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plb kraštų žinios

Ka da už aug sim dva sia?
Šia me nu me ry je spaus di na me me džia gą 

apie „Vai ko var tai į moks lą“ or ga ni za ci jos, ku-
ri vei kia JAV, lab da rin gą veik lą Lie tu vo je. Bū re-
lis Ame ri kos lie tu vių pe da go gių, tal ki na mų ki tų 
pro fe si jų žmo nių, jau 10 me tų or ga ni zuo ja Lie-
tu vos vai kų, daž niau siai iš va di na mų jų ri zi kin gų 
šei mų, po pa mo ki nę veik lą. Or ga ni za ci ja gelbs ti 
be veik pu sės tūks tan čio vai kų sie las – sau go juos 
nuo gat vės įta kos, my li juos, rū pi na si jais ir skie-
pi ja jų šir de lė se ar ti mo mei lę.

Ste buk lin ga ir ki ta me džia ga, ku rią Ri ma 
Že mai ty tė at siun tė iš Ka na dos. Ten ji su si ti ko 
gar sų jį kun. Her ma ną Šul cą, daug de šimt me čių 
gel bė ju sį Af ri kos – Ru an dos vai kus. Da bar ku ni-
gas Her ma nas grį žo į Lie tu vą, ku rią bu vo pa li kęs 
ma žas ber niu kas, į gim tą jį Klai pė dos kraš tą, ir iš 
kar to su rin ko šiukš ly nų vai kus ir jais rū pi na si.

O mes pa tys – Lie tu vos žmo nės? Ką mes 
pa da rė me, kad mū sų sil pnie ji su lauk tų pa ra mos 
ir pa guo dos? De ja, mes dar tik rū pi na mės sa vi mi, 
lab da rin gu mas mums dar vis sve ti mas da ly kas. 
Mū sų sie los dar ne at ši lu sios, dar su dir žu sios ir 
kie tos ir tai sa ko „Vai ko var tai į moks lą“ ko or di-
na to rės Lie tu vo je skun das, kad jos or ga ni za ci ja 
čia sun kiai ran da sa va no rių, ypač pro vin ci jo je.  

Lie tu vo je lab da rin gus dar bus dir ba ne tik 
šios dvi or ga ni za ci jos. Jau dau giau kaip 20 me tų 
– nuo pat oku pa ci jos pa bai gos, at si vė rus „ge le ži-
nei už dan gai“, Lie tu vai ėmė pa dė ti ir dau giau iš-
ei vių or ga ni za ci jų, įsi stei gė vie nuo ly nai, Ca ri tas, 
pa ju dė jo pa ra pi jos. Vi sa tai tu rė jo bū ti Lie tu vos 
lie tu vių mo ky to jai. Bet, at ro do, kad mes esa me 
blo gi mo ki niai. Tie sa, kai per te le vi zi ją vyks ta 
„šou“, ku rio me tu mes žaidimu esa me ra gi na mi 
au ko ti, mū sų šir dys su minkš tė ja ir mes per vie ną 
va ka rą mo bi liuo ju te le fo nu pri spau do me iki ke-
lių mi li jo nų li tų. Nors tiek – sa vo ki še ne kom-
pen suo ja me sa vo kie ta šir diš ku mą.

Gir dė ti, kad į lab da rin gą dar bą už sie ny je 
men kiau įsi jun gia ir nau jo ji mū sų emig ra ci ja. Ir 
tai tik pa tvir ti na tei gi nius, kad sovietinė okupacija 
Lie tu vo je nu trau kė natūralų visuomenės 
vystymąsi ir iškreipė jos veidą.  

Lie tu vos dva sia dar vis mie ga. Lie tu viai 
ne pa ten kin ti sa vi mi ir sa vo val džia, nors pa tys ją 
iš si ren ka. Jie vis dar pa si duo da vi so kau sių links-
min to jų pa ža dams, į val džią iš ren ka žmo nes, 
ku rie gra žiai kal ba. Iš to kių ne pa rei ka lau si ge rų 
dar bų, jie jų ne ga li da ry ti. 

Jau grei tai bus 20 me tų, kai Lie tu va lais va, 
o mes dar to kie ne su bren dę. 

Aud ro nė V. Škiu dai tė
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„1994 me tais Ru an do je hu-
tu fa na ti kai su ruo šė žu dy nes. Tut si 
gen tis bu vo be veik iš žu dy ta. Jung ti-
nių Tau tų pa jė goms bu vo duo tas nu-
ro dy mas ne si kiš ti į Ru an dos vi daus 
rei ka lus. Ka ta li kų baž ny čio je, ku ri 
bu vo prie Jau ni mo so dy bos, slė pę-
si 2086 žmo nės – dau giau sia mo te-
rys ir vai kai – bu vo iš žu dy ti. Gy vi 
li ko du – vie nas sep tyn me tis, nuo 
smū gio pra ra dęs są mo nę ir pa lai-
ky tas mi ru siu, bei dar mo ti nos pie-
nu mai tin tas kū di kis.  Mi sio nie rius 
ku ni gas Her ma nas Šul cas (Her mann 
Schulz), įkū ręs so dy bą bei mo kyk lą 
naš lai čiams, tuo me tu bu vo iš vy kęs 
į na cio na li nį par ką. Iš šim to dvi de-
šim ties jo vai kų gy vi li ko tik še ši. 
Ku ni gas ga vo ano ni mi nį laiš ką, kad 
bus nu žu dy tas ir jis. Sa vai tę slaps tė-
si, kol bel gų ka rei vių bu vo įso di nas į 
tan ką ir slap ta iš vež tas į oro uos tą.  

Ru an die tis ku ni gas Her ma nas Šul cas
iš Aba kų kai mo, nuo Kar te nos

JT tuo me ti nis ka ri nio ju dė ji mo va-
das Ko fi Ana nas įsa kė ka riams ne-
si kiš ti į ša lies vi daus rei ka lus ir po 
rin ki mų grįž ti na mo. Ge ne ro las ma tė 
žu dy nes, bet nie ko ne ga lė jo pa keis ti. 
Kai jis grį žo į Ka na dą, su sir go psi-
chi ne li ga, ban dė nu si žu dy ti. Ačiū 
Die vui, vė liau jis pa svei ko ir pa ra-
šė kny gą „Spau džiu ran ką vel niui“. 
Bu vau To ron te (Ka na da), kai jis šią 
kny gą pri sta tė. Jis pa sa ko jo, kaip su 
ka riais už ti ko kai mą, ku ris bu vo pil-
nas la vo nų. Sker dy nės bu vo, ma tyt, 
prieš ke lias die nas. La vo nai bu vo 
nu sė ti mu sių. Stai ga tarp jų ka riai 
pa ma tė ma žą 3-4 me tų vai kiu ką. Iš 
iš vaiz dos bu vo aiš ku, kad be mais-
to ir van dens jis iš gy ve no ne vie ną 
die ną. Kai jis pa ė mė vai ką ant ran kų, 
pa ju to, kaip šir dį per vė rė žai bas. Tą 
aki mir ką jį su krė tė klau si mas: „Koks 
skir tu mas tarp to vai ko čia, be at ei-
ties, be sig lau džian čio prie la vo nų, ir 
ma no vai kų To ron te? Ma no vai kus 
da bar žmo na nu ve žė į dar že lį. Ne se-
niai jie pa pus ry čia vo, iš gė rė karš tos 
ka ka vos, su val gė ban de lę. Ko dėl šis 
vai kas ne ga li taip gy ven ti?“ Sa vo 
kny go je jis tei gia: „Jei mes ir to liau 
pa sau ly je ma ty si me tarp šių vai kų 
skir tu mus, mes tu rė si me tūks tan-
čius ru an dų“. Ma nau, kad jis kal bė jo 
kaip pra na šas. Tie skir tu mai pa sau-
ly je yra. Nu skriaus tie siems ne ski-
ria ma pa kan ka mai mei lės“, - ran du 
Gi ta nos Zu bie nės po kal bį su ku ni gu 
Her ma nu Šul cu lei di ny je „Šiau liai 
plius“.

Pra ėjus ke tu rio li kai me tų po 
žu dy nių su si tin ka me su ku ni gu Her-
ma nu Šul cu (ku ris šie met, gruo-
džio 21 d., švęs sa vo ku ni gys tės 40-
me tį) Ka na do je, kur jis at skren da iš 
Ru an dos. Ten te bė ra vai kų na mai su 
lie tu viš ko mis juos to mis ant sie nų, 
kur vai kai mo ka ir lie tu viš kų dai nų. 
Vai kų na mams da bar va do vau ja šio 
ku ni go iš au gin tas žmo gus, ru an die tė 
Lai ma (yra ten ir Ma ry tė, ir Ro ber tas 
– to kiais var dais juos pa krikš ti jo ku-
ni gas, jiems at sto jan tis ir mo ti ną, ir 

tė vą), bai gu si uni ver si te tą – vie na iš 
li ku sių gy vų še šių vai kų, nuo žu dy-
nių slė pu sis tris sa vai tes su iš ti nu sia 
dėl lū žio ko ja…

– Tai ne bu vo gen čių ka ras, – 
jau din da ma sis pa sa ko ja ku ni gas mi-
sio nie rius, vis kar to jan tis, kad žur na-
lis tai to lai ko tar pio įvy kius at sklei dė 
la bai pa vir šu ti niš kai, ne si gi lin da mi į 
jų es mę. – Prie žas tys yra žy miai gi-
les nės. Jos yra ne Ru an do je. Čia yra 
la bai daug po li ti kos… Kas lai mė jo? 
Nei tut siai, nei hu tai, nei Ru an da… 
Iš žu dy ta be veik mi li jo nas gy ven to-
jų.  Da bar Jung ti nės Ame ri kos Vals-
ti jos per Ru an dą kas met už dir ba po 
ke lis mi li jar dus do le rių. Iš ve ža mi 
dei man tai, auk sas, mi ne ra lai, ku-
rie rei ka lin gi kom piu te rių, mo bi lių-
jų te le fo nų, DVD gro tu vų ga my bai. 
Vie nas ko lom bi to-tan ta li to, af ri kie-
čių tar me – kol ta no („col tan“ – iš 
jo iš gau na mi tan ta las ir no bi jus) 
vie ne tas per ka mas už 50 cen tų, par-
duo da mas už 950 Ame ri kos do le rių, 
o Ame ri kos pre zi den tas G. Bu shas, 
sa vo ypa tin guo ju lėk tu vu nu si lei dęs 
Ru an do je, kal ba ru an die čiams apie 
de mok ra ti ją… Tu tu rė tum pa gy ven-
ti Ru an do je, kad su pras tum, kaip ten 
gy ve na žmo nės. Bu vo at va žia vę du 
lie tu viai, Hoks hi la An dra de ir Vi ta li-
jus Ki sie lius. Fil ma vo. (Apie ku ni go 
mi sio nie riaus Her ma no Šul co veik lą 
Ru an do je yra ku ria mas fil mas, ku rį 
fi nan suo ja Lie tu vos už sie nio rei ka-
lų mi nis te ri ja. Hoks hi la An dra de ir 
Vi ta li jus Ki sie lius, Ru an do je pra-
lei dę tris sa vai tes ir par si ve žę daug 
įdo mios fil muo tos me džia gos, ti ki si 
fil mą grei tai baig ti. Jis bus pa ro dy-
tas per Lie tu vos TV bei mo kyk lo se 
– R.Ž.). Vie nas din go. Klau siu, kur 
Vi ta li jus. Sa ko, ver kia.... Pri bloš kė 
ne tei sy bė, ku rią jis pa ma tė sa vo aki-
mis… Ke tu rias de šimt me tis ten jau 
se nas žmo gus. Ma ty tum, ko kios jų 
ran kos nuo dar bo. Ir kaip jie pa var-
gę, jei gu mie go da mi ne jau čia, kaip 
pe lės pirš tų ga lus ap grau žia… Jei gu 
tu ri per si kraus ty ti iš vie nos vie tos į 

KU N. HER MA NAS ŠUL CAS 

Ru an dos val džia jam su grįž ti 
į šią ša lį ne be lei do. Jis bu vo ieš ko-
mas. Vis dėl to po dvie jų mė ne sių ku-
ni gas Šul cas – vėl Ru an do je, kur dar 
po ke lių mė ne sių, ra dus pa gal bi nin-
kų, vėl bu vo pa sta ty ti Jau ni mo na-
mai, nors nau jas gu ber na to rius jam 
pa reiš kė, kad naš lai čių Ru an do je… 
ne bė ra“, – skai tau se nuo se Ka na dos 
laik raš čiuo se.

„Keis ta, bet pra si dė jus žu dy-
nėms vi si ty lė jo. Ten tu rė jo vyk ti 
rin ki mai. Pen ki tūks tan čiai JT ka-
rei vių bu vo at siųs ta. Jie tu rė jo pri-
žiū rė ti rin ki mus. Šiems ka riams va-
do va vęs ge ne ro las Ro meo Dal lai re 
pra neš da vo JT, kad ša ly je pra si dė ję 
ne ra mu mai, kad kaž kas ruo šia ma. 
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ki tą, vi sas tur tas su tel pa ant dvi ra-
čio, – sun kiai at si dūs ta 30 me tų Ru-
an do je pra gy ve nęs varg šų glo bo to-
jas ir da bar juos te be va di nan tis sa vo 
vai kais, ku rių Jau ni mo sto vyk lo je 
kar tais bū da vo iki 700. 

Kar tu su ku ni gu Šul cu gy ve-
no ir jo ma ma Elž bie ta, ku ri mo kė 
vai kus že mės ūkio dar bų ir pri žiū rė-
jo ūkį – mais to šal ti nį naš lai čių na-
mams. Į  mo kyk lą vai kai iš to li mes-
nių kai mų pės ti vaikš čio jo net 20 
km. Jau ni mo so dy bo je vai kai bu vo 
mo ko mi gy ve ni mo įgū džių bei ama-
tų. Ber niu kai mo kė si šalt kal vio, au-
to mo bi lių re mon ti nin ko ama tų, mer-
gai tės – siū ti, ke ra mi kos dar bų.

Bu vo toks ma žas ber niu kas 
Ema nu e lis, ku ris nu spren dė ne be iti į 
mo kyk lą. Sa ko, kad aš jau vis ką mo-
ku: ir skai čiuo ti, ir skai ty ti, ir ra šy-
ti. Tai jis ge riau pa dės ma mai Mut ti 
(nuo vo kiš ko „Mut ter“ – ma ma; taip 
jie va din da vo ku ni go mo ti ną. R.Ž.) 
ruoš tis po na mus. Ji įkal bė jo ber niu-
ką mo ky tis, o da bar Ema nu e lis stu-
di juo ja Ita li jo je pe da go gi ką, yra la-
bai ge ras stu den tas, ir jam dėl to ne-
rei kia mo kė ti už moks lą, – pa sa ko ja 
di džiuo da ma sis ku ni gas H. Šul cas, 
ku riam nu vy kus į Vo kie ti ją iš Ru an-
dos po to, kai Jau ni mo so dy ba bu vo 
vėl pa sta ty ta, gy dy to jai vi sus me tus 
ne lei do iš va žiuo ti iš sa le zie čių vie-
nuo ly no, nes ma ty ti vaiz dai įsi rė žė 
į žu dy nių liu di nin ko są mo nę ir ta po 
ne be pa ke lia ma naš ta.

–Ku ni ge, ko dėl Ru an da? 
Ko dėl Af ri ka? 

–Die vas įkvė pė šv. Au gus ti no 
ne ra mią dva sią, – nu si šyp so. – Prieš 
tai bu vau Bra zi li jo je, San Pau le. Kaip 
šian dien at si me nu, kai iš lai vų prie-
plau kos ma ne iš ly dė jo ma ma. Gro ja 
or kest ras, mu zi ka, iš ly dė tu vės, ta-
čiau kai pa ma čiau ją, li ku sią kran te 
ir vis ma žė jan čią, ta da pa gal vo jau: 
„Ir kur aš tren kiuo si?“ Ta čiau Bra-
zi li jo je ne bu vo sun ku, ir po ket ve rių 
me tų pa si pra šiau ki tur, kur sun kiau, 
kur ma nęs rei kė tų. Ne no rė jau bū ti 
mies te. Man lei do pa si rink ti: In di ja, 
Hai tis ar ba Ru an da. Ir dar pri dė jo: 
„Jei gu tik rai no ri sun kiai dirb ti, rin-
kis Ru an dą“. Ir pa si rin kau. Ten jau 

bu vo mi sio nie riai. Bel gas ir ita las.

–Ko kia kal ba su si kal bė da-
vo te su vie ti niais gy ven to jais?

–Ru an die čių, aban tų (lt. 
„žmo nių“). Jų kal ba vi sai ki to kios 
struk tū ros, ne gu ki tos ma no mo kė tos 
kal bos. Jei gu jie kal bės apie žmo gų, 
tam pa čiam veiks mui api bū din ti pa-
nau dos vie no kį veiks ma žo dį, jei gu 
apie gy vu lį – ki to kį, jei gu apie daik-
tą – dar ki to kį. Yra de šimt tos kal-
bos ly gių. Tai be veik tas pats, kaip 
iš mok ti de šimt kal bų. Ne duok Die-
ve, su pai nio si ir, apie žmo gų kal bė-
da mas, iš tar si, sa ky kim, gy vu liams 
tin kan tį veiks ma žo dį – įžei si žmo gų 
bai siau siai, – pa sa ko ja de vy nio mis 
kal bo mis pui kiau siai kal ban tis žmo-
gus. (Kaip li tu a nis tė, ga liu pa sa ky ti, 
kad ku ni go Šul co lie tu vių kal ba yra 
la bai tai syk lin ga, o žo dy nas ga na tur-
tin gas. R.Ž.) Pa klaus tas, ko kią kal bą 
jis mo ka ge riau siai, at sa ko, jog ita lų. 
Ita li jo je iš gy ve no 15 me tų.

–Ži no me, ko kius bai su mus 
Jums te ko iš gy ven ti Ru an do je. Ar 
bu vo ten ir links mų aki mir kų?

–Bu vo, – juo kia si mei lę ir ge-
ru mą vi są gy ve ni mą ki tiems ati duo-
dan tis žmo gus. – Pri ėjo žmo nių iš pa-
žin čiai. Klau syk lų nė ra. Vi si – lau ke 
po me džiais. Iš ri kia vo me se nu kus 
pir ma, jau nes nius pas kiau – maž daug 
200 žmo nių. Man vie nam rei kia juos 
iš klau sy ti. Pri ei na vie na mo te rė lė. 
Sa ko: „Ne ge ras ma no sū nus. Man 
van dens iš eže ro ne at ne ša“. Klau siu: 
„O ko kios tams tos nuo dė mės?“ At-
sa ko: „Ko kios nuo dė mės? Aš jų ne-
da rau. Aš per se na nuo dė mėms“...

–O ko kia, Jū sų nuo mo ne, 
pa ti di džiau sia nuo dė mė? 

–Di de lė nuo dė mė yra ne mei-
lė, bet pa ti di džiau sia yra veid mai-
nys tė...

–Ka rui be si bai giant Jums 
bu vo tik pen ke ri me tai. Gy ve no te 
Vo kie ti jo je. Ką at si me na te?

–Gi miau Klai pė do je 1939 me-
tais spa lio 29 d. Ma ma lie tu vė, tė tis 
vo kie tis. Ge riau siai at si me nu 1945 

me tų ko vo pra džią prie Kol ber go 
mies to. Aš sir gau. Tem pe ra tū ra dau-
giau kaip 40o C. Mes at si dū rė me pa-
čia me fron te. Lėk tu vai, pa tran kos, 
šū viai, spro gi mai. Tė tė lai kė ma no 
ran ką, ir mes bė go me į ap ka sus. Kai 
ima šau dy ti, puo la me ant že mės. Kai 
ap rims ta, tė tė pa ima ma no ran ką ir 
vėl bė ga me. Po vie no šau dy mo tė tė 
ma no ran kos ne be pa ė mė. Aš jį ju di-
nu, sa kau, bė kim, o jis tik du kart at-
si du so, ir vis kas... Bė gau vie nas ton 
pu sėn, kur ma čiau nu le kian tį bro lį... 
Vė liau su si ti ko me su ma ma, bu vau 
al ka nas, iš troš kęs, pa var gęs... Vo kie-
ti ja at siun tė tris lai vus iš gel bė ti sa vo 
ci vi liams gy ven to jams. Į pir mus du 
ne įsten gė me pa kliū ti. Pa kliu vo me į 
pas ku ti nį. Pir mie ji du bu vo nu skan-
din ti ru sų ir len kų... Po ka ro mes 
ne bu vo me lai ko mi žmo nė mis. Vo-
kie ti ja juk ka rą pra lai mė jo... An glai 
su ki šo į va go nus ir ve žė, ve žė, ve žė. 
Pas kiau iš li po me, mė gi no me kur tis, 
gy ven ti. Vė liau aš pa kliu vau į Va-
sa rio 16-osios gim na zi ją, nes ma no 
ma ma, gry nak rau jė že mai tė, la bai 
no rė jo, kad aš mo ky čiau si. Lie tu vių 
kal bos ne mo kė jau, bet jos iš mo kau 
bi zū no pa gal ba. Gim na zi jo je ta da 
bu vo apie 250 mo ki nių. Gy ve no me 
vie nuo li ka-dvy li ka ber niu kų vie na-
me kam ba ry je. Per sa vai tę gau da-
vo me vie ną ki bi rą an glių. Mais to 
nie ka da ne už tek da vo. Lais va lai kiu 
dirb da vo me su griau ta me oro uos te, 
kur rei kė jo griu vė siuo se nuo ply tų 
nu dau žy ti ce men tą. Gau da vo me 50 
pfe nin gių, už ku riuos iš ei da vo nu si-
pirk ti tik ci ga re čių pa ke lis. Taip, bu-
vau pra dė jęs rū ky ti... 

Gim na zi jos ad mi nist ra ci ja 
vie ną kar tą per mė ne sį su ruoš da vo 
šo kius, bet prieš tai kiek vie na kla-
sė tu rė da vo pa ruoš ti po pro gra mą. 
Ka dan gi mes bu vo me jau nes ni, po 
pro gra mos tu rė da vo me ei ti mie go ti. 
Vy res nie ji gim na zis tai mums spir da-
vo į už pa ka lius ir iš va ry da vo. Ta da 
aš su gal vo jau juos vi sus pa gąs din ti. 
Sa lė je už de giau iš kul kų pri si rink-
to pa ra ko. Pa čiam bai su pa si da rė... 
Pa bė gau.  Pas kiau vy res nie ji ieš ko-
jo kal ti nin ko ir su ra do, bet, ma tyt, 
nie kam apie tai ne pa sa kė, nes ma nęs 
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iš gim na zi jos ne iš me tė,  – at si me na 
vė liau pats Va sa rio 16-osios gim na-
zi jo je dir bęs ka pe lio nu, ben dra bu čio 
ve dė ju ir spor to mo ky to ju ku ni gas 
H. Šul cas.

–Kaip toks iš dy kęs gim na-
zis tas vis dėl to ta po ku ni gu?

–At va žia vo vie ną va sa rą į 
sto vyk la vie tę ku ni gas sa le zie tis iš 
Ita li jos. Mums lie pė sė dė ti lau ke ir 
klau sy ti, ką jis kal ba. Aš pa bė gau ir 
nu lė kiau mau dy tis. Ma ne su ra do ir 
su grą ži no. Aš, žiū rė da mas į jo bal tą 
apy kak lę, py kau, ko jis čia at va žia vo. 
Šo ki nė jo vo ve rai tė po me džius ir... 
purp te lė jo ant to ku ni go. Ten tuo jau 
jį va ly ti ėmė, o aš kad džiau giau si – 
taip jam ir rei kia. Kad ne jis, ga lė-
čiau sau plau kio ti van de ny... Ki tais 
moks lo me tais su grį žo ne vi si ma no 
drau gai, ir vie no iš jų bro lis pa sa kė, 
kad jie Ita li jo je, sa le zie čių pro gim-
na zi jo je. Ir dar laiš ką pa skai tė: ten 
la bai ge rai, ku ni gai su jais ei na pa si-
vaikš čio ti, žai džia fut bo lą, o mo ky-
tis daug ne rei kia, Al pės ten. Aš ir pa-
gal vo jau: man tin ka toks gy ve ni mas, 

ir pa ra šiau laiš ką į tą pro gim na zi ją. 
Po mė ne sio ga vau at sa ky mą, kad 
rei kia ka pe lio no re ko men da ci jos. O 
a.a ka pe lio nas A. Pa škus (žy mus psi-
cho lo gas, ra šy to jas) sa ko: „Šul cai, 
kad ne ma tau ta vęs Mi šio se“. Pra dė-
jau lan ky ti Mi šias ir vie ną kar tą per 
sa vai tę va ly ti ka pe lio no dvi ra tį. Po 
me tų ga vau re ko men da ci ją. 

Ku ni gu ta pau to pa ties lie tu-
vio ku ni go Juo zo Ze liaus ko, ku ris 
bu vo at va žia vęs į va sa ros sto vyk lą, 
dė ka. Jis ir ki ti ku ni gai pra si dė jus 
ka rui ne ga lė jo grįž ti į Lie tu vą ir li ko 
Ita li jo je, kur įkū rė pro gim na zi ją lie-
tu vių kil mės vai kams. Jis ir pa klau-
sė, kur no rė čiau mo ky tis bai gęs pro-
gim na zi ją: „Gal no ri bū ti ku ni gu? 
Ga lė si pa dė ti ki tiems“. Aš pats apie 
tai sva jo da vau, bet iš tar ti ne drįs da-
vau: ne ma niau, kad ga liu bū ti toks, 
kaip jie...  Vė liau bai giau Ro mos 
po pie žiš ką jį sa le zie čių uni ver si te tą, 
– ku ni gas tu ri te olo gi jos li cen cia to 
laips nį. Į ku ni gus jis bu vo įšven tin-
tas 1968 m gruo džio 21 die ną.

–Ko dėl pa si rin ko te tokį 

sunkų kunigo mi sio nie riaus ke lią? 
–Dėl vai kys tė je pa tir to skur do 

ir var go nu ta riau pa švęs ti sa vo gy ve-
ni mą vargs tan tiems vai kams. Bu vo 
ir taip, kad po ka ro aš mais to ieš ko-
jau šiukš ly ne... Taip ne tu ri bū ti, ir aš 
vis ką da rau, kad ne bū tų...

–Ką jau tė te, kai pir mą kar tą 
lan kė tės Lie tu vo je?

–Pir mo ji tri jų sa vai čių vieš na-
gė Lie tu vo je bu vo la bai jau di nan ti. 
Ver kiau. Iš džiaugs mo, kad pa ma-
čiau Du by są, Kul tu pė nus, gim tą jį 
Aba kų kai mą prie Kar te nos... Ir iš 
liū de sio...  – pri si me na 2007 me tais 
Kre tin go je Me tų žmo gu mi iš rink-
tas ku ni gas Her ma nas Šul cas. – Da-
bar gy ve nu se ne lių že mė je, Kėkš tų 
kai me, tarp Kre tin gos ir Klai pė dos, 
kur ma mos at gau to je že mė je įkū riau 
Jau ni mo sto vyk lą. Kai ga vau tuos 60 
hek ta rų, gal vo jau, ei nu į pen si ją, jo-
di nė siu ar kliu kais... Kai pa ma čiau, 
kaip žmo nės su vai kais gy ve na Ka-
lo tės šiukš ly ne, ry te at si kel da mi su 
žiur kė mis ki še nė se, ap grauž to mis 
ko jo mis, su spau dė šir dį. Vai kus iš 
ten ir su si rin kau. 2000 me tais bu vo 
įkur ti Jau ni mo na mai. Pas mus yra 
vai kų iš aso cia lių šei mų. Jie čia pra-
lei džia sa vait ga lius ir atos to gas, bet 
pla nuo ju įkur ti ir mo kyk lą. Rei kia 
la bai daug lė šų ir dar bo. Jau pa sta ty-
ta pen kio li ka pa sta tų, bet rei kia daug 
dau giau.  Dar pla nuo ju ir Šv. Elž bie-
tos kop ly tė lę – am ži ną atil sį ma mos 
gar bei. 

–Ka da pir mą kar tą lan kė tės 
Ka na do je? 

–Ro dos, 1966 me tais, kai Ka-
na do je Pa sau lio lie tu vių kon gre se, 
at sto va vau Ita li jos lie tu viams. O 
siun tė ma ne ten tas pats ku ni gas J. 
Ze liaus kas. Vė liau at si tik ti nai lan-
kiau si pas po nią Lu ko šie nę To ron-
te. Ji man at ne šė sa vo mi ru sio vy ro 
die no raš tį. Aš jį at si ver čiau ir per-
skai čiau, ne ti kė da mas sa vo aki mis: 
„1945 me tai, ko vo 3 die na. Kol ber-
gas. Lai do jau žu vu sius žmo nes“. Ir 
ta da aš ap ver kiau sa vo tė vo lai do tu-
ves – pra ėjus 60 me tų... 

–Ku ni ge Šul cai, esa te lie tu-

KU NI GO MI SIO NIE RIAUS HER MA NO ŠUL CO ĮKUR TO JE JAU NI MO SO DY BO JE KRE-
TIN GOS RA JO NE SVE ČIUO JA SI VAI KAI IŠ RU AN DOS
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vės ir vo kie čio sū nus, ge riau siai 
mo ka te ita lų kal bą, gi mė te Klai-
pė do je, gy ve no te Vo kie ti jo je, Ita-
li jo je, Bra zi li joe, Ru an do je, da bar 
– Lie tu vo je. My li te vi sus pa sau lio 
var gin guo sius. Ko kia Jū sų tau ty-
bė? 

Nu si šyp so ku ni gas sa vo nuo-
šir džia šyp se na ir at sa ko:

– Kar tą iš Ru an dos nu si ve-
žiau sa vo ke lis vai kus į Ita li ją. Sė-
di me su ita lais, kal ba mės, o vie na iš 
ma no mer gai čių nu stem ba: „O aš ir 
ne ži no jau, kad tu bal tas“... – at sa ko 
ku ni gas, ku rio sto vyk lą Ru an do je 
ir veik lą jo je nu fil ma vę ita lai su kū-
rė fil mą „Pa dre per tut ti“ („Vi sų tė-
vas“).

Koks be pras mis tas ma no 
klau si mas, – pa gal vo jau. – Juk kal-
buo si su žmo gu mi, ku rio ne įtal pin-
tum į vie ną vals ty bę, vie ną tau ty bę, 
vie ną ra sę. Da bar jis pri klau so ir Ru-
an dos, ir Kre tin gos Jau ni mo sto vyk lų 
vai kams.  Jis sa vo mei le su ar do bet 
ko kias ri bas ir skir tu mus ar prieš ta-
ra vi mus. Jis iš mo ko ne lai min gų jų 
kal bą, kad jiems pa dė tų. Jis iš kei tė 
so tų ir leng vą gy ve ni mą į pa vo jus, 
ri zi ką, skur dą ir var gą, kad pa žin tų, 
kaip gy ve na pa sau lio vargs tan tie ji ir 
juos gel bė tų. Ir pa ro dė, kiek ga li pa-
da ry ti vie nas žmo gus.

–Rei kia ieš ko ti mei lės, – sa ko 
ku ni gas Her ma nas Šul cas, ku riam 
2006 me tais su teik ta pro jek to „Lie-
tu vos gar bė“ no mi na ci ja „Me tų pa-
šau ki mas“. – Ir at si min ti, kad Die vas 
mus su tvė rė ne mul kiais, da vė mums 
švie są, pro tą ir lais vę. Die vas ne ga li 
su stab dy ti, ką da ro me, nors da ro me 
ir blo ga, nes jis mums su tei kė pa si-
rin ki mo lais vę. Mes gi vi si pa žįs ta-
me, kas yra ge ra ir kas yra blo ga...

Ri ma Že mai ty tė

Są skai ta no rin tie siems 
pa rem ti ku ni go mi sio nie riaus 
Her ma no Šul co Jau ni mo sto-
vyk las: HAN SA BAN KAS; 
LT117300010002533983; LAB-
DA ROS IR PA RA MOS FON DAS 
„JAU NI MO SO DY BA“ 

Vo kie ti jo je vei kian čios Va sa-
rio 16-osios gim na zi jos ku ra to ri jos 
val dy ba skel bia kon kur są gim na-
zi jos di rek to riaus/di rek to rės pa rei-
goms už im ti. Dar bo pra džia – 2009 
me tų rug pjū čio 1 d.

Va sa rio 16-osios gim na zi ja, 
įsi kū ru si Vo kie ti jo je, Hiu ten fel de, 
gy vuo ja nuo 1951 me tų, siek da ma 
už sie ny je gy ve nan tiems lie tu vių kil-
mės vai kams su da ry ti są ly gas puo se-
lė ti lie tu vių kal bą, kul tū rą ir tra di ci-
jas bei auk lė ti juos krikš čio niš ka ir 
eu ro pie tiš ka dva sia.

1999 me tais gim na zi ja įgi-
jo vals ty bės pri pa žin tos dvi kal bės 
mo kyk los sta tu są, su tei kian tį tei sę 
iš duo ti vo kiš ką bran dos ates ta tą bei 
il gai niui už tik ri nan tį da li nį gim na-
zi jos fi nan sa vi mą. Po šios re for mos 
lie tu vių kil mės mo ki nių gre tas kas-
met pa pil do ir vo kie čiai moks lei viai. 
Šiuo me tu gim na zi jo je dir ba 32 pe-
da go gai, 10 ad mi nist ra ci nių/ūki nių 
dar buo to jų, mo ko si 200 lie tu vių bei 
vo kie čių moks lei vių.

Jau nes nių jų kla sių mo ki niams 
da lis mo ko mų jų da ly kų pa si rink ti nai 
dės to ma lie tu vių ar ba vo kie čių kal-
ba, o vy res niems, ša lia vo kiš koms 
gim na zi joms įpras tų mo ko mų jų da-

Ieško mas nau jas di rek to rius 
Va sa rio 16-osios gim na zi jai

ly kų, su tei kia ma ga li my bė lan ky ti 
lie tu vių kal bos, li te ra tū ros bei Lie tu-
vos is to ri jos pa mo kas.

Kaip ra šo ma skel bi me, di rek-
to riaus pa rei goms už im ti ieš ko mas 
as muo, iš lai kęs pir muo sius ir ant-
ruo sius vals ty bi nius mo ky to jo eg za-
mi nus Vo kie ti jo je ar ba tu rin tis ki to je 
ša ly je įgy tą ati tin ka mą pe da go gi nę 
ir moks li nę kva li fi ka ci ją. At si žvel-
giant į ypa tin gą gim na zi jos pro fi lį 
kan di da tas pri va lo pui kiai mo kė ti 
lie tu vių ir vo kie čių kal bas. 

Šiuo me tu gim na zi jai va do-
vau ja il ga me tis jos di rek to rius An-
drius Šmi tas, ku ris 2009 m. va sa rą 
iš ei na į pen si ją.

Pa reiš ki mus su gy ve ni mo ap-
ra šy mu bei mo ty va ci niu laiš ku siųs-
ki te iki 2008 m. rug sė jo 1 d. ad re su: 
Va sa rio 16-osios gim na zi jos ku ra to-
ri ja, p. Ri mui Čup lins kui, Lors cher 
Str. 1, D-68623 Lam pert heim, Vo-
kie ti ja, ar ba elek to ni niu paštu cup-
lins kas(eta)elkc.org.

Ofi cia lų kon kur so skel bi mą 
ga li ma ras ti gim na zi jos tin kla lap je 
ad re su www.gim na zi ja.de 

Ri mas Čup lins kas
Va sa rio16-osios gim na zi jos 

ku ra to ri jos val dy bos pir mi nin kas
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2008 m. ge gu žės 12-16 d. Vil-
niu je vy ko LR Sei mo ir Pa sau lio 
Lie tu vių Ben druo me nės ko mi si jos 
po sė džiai, ku riuos ve dė ko pir mi nin-
kės Sei mo na rė Lai ma Mo ge nie nė ir 
JAV LB at sto vė Da lia Puš ko rie nė. 
Ko mi si jos dar bą svei ki no Sei mo pir-
mi nin kas Čes lo vas Jur šė nas, ku riam 
PLB Val dy bos pirm. Re gi na Na ru-
šie nė įtei kė už sie ny je su rink tus dar 7 
tūkst. lie tu vių pa ra šų su rei ka la vi mu 
ne at im ti iš jų Lie tu vos pi lie ty bės. 

Dau giau siai dė me sio skir ta 
dvi gu bos pi lie ty bės pro ble mai, vy ko 
pla ti dis ku si ja. Kaip ži no me, pa gal 
Kon sti tu ci nio Teis mo iš aiš ki ni mą 
dvi gu ba pi lie ty bė ga li ma tik la bai 
re tais at ve jais, o už sie ny je lie tu vių – 
šim tai tūks tan čių. Dau ge lio ne pa ten-
ki na dar bo gru pės pa reng tos Pi lie-

Dvi gu ba pi lie ty bė ir lie tu vio pri gim ti nė tei sė bū ti lie tu viu

ty bės įsta ty mo pa tai sos, ku rios dvi-
gu bą pi lie ty bę lei džia gau ti tik Eu-
ro pos Są jun gos pi lie čiams. Apie šią 
iš ei vi jai skau džią pro ble mą svei ki ni-
mo žo dy je kal bė jo ir PLB Val dy bos 
pir mi nin kė Re gi na Na ru šie nė. „Šis 
po sė dis yra pas ku ti nis šio Sei mo ka-
den ci jos. Su pran ta ma, kad ne vis kas 
bus at lik ta, bet pra šo me at kreip ti dė-
me sį į pi lie ty bę. Ne ati dė kit, nes jei-
gu bus ati dė ta, o Sei mo rin ki mai bus 
tik tai spa lio 12 d., kol Sei mas vėl su-
sior ga ni zuos, mes apie tai kal bė sim 
tik po me tų. Per tuos me tus Lie tu va 
ga li pra ras ti daug pi lie čių, daug vai-
kų, o to ne rei kia. La bai sun ku tuos 
žo džius sa ky ti, bet no riu pa kar to ti, 
kas vi siems ži no ma: is to ri ja mums 
ro do – ci vi li za ci jos ne žūs ta nuo oku-
pa ci jos, jos žūs ta, nes su si nai ki na iš 

vi daus“, – sa kė R. Na ru šie nė.
Pra ne ši mą apie pi lie ty bę ir 

dvi gu bos pi lie ty bės ga li my bę skai tė 
Tei sės ins ti tu to di rek to riaus pa va-
duo to jas Pet ras Ra gaus kas, pa tei kęs 
kon kre čių min čių. Jo pra ne ši mas 
pel nė ypa tin go dė me sio ir ne kar-
tą po sė džio me tu bu vo ci tuo ja mas 
(spaus di na me šį pra ne ši mą).

Taip pat bu vo svars to ma už-
sie ny je gy ve nan čių LR pi lie čių da ly-
va vi mo Sei mo rin ki muo se op ti mi za-
vi mo, bal sa vi mo in ter ne tu klau si mai 
ir jų spren di mas; Lie tu vos te le vi zi-
jos tran slia vi mo į už sie nį klau si mai; 
biu rok ra tiz mo Lie tu vos Res pub li kos 
di plo ma ti nė se at sto vy bė se ir kon su-
li nė se įstai go se ma ži ni mas (skel bia-
me LR Už sie nio rei ka lų mi nis te ri jos 
Kon su li nio de par ta men to di rek to-

PRA DE DANT LR SEI MO IR PLB KO MI SI JOS PO SĖ DĮ: (SĖ DI IŠ KAI RĖS) I. DE GU TIE NĖ (SEI MO NA RĖ), L. MO GE NIE NĖ (SEI MO 
NA RĖ, SEI MO IR PLB KO MI SI JOS PIRM.), SEI MO PIR MI NIN KAS Č. JUR ŠĖ NAS, D. PUŠ KO RIE NĖ (SEI MO IR PLB KO MISI JOS PIRM., 
JAV), R. NA RU ŠIE NĖ (PLB VALD. PIRM.), KUN. R. DO VEI KA; (STO VI IŠ KAI RĖS) R. MAR CIN KE VI ČIUS (PLB, JAV), A. GO RIS 
NO RIE NĖ (PLB, BEL GI JA), O. VA LIU KE VI ČIŪ TĖ (SEI MO NA RĖ), A. RA SIU LIS (PLB, RU SI JA), A. NEL SIE NĖ (PLB, JAV), R. 
KA ŠU BA (PLB, JAV), I. GAS PE RA VI ČIŪ TĖ (PLB, LEN KI JA), E. VAIŠ NIE NĖ (PLB, JAV), J. KUR ŠE LIE NĖ (PLB, AUST RI JA), J. 
KU RAI TĖ (PLB, KA NA DA). OL GOS PO SAŠ KO VOS (LR SEI MO KAN CE LIA RI JA) NUOTR.
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riaus Vy tau to Pin kaus pra ne ši mą); 
Lie tu vos įvaiz džio for ma vi mas; 
Lie tu vių kul tū ros pa vel do už sie nio 
vals ty bė se iš sau go ji mo klau si mai; 
su si pa žin ta su Val do vų rū mų at sta ty-
mo ei ga ir jų pa nau do ji mu Lie tu vos 
is to ri jos eks po na vi mui. Ko mi si jos 
na rės Ire nos De gu tie nės siū ly mu į 
ko mi si jos die not var kę bu vo įtrauk-
tas Sei mo nu ta ri mo „Dėl vals ty bi nės 
šei mos po li ti kos kon cep ci jos pa tvir-
ti ni mo“ pro jek to svars ty mas. Į po sė-
dį bu vo pa kvies ta Sei mo Šei mos ir 
vai ko rei ka lų ko mi si jos pir mi nin kė 
Ri ma Baš kie nė. Ko mi si ja pa rė mė 
Šei mos ko mi si jos siū ly tą šei mos 
kon cep ci ją.

Pla čiai svars ty ti eko no mi nės 
mig ra ci jos klau si mai: iš klau sy ta 
in for ma ci ja apie eko no mi nės mig-
ra ci jos re gu lia vi mo stra te gi jos įgy-
ven di ni mo prie mo nių 2007-2008 m. 
pla no vyk dy mą, Lie tu vos imig ra ci-
jos po li ti kos prin ci pus, Lie tu vos pi-
lie čių už dirb tų pa ja mų už sie ny je bei 
į Lie tu vą at vy ku sių už sie nio lie tu vių 
Lie tu vo je gau tų pa ja mų ap mo kes ti-
ni mą. Eko no mi nės mig ra ci jos rei ka-
lų ko mi si jos pir mi nin kas Ri man tas 
Kai re lis kal bė jo apie trum pa lai kės ir 
il ga lai kės imig ra ci jos po li ti ką. 

„Ypač svar bu pri trauk ti kva-
li fi kuo tus dar buo to jus. Vi sa me pa-
sau ly je vyks ta pro tų me džiok lė, ir 
Lie tu va tu ri įsi jung ti į šį pro ce są. 
Kai kur mes ne ga lim kon ku ruo ti, 
bet ga li my bių yra. Kaip tik bai gia ma 
ruoš ti va di na mo ji pro tų su sig rą ži-
ni mo pro gra ma. Tai yra moks li nin-
kų – la biau siai kva li fi kuo tų žmo nių 
– su sig rą ži ni mo į Lie tu vą pro gra-
ma, – sa kė R. Kai re lis. – Jau at ėjo 
eu ro pi niai pi ni gai, ga vo me per 15 
mln. li tų, tai ne ma ži pi ni gai šiai sri-
čiai. Pa reng tos kon kre čios prie mo-
nės. No ri me pra dė ti nuo Ai ri jos, kur 
ruo šia me mu gę. Į ją no ri me kvies ti 
rim tus part ne rius, darb da vius. Daug 
kas Lie tu vo je pa si kei tė, kaip sa ko 
am ba sa dos – su si do mė ji mas dar bo 
vie to mis Lie tu vo je žy miai di des nis, 
ma tyt, to dėl, kad to se ša ly se pa si kei-
tė eko no mi ka, dar bo jė gos po rei kis 
su ma žė jo. Žmo nės pa bu vo, už si dir-
bo, gal vo ja apie vai kų at ei tį. To kią 

mu gę su reng ti bū tų pats lai kas, pa-
žiū rė si me, kaip ji vei kia ir tuo met 
tai ky si me ki to se ša ly se. Rei kia vie-
nos ins ti tu ci jos, ku ri už si im tų vi sais 
emig ra ci jos rei ka lais, nes šiuo me tu 
jė gos yra iš blaš ky tos po at ski ras mi-
nis te ri jas“.

Ko mi si ja su si pa ži no su PLB 
pa teik tais pa siū ly mais li tu a nis ti nių 

mo kyk lų klau si mu, svars ty tos grįž-
tan čių jų į Lie tu vą už sie nio lie tu vių 
vai kų mo ky mo pro ble mos, su si pa-
žin ta su Lie tu vos teis mų pro ble mo-
mis bei re for ma.

Kaip pa pras tai, baig da ma dar-
bą LR Sei mo ir PLB ko mi si ja pa ren-
gė ke le tą re zo liu ci jų ir jas pri sta tė 
spau dos kon fe ren ci jo je.

PLB PIR MI NIN KĖ RE GI NA NA RU ŠIE NĖ SEI MO PIR MI NIN KUI ČES LO VUI JUR ŠĖ NUI 
ĮTEI KIA LIE TU VIŲ, REI KA LAU JAN ČIŲ NE AT IM TI JIEMS LIE TU VOS PI LIE TY BĖS, PA RA ŠUS

SEI MO IR PLB KO MI SI JOS PIR MI NIN KĖS DA LIA PUŠ KO RIE NĖ  (IŠ KAIRĖS), LAI MA 
MO GE NIE NĖ IR KUN. R. DOVEIKA, POSĖDŽIUS PRADĖJĘS INVOKACIJA 
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Pra dė siu nuo to, kaip aš įsi-
vaiz duo ju, kas yra Kon sti tu ci ja. Man 
at ro do, kad Kon sti tu ci ja yra do ku-
men tas, skir tas sau go ti tau tos in te re-
sus, o ne kenk ti tau tai. Ir jei gu mes 
taip žiū rė sim į šį do ku men tą, mū sų 
vi zi ja bus tei sin ga ir spren di mus ga-
lė sim orien tuo ti pa gal nau dą vals ty-
bei, tau tai, o ne pa gal tai, ką kaž kas 
įsi vaiz duo ja esant įra šy ta Kon sti-
tu ci jo je. Ver ti ni mas tu rė tų bū ti per 
nau dos tau tai priz mę. 

No riu kal bė ti apie tam tik ras 
fo bi jas, tei si nin kų įkal bė tas Sei mui. 
Ant ras da ly kas – apie pro ce dū ri nį ke-
lią, kaip tas fo bi jas ga li ma iš spręs ti; 
tre čias – ban dy siu pa teik ti kon kre tų 
pa siū ly mą, kaip, įsi vaiz duo ju, iš ei-
vi jos pro ble mas ga li ma bū tų iš spręs-
ti įsta ty mo pro jek te. 

Kon sti tu ci ja tu ri sau go ti tau tą, o ne jai kenk ti
Pet ras Ra gaus kas

Tei sės ins ti tu to di rek to riaus pa va duo to jas

Dėl mū sų Sei mui įkal bė tų fo-
bi jų. Tur būt dau ge lis yra gir dė ję ter-
mi ną „gy vo ji Kon sti tu ci ja“. Mū sų 
Kon sti tu ci nis Teis mas, ypač kai ku-
rie tei sė jai, pas ta ruo ju me tu pa mė go 
ši tą ter mi ną. Pats ter mi nas yra ne lie-
tu viš kas, at ėjęs iš JAV. Sa ko ma, kad 
JAV Aukš čiau sia sis Teis mas (AT), 
vie nas ga lin giau sių kon sti tu ci nių 
teis mų (mū sų sam pra ta – kon sti tu-
ci nių teis mų, nes jis nag ri nė ja kon-
sti tu ci nes by las), yra ši tą sam pra tą 
iš plė to jęs. Ka dan gi Lie tu vo je ban-
do ma dieg ti ame ri kie tiš ko ji tra di ci-
ja, pa sa ky siu, ką JAV AT yra pa sa-
kęs žy mio jo je „Wa ter ga te by lo je“: 
„Vyk dy da ma nu sta ty tas kon sti tu ci-
nes prie der mes kiek vie na val džios 
ša ka pir miau sia pri va lo in ter pre tuo ti 
Kon sti tu ci ją. Ir kiek vie nos val džios 
ša kos pa teik ta su jos ga lio mis su si ju-
si in ter pre ta ci ja (Sei mo ga lia – leis ti 
pi lie ty bės įsta ty mus P.R.), ver ta de-
ra mos ki tų val džios ša kų pa gar bos“. 

Tai dėl mū sų tei si nin kų ban-
do mos dieg ti te zės, kad Kon sti tu ci ją 
ga li aiš kin ti tik Kon sti tu ci nis Teis-
mas. Sei mas, teis mas ir vyk do mo ji 
val džia – tai trys val džios. Kiek vie na 
val džia tu ri sa vo da lį aiš kin ti Kon-
sti tu ci ją. Ir ne rei kia vie nai val džiai 
uzur puo ti ši tos tei sės. Kon sti tu ci nis 
teis mas tu ri tei sę pa sa ky ti ga lu ti nį 
žo dį kon kre taus įsta ty mo at ve ju, bet 
jis ne ga li pa sa ky ti vie nin te lės tei sin-
gos in ter pre ta ci jos. Ko dėl taip yra? 
Ke le tas ar gu men tų. 

Pir ma – kei čia si so cia li nės są-
ly gos. Vėl ame ri kie tiš kas pa vyz dys. 
Bu vo žy mi „Loch ne rio by la“, ku rios 
es mė bu vo ta, kad Kon gre sas pri ėmė 
įsta ty mą, pa gal ku rį bu vo ri bo ja mas 
dar bo lai kas ke pyk lo se. Ta čiau AT, 
rem da ma sis Kon sti tu ci jo je įra šy ta 
su tar ties lais vės nuo sta ta, pa sa kė, 
kad toks ri bo ji mas prieš ta rau ja su-
tar ties lais vei, darb da vys su dar buo-

to ju ga li tar tis kaip tin ka mas, dirb ti  
per die ną ir 24 val., ir joks įsta ty mų 
lei dė jas ne ga li jų lais vės ri bo ti. Dėl 
ši tos AT po zi ci jos be veik 4 de šimt-
me čius (nuo XX a. pra džios) so-
cia li nių įsta ty mų lei dy ba Ame ri ko-
je bu vo su sto ju si. Bet pa si kei tė AT 
su dė tis, pa si kei tė tei sė jai, pa si kei tė 
teis mo po zi ci ja, ir so cia li nių įsta ty-
mų lei dy ba  vėl at si ra do. 

Jei gu žvelg si me į mū sų Kon-
sti tu ci nį Teis mą, ra si me ne vie ną pa-
vyz dį, kai teis mas pa kei tė sa vo po zi-
ci ją. Be ne ryš kiau sias pa vyz dys – iš 
as mens tei sių ap sau gos. Iš pra džių 
bu vo sa ko ma, kad Kon sti tu ci ja gi na 
tik fi zi nio as mens – pi lie čio tei ses. 
Po to teis mas pri ėmė ki tą po zi ci ją – 
kad gi na ir ju ri di nio as mens tei ses. 
Pvz., pa gal tei sę į nuo sa vy bę ga ran-
tuo ja ma tei sė ir ju ri di niam as me niui. 
Tai gi pa tys sa vęs ne ap ri bo ki me. Į 
sa vo gy ve ni mą ir į sa vo Kon sti tu ci ją 
žiū rė ki me at vi ro mis aki mis.

Dar vie nas da ly kas yra klai dų 
at ve jai. Vėl vie nas pa vyz dys iš mū sų 
Kon sti tu ci nio Teis mo 1996 m. gruo-
džio 19 d. nu ta ri mo, kur pa sa ky ta, 
kad Kon sti tu ci jos 67 str. įtvir tin ta iš-
im ti nė Sei mo tei sė leis ti įsta ty mus. 
Man ky la klau si mas: o kaip pa čio je 
Kon sti tu ci jo je (69 straips ny je) mi-
ni ma tau tos tei sė leis ti įsta ty mus re-
fe ren du mu? Aki vaiz du, kad tai yra 
kal bos klai da. Su klys ta ra šant. Kam 
ne pa si tai ko, bet ar tai reiš kia, kad 
mes vi są gy ve ni mą bū sim ap ri bo ti 
kaž ko kios klai dos?

Pa teik siu dar vie ną pa vyz-
dį iš tų pa čių JAV, ka dan gi ten yra 
vie nas ga lin giau sių teis mų. Sta tis ti-
ka ga na se na, – 1967–1990 m., – bet 
pa kan ka mai iliust ra ty vi. Kon gre sas, 
la bai ati džiai se kan tis Aukš čiau sio-
jo Teis mo po zi ci ją, skai čiuo jan tis, 
ko kia bal sų per sva ra bu vo pri im tas 
vie nas ar ki tas spren di mas, per tuos 

PET RAS RA GAUS KAS
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me tus 121 Aukš čiau sio jo Teis mo 
spren di mą įvei kė pri im da mas įsta ty-
mą, – ar pa si kei tus tei sė jų su dė čiai, 
ar pa si kei tus so cia li nei si tu a ci jai pa-
ban dė dar sy kį, gal būt kaž kaip ki-
taip – švel niau for mu luo da mas, ir tie 
įsta ty mai įsi ga lio jo. Nė ra už tva rų, 
ku rių ne ga li ma bū tų, vie nai val džiai 
ger biant ki tą, pa ban dy ti per ženg ti. 

Da bar dėl to, kaip ga li ma bū tų 
įveik ti tas bai mes, ku rios yra die gia-
mos Sei mo na riams, ne va jie pa žeis 
Kon sti tu ci ją. Tie sa, mū sų Kon sti-
tu ci ja ne lei džia iš anks to kreip tis į 
Kon sti tu ci nį Teis mą, klau siant, ar 
Kon sti tu ci jai ne pri eš ta raus vie na ar 
ki ta nuo sta ta, bet fak tiš kai tai mes 
pa da ry ti ga lim. Pri im kim įsta ty-
mą ir nu sta ty kim, kad jis įsi ga lio ja 
2009 m. lie pos mėn., ir kreip ki mės 
į Kon sti tu ci nį Teis mą. Jei gu Sei mas 
nu ta ri mu tai pa da rys, teis mas tą by lą 
nag ri nės be ei lės, ir mes iki Nau jų jų 
me tų tu rė sim at sa ky mą, ar mū sų pa-
si rink tas ke lias tin ka mas, ar ne, ar jis 
prieš ta rau ja Kon sti tu ci jai, ar ne. 

Na, ir pa ga liau tre čias da ly kas 
– dėl ma no kon kre čių pa siū ly mų, 
ką mes tu rė tu me da ry ti. Pir miau sia 
klau si mas, ar tei sė į pi lie ty bę yra 
pri gim ti nė tei sė? Aš da bar ne si gi lin-
siu į tarp tau ti nės tei sės nor mas, tie-
siog pa mi nė siu, kad pa gal tarp tau ti-
nę tei sę ga lio ja aiš kus prin ci pas, kad 
vals ty bės tu ri veng ti si tu a ci jų, kai 
as me nys ne tu ri pi lie ty bės. Tai tar si 
ne su si ję su mū sų svars to mu klau si-
mu, bet es mė ta, kad tei sė į pi lie ty bę 
tarp tau ti nės ben druo me nės pri pa-
žįs ta ma kaip žmo gui bū din ga tei sė. 
Fak tiš kai – kaip pri gim ti nė tei sė. 
Mū sų Kon sti tu ci ja taip tie sio giai 
ne pa sa ko, bet 18 str. pa sa ky ta, kad 
žmo gaus tei sės ir lais vės yra pri gim-
ti nės. 12 str. pa sa ky ta, kad pi lie ty bė 
įgy ja ma gi mi mu. Ži no ma, esant tam 
tik roms są ly goms, – ar ba ta vo tė vai 
yra pi lie čiai, ar ba tu gi mei Lie tu vos 
te ri to ri jo je, ne tiek svar bu. Svar bu, 
kad tai tau iš pri gim ties yra bū din ga. 
Ši tą prin ci pą mū sų ap ta ria mas pro-
jek tas pa žei džia ke liais as pek tais. 

Pa mi nė siu vie ną ryš kiau sių. 
Jei gu tė vai ne ten ka pi lie ty bės, pvz., 
at si sa ko, au to ma tiš kai pi lie ty bės ne-

ten ka ir vai kas iki 18 me tų. Ar jis ne 
pi lie tis, ar jis ne tu ri tei sių, ar vai kas 
kaž koks gy vu liu kas? Tė vai net ne iš-
reiš kė va lios, kad jis ne tek tų pi lie-
ty bės, o mes iš jo ren gia mės at im ti 
tą pi lie ty bę vien tik dėl to, kad tė vai 
no ri dirb ti – tar kim, Bra zi li jo je ar 
Ka na do je gau ti dar bą, ku riam rei kia 
tu rė ti pi lie ty bę. Mes iš vai ko at im-
sim pi lie ty bę vien dėl to, kad tė vai 
pa kei tė pi lie ty bę, nors jis jau gim da-
mas ta po pi lie čiu. Tai ro do po žiū rį į 
tei sę, į pi lie ty bę. Ir tai vi siš kai ne tin-
ka mas po žiū ris. Tai reiš kia, kad mes 
ga lim duo ti ir ga lim at im ti. Iš tie sų 
mes ne ga lim at im ti, jei gu tai ei na iš 
žmo gaus pri gim ties. 

Da bar dėl iš ly gos, jog dvi gu-
bą pi lie ty bę reik tų su teik ti Eu ro pos 
Są jun gos pi lie čiams. Kai kas džiau-
gia si, kad tai ge rai, man at ro do, kad 
tai ža lin gas da ly kas, nes su tei kia 
iliu zi ją, kad pa da ry ta kaž kas ge ra, 
o iš tik rų jų nie ko ne pa da ry ta, nes 
Eu ro pos Są jun gai ne rei kia ant ros 
pi lie ty bės. Fak tiš kai ku rio je ša ly je 
be bū tum, vi so mis tei sė mis ga li nau-
do tis kaip Lie tu vos pi lie tis, ir tau tai 
iš es mės nie ko ne pri de da. Prie šin gai 
ne gu JAV, Ka na do je, Aust ra li jo je, 
Nor ve gi jo je. Mes da rom ža lą sa vo 
pi lie ty bės ins ti tu tui. Ko dėl? 

Nuo sta ta su for mu luo ta iš es-
mės taip, kad reiš kia, jog aš ga liu 
gy ven ti Lie tu vo je, vi sus sa vo in te re-
sus tu rė ti Lie tu vo je, bet kar tu tu rė-
ti, pvz., Vo kie ti jos pi lie ty bę. Nes tai 
yra ES ša lis. Sa ky ki te, kam Lie tu vo-
je gy ve nan čiam žmo gui rei kia Vo-
kie ti jos pi lie ty bės, ar ba Pran cū zi jos, 
Ai ri jos pi lie ty bės? Juk mū sų tiks las 
yra vi sai ki tas. Mū sų tiks las ap gin-
ti tuos žmo nes, ku rie gy ve na ki to se 
vals ty bė se, nes jų so cia li nė ge ro vė 
pri klau so nuo to, ar jie tu rės tos vals-
ty bės pri pa ži ni mą ir gy ny bą, ar ne. 
Tai jais ir rū pin ki mės. O ne tuo, kad 
Lie tu vo je gy ve nan tis žmo gus tu rė tų 
dar kaž ko kios vals ty bės pi lie ty bę.

Dar svar biau tai, kad Pro jek te 
siū lo ma nuo sta ta dėl iš im ties tai ky-
mo ES ša lių pi lie čiams (taip kaip ji 
šiuo me tu su for mu luo ta) aki vaiz džiai 
prieš ta rau ja Kon sti tu ci jai. Nes Kon-
sti tu ci ja kal ba apie at ski rus at ve jus, 

o čia jo kių at ve jų nė ra. Kiek vie nas 
Lie tu vos pi lie tis be jo kių ap ri bo ji mų 
ir pa pil do mų są ly gų ga li bū ti dar 26 
kraš tų pi lie čiu. Tai vi siš kas dvi gu bos 
pi lie ty bės prin ci po pa nei gi mas (kar-
tu – ir Kon sti tu ci jos pa žei di mas).

O da bar kon kre tus pa siū ly-
mas: siū ly čiau nuo sta tą, kad „už sie-
ny je gy ve nan tys“ ar ba „nuo lat už sie-
ny je gy ve nan tys“, – čia jau tei si niai 
niu an sai, da ry kim, kaip ge riau, – 
„Lie tu vos pi lie čiai“, – pa pil do ma są-
ly ga, – „pi lie ty bę įgi ję gi mi mu, ga li 
ją iš lai ky ti net ir įgi ję ki tos ša lies 
pi lie ty bę“. Jei gu tu esi na tū ra li zuo-
tas, – tai yra pi lie ty bę ga vęs do va-
nų iš po li ti nės ben druo me nės, to kiu 
at ve ju tu ne be tu ri tei sės įgy ti ki tos 
pi lie ty bės ir gy ven ti su dviem pi lie-
ty bė mis. Bet jei gu tu esi gi męs pi lie-
čiu, gy ve ni už sie ny je, tu ri ten sa vo 
so cia li nius in te re sus, tuo met tu tu ri 
tei sę į dvi gu bą pi lie ty bę. Ir ne rei kia 
bi jo ti, kad čia bus Kon sti tu ci jos pa-
žei di mas pa gal Kon sti tu ci nio Teis mo 
iš aiš ki ni mą, nes, ne pai sant to, ką aš 
pra džio je kal bė jau apie val džių san-
ty kius, tai ne bus pa žei di mas vien dėl 
to, kad anks tes nis reg la men ta vi mas 
iš tie sų bu vo per ne lyg pla tus. Jis 
reiš kė, kad Lie tu vo je gy ve nan tys vi-
si žmo nės prak tiš kai ga lė jo tu rė ti ki-
tų kraš tų pi lie ty bę, – iš es mės ko kia 
90 proc., jei gu ne dau giau, LR pi lie-
čių pa gal aną reg la men ta vi mą ga lė-
jo bū ti ir už sie nio vals ty bės pi lie čiai 
tuo pa čiu me tu. Iš ei vių mes tu ri me 
tik riau siai apie 10-20 proc. (tiks-
lių duo me nų ne tu riu) vi sų Lie tu vos 
po ten cia lių pi lie čių. Tai tie žmo nės, 
ku rie gal būt įgy tų už sie nio pi lie ty bę. 
Bet juk ne vi si jų įgis. To dėl jau tik-
rai su ma ži nam skai čių gal 3-4 kar tus. 
Tai reikš min gas su ma ži ni mas, ir mes 
to kiu at ve ju tel pam net gi į są vo ką, 
ku rią  Kon sti tu ci nis Teis mas įvar-
di jo kaip pa kan ka mai re tus at ve jus. 
Vie nas penk ta da lis, ma no su pra ti mu, 
yra pa kan ka mai re ti at ve jai tiek ab-
so liu čiais skai čiais, tiek ir jei gu bū tų 
įra šy ta to kia nuo sta ta apie už sie ny je 
gy ve nan čius as me nis, pi lie ty bę ga-
vu sius gi mi mu. 

Pranešimas, skaitytas LR 
Seimo ir PLB komisijoje



Pasaulio lietuvis  /  2008 Birželis-Liepa12

lr seimo ir plb komisijoje

Dė me sys kon su li niams rei ka-
lams pa sau ly je yra su stip rė jęs. Pra-
ėju siais me tais ru de nį pir mą kar tą 
į mi nis te ri jos pa grin di nės veik los 
kryp tis bu vo įtrauk tas toks punk tas 
kaip pi lie čio ap tar na vi mo ge ri ni mas 
už sie ny je, nes anks čiau mes dau giau 
kon cen tra vo mės į ben druo sius už-
sie nio po li ti kos tiks lus, kaip an tai 
– sto ji mas į tarp tau ti nes or ga ni za-
ci jas, ge ros kai my nys tės san ty kiai. 
Mū sų san ty kis su mū sų vi suo me nės 
da lim už sie nio vals ty bė se, su mū-
sų žmo nė mis, ku rie iš vy ko į pa sau-
lį, ar ba su tais ki tų ša lių pi lie čiais, 
ku rie no ri at vyk ti į Lie tu vą, nie kad 
ne bu vo pri ori te tų są ra še, nors dar bas 
vy ko. Pra dė ję gi liau šias pro ble mas 
nag ri nė ti pa ma tė me, kad yra jų yra 
daug. Kon flik tas ky la tur būt pa čio-
je mū sų tei kia mų pa slau gų es mė je 
ir san ty ky je su da bar ti ne si tu a ci ja. 
Kon su li nės pa slau gos yra tra di ci nės, 
net gi, sa ky čiau, kon ser va ty vios: tai 
yra įga lio ji mo su ra šy mas, no ta ri niai 
veiks mai, veiks mai, su si ję su ta pa-
ty bės nu sta ty mu, ir kt. Vi sa tai yra 
la bai at sa kin ga ir klai da kiek vie nu 
at ve ju la bai daug kai nuo ja, to dėl ky-
la no ras vis ką da ry ti taip, kaip bu vo 
da ro ma, ir ne si keis ti. 

Ki ta ver tus, mes ne ga li me lik-
ti šio je už da ro je dė žu tė je, ka dan gi 
keis tis ver čia pats gy ve ni mas. Vy ko 
daug po ky čių – eg zis tuo ja mil ži niš ka 
nau jo sios mig ra ci jos ban ga, dau ge lis 
žmo nių per si kė lė į už sie nį, jiems rei-
kia su teik ti tas pa čias pa slau gas, ku-
rias jie gau da vo Lie tu vo je, ei da mi į 
sa vo sa vi val dy bę. 

Vei kia glo ba lūs da ly kai, su si-
ję su pa sau li ne sau gu mo pro ble ma. 
Vi sa me pa sau ly je kei čia si rei ka la-
vi mai do ku men tų sau gu mui, įve-
da mi bio met ri niai duo me nys. Tai 
sa vo ruož tu įta ko ja pa čias pro ce dū-
ras, kaip žmo gus yra ap tar nau ja mas. 
Kar tu keis da ma sis pa sau lis su tei kia 

Lie tu vos pi lie tis ga li ti kė tis pa gal bos 
bet ku rios ES ša lies at sto vy bė je

Vy tau tas Pin kus
LR Už sie nio rei ka lų mi nis te ri jos Kon su li nio de par ta men to di rek to rius

mums ir nau jas ga li my bes – vys to si 
tech no lo gi jos. Jei gu su ge bė si me iš-
nau do ti tų tech no lo gi jų pa sie ki mus 
ir per kel ti juos į sa vo tei sės ak tus, aš 
ma nau, dau ge lį pro ble mų mes ga lė-
si me tvar ky ti žy miai sėk min giau. 

Da bar Lie tu vos pi lie tis, pa-
kliu vęs į bė dą bet ku rio je pa sau lio 
vie to je, ga li kreip tis ne tik į Lie tu vos 
at sto vy bę, bet ir į bet ku rios ES ša-
lies at sto vy bę, ir jam ten bus su teik ta 
kon su li nė pa gal ba, kaip ir tos ša lies 
pi lie čiui. Pvz., din gus do ku men tui 
jam bus iš duo ti do ku men tai grįž ti į 
Lie tu vą. Tei kia mos do ku men tų le ga-
li za vi mo ir ki tos pa slau gos. 

Dar be su už sie nio ša lių pi-
lie čiais, gal pa ra dok sas, mes esa me 
net gi tru pu tį dau giau pa si stū mė ję į 
prie kį, spręs da mi tech no lo gi nę pu sę. 
Nuo se no bu vo pri pras ta, kad to kių 
in te re san tų bu vo di de li srau tai ir ne-
bu vo ki tų bū dų, kaip tik tai spręs ti. 

Ga lų ga le – iš ori niai veiks niai. 
Mes tu rė jo me pri im ti tas tai syk les, 
ku rios yra nu ma ty tos Šen ge no su-
si ta ri muo se. Tai gi pas ta rą jį pus me tį 
di de lę lai ko da lį už ėmė pri si tai ky-
mas prie nau jų są ly gų, ta čiau čia mes 
esa me tik rai ge res nė je pa dė ty je. 

Ta čiau svar biau sia mums yra 
tos kon su li nės pa slau gos, ku rias 
mes tei kia me sa vo ša lies pi lie čiams 
pa sau ly je. Šias pa slau gas pa da lin-
čiau į dvi da lis: tai pa slau gos, ku rias 
tei kia me pa tys, – o to kių pa slau gų 
yra ma žu ma. Tai veiks mai, ku riuos 
at lik da mas kon su las yra sa va ran-
kiš kas: pa gal ba mir ties ar ne lai min-
go at si ti ki mo at ve ju. Tai no ta ri niai 
veiks mai, do ku men tų le ga li za vi mas, 
ma te ria li nė pa gal ba as me niui, ku ris 
ne tu ri ga li my bių pa gal bos su lauk ti 
iš ki tur. Ki tais klau si mais, kaip an-
tai spren džiant pi lie ty bės klau si mą, 
iš duo dant pa sus, ap skai tant ir re-
gist ruo jant ci vi li nės būk lės ak tus ir 
di de lė je da ly je ki tų pa slau gų, pvz., 

iš duo dant įvai rias pa žy mas, kon su-
la tas ar ba kon su li nis sky rius at lie ka 
pir mi nio tar pi nin ko vaid me nį ir, pa-
sa ky čiau, vie no lan ge lio vaid me nį. 
Ji sai ben drau ja su žmo gu mi, o pas-
kui vi sus do ku men tus ir in for ma ci-
ją per duo da ati tin ka mai ins ti tu ci jai, 
ku ri pri ima spren di mą. Kai spren di-
mą at sto vy bė gau na, žmo gui yra su-
tei kia mas at sa ky mas. Na tū ra lu, kad 
dau giau sia bė dų ir pro ble mų ir ky la 
dėl tų pa slau gų, ka dan gi mes esa me 
ar čiau siai žmo gaus, ku ris pas mus 
at ei na. Per tam tik rą lai ką vi sos tos 
tvar kos ir dar bo sche mos dau giau ar 
ma žiau nu si sto vi ir yra pri ar ti na mos 
prie žmo nių po rei kių. Ki ti klau si mai 
yra su dė tin ges ni. 

Kas su ke lia di džiau sią ne pa si-
ten ki ni mą? 

Mes ana li za vo me pa čių mū sų 
kon su lų pa teik tą in for ma ci ją. Pra-
ėju siais me tais vy ku sia me kon su lų 
su va žia vi me bu vo pa da ry tas tam tik-
ras api ben dri ni mas tų bė dų, ku rios 
ky la dir bant su žmo nėms. Ne ma žai 
in for ma ci jos at ėjo tie sio giai per Lie-
tu vių Ben druo me nes, ku rios api ben-
dri no ir siū lė sa vo spren di mus. Ak-
ty viau sios bu vo D. Bri ta ni jos ir Ai-
ri jos LB. Kas blo giau sia – tai il gas 
do ku men tų tvar ky mo lai kas, ki tas 
ne pa si ten ki ni mas su si jęs su rei ka la-
vi mu pa teik ti daug do ku men tų ar pa-
žy mų. Ma ža to, tie do ku men tai, ku-
rie pa pras tai su ren ka mi bu vi mo ša-
ly je, tu ri bū ti iš vers ti į lie tu vių kal bą 
ir le ga li zuo ti. Gre ta tos pro ble mos, 
kad vi są do ku men tų pa ke tą su rink-
ti at ima daug lai ko, tai rei ka lau ja ir 
pa pil do mų iš lai dų. Le ga li za vi mas ir 
ver ti mas yra pa kan ka mai bran gūs 
da ly kai. Aki vaiz du – ei lės at sto vy-
bė se, di de li at stu mai ir sun ku mai pa-
sie kiant at sto vy bes.

Mes pa da rėm iš va dą, kad ne-
ma žai pro ble mų su da ro ir tai, jog  
žmo nės tu ri per ma žai in for ma ci jos 
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apie pa slau gas ir rei ka la vi mus. Daž-
nai žmo gus at ei na ne ži no da mas, ko 
jis ga li ti kė tis, ar ne ži no da mas, ko-
kių do ku men tų jam rei kia at ei nant į 
at sto vy bę, sa ky kim, pri duo ti do ku-
men tus pa sui gau ti. Jam ten ka grįž ti 
na mo ir pas mus vyk ti ki tą kar tą. Tai 
gai ša tis. Mū sų vie nas pa grin di nių 
tiks lų – kad ne pa si ten ki ni mo ne lik-
tų. 

Kaip ga li ma tai iš ju din ti? Pir-
miau sia aki vaiz du, kad rei kia keis-
ti tai syk les, nor mi nius ak tus, įsta-
ty mus. Mū sų pa rei ga pa ro dy ti, ką 
rei kia keis ti. Ki tas da ly kas – nau jų 
tech no lo gi jų pa nau do ji mas ir elek-
tro ni nių pa slau gų tei ki mas. Jei gu 
ge rai funk cio nuo tų e-vy riau sy bė, 
gal žmo gui iš vi so ne rei kė tų ei ti į at-
sto vy bę, jis sa vo rei ka lus ga lė tų su-
si tvar ky ti iš na mų. Elek tro ni nių pa-
slau gų yra daug ly gių – aukš čiau sias 
ly gis yra, kai žmo gus elek tro ni niu 
bū du ga li pa da ry ti už klau są ir gau ti 
at sa ky mą. Prie elek tro ni nės pa slau-
gos pri ski ria ma ir ga li my bė pa teik ti 
po rei kį. In for ma ci jos pa tei ki mas yra 
pa čio že miau sio ly gio elek tro ni nė 
pa slau ga. Su šiuo – pra di niu ly giu 
yra tru pu tį ge riau, o ei nant to liau yra 
su dė tin giau. 

Aki vaiz du, kad mū sų ry šiai 
su Mo kes čių ins pek ci ja yra pa žen gę 
to liau siai. Mo kes čių de kla ra vi mas 
da bar yra pa to gus ir pri ei na mas vi-
siems. Su tuo su si jęs in for ma ci jos 
apie mū sų pa slau gas pa tei ki mas ir 
per tvar ky mas. Ap si lan kius Da ni jo-
je ir D. Bri ta ni jo je, – sa vo mas te liu 
tai pa kan ka mai skir tin gos vals ty bės, 
– pa ste bė jo me, kad ten žmo nių in-
for muo tu mas yra lai ko mas pir mo je 
vie to je. At sto vy bės rū pi na si net gi 
to kiais da ly kais – ko lan ky to jas iš 
jų ne ga li ti kė tis. Pvz., di džių jų vals-
ty bių pi lie čiai, pa da rę nu si kal ti mą, 
įsi vaiz duo ja, kad vals ty bė yra to kia 
stip ri, jog ga li juos ap gin ti. O kai ne-
su lau kia gy ny bos, ky la di de lis ne pa-
si ten ki ni mas. 

Kas pa da ry ta nuo pra ėju sios 
va sa ros? Ga li ma sa ky ti, kad pa da ry-
tų dar bų są ra šas nė ra il gas: pa keis ta 
ma te ria li nės pa gal bos tei ki mo tvar-
ka, – čia kal ba ma apie to kius at ve-

jus, kai žmo gus už sie ny je ne ten ka 
vi sų do ku men tų ar pi ni gų ar at si du-
ria to kio je si tu a ci jo je, kai jam rei ka-
lin ga pa gal ba, o jis ne tu ri gi mi nių ar 
pa žįs ta mų, ku rie jam ga lė tų pa dė ti; 
pvz., į URM ka są įneš ti pi ni gus. To-
kiu at ve ju vals ty bė su tei kia pa gal bą. 
Pa si kei tė tai, kad da bar spren di mą 
pri ima at sto vy bės va do vas, o ne už-
sie nio rei ka lų mi nist ras, kaip bu vo 
anks čiau, ka da at sto vy bė siųs da vo 
už klau si mą į mi nis te ri ją ir lauk da-
vo at sa ky mo. Tuo me tu mi nis te ri jos 
va do vas ga lė da vo bū ti iš vy kęs, ir tai 
su kel da vo pro ble mų, nes žmo gui, at-
si dū ru siam bė do je, per tą lai ką rei-
kė jo gy ven ti – nak vo ti, val gy ti ir t.t. 
Da bar spren di mas pri ima mas iš kar-
to ar ba ne vė liau kaip per 1 die ną. 
Ki tas da ly kas – žmo gus, ku ris ga vo 
fi nan si nę pa gal bą, Lie tu vai ją tu-
ri grą žin ti. Tai yra svar bu, nes, kaip 
be bū tų skau du, pa si tai ky da vo ne ma-
žai pik tnau džia vi mo at ve jų. Po ke lių 
sa vai čių tas pats žmo gus at ei da vo ir 
vėl pra šy da vo. Da bar to kiu at ve ju 
jam teks ben drau ti su ant sto liais, jei-
gu jis sko los sa va no riš kai ne grą žins. 
Ma te ria li nė pa gal ba nė ra vals ty bės 
pa šal pa. 

Ki tas da ly kas – šiek tiek su-
pap ras tin tos pa so kei ti mo pro ce dū-
ros, at si sa ky ta per tek li nių do ku men-
tų rei ka la vi mų. Pra ėju siais me tais 
rug pjū čio mėn. mū sų mi nist ro įsa-
ky mu bu vo su da ry ta tar pins ti tu ci nė 
dar bo gru pė, į ku rią iš es mės įė jo 
mū sų ir Vi daus rei ka lų mi nis te ri jų 
at sto vai, ku rie dau giau siai su si ję su 
žmo nių ap tar na vi mu pi lie ty bės ir pa-
sų kei ti mo klau si mais. Bu vo su pap-
ras tin ta pa sų kei ti mo pro ce dū ra. At-
si sa kė me tik rai, mū sų po žiū riu, ne-
rei ka lin gų rei ka la vi mų įro dy ti sa vo 
tei si nio bu vi mo sta tu so to je vals ty-
bė je. Jei gu tu esi Lie tu vos pi lie tis ir 
pa me tei do ku men tą, tuo pa čiu pa me-
tei ir ta me pa se esan čią vi zą. Ko dėl 
tu tu rė tum įro di nė ti Lie tu vai, ar tu 
to je ša ly je esi le ga liai, ar ne le ga liai. 
To at si sa ky ta, ir tai tau po pi ni gus bei 
lai ką. Juo lab to se ša ly se, kur to kios 
pa žy mos nė ra iš duo da mos. At si dur-
da vo me tei si nė je ak la vie tė je. 

Dar vie nas pa kei ti mas, ku ris 

su si jęs su žmo nė mis, iš vyks tan čiais 
į už sie nį ir ne ten kan čiais do ku men-
tų. Tech no lo giš kai jau pa keis ta, kad 
kon su lai tu ri ga li my bę ma ty ti nuo-
trau kas tų žmo nių, ku riems pa sai iš-
duo ti po 2003 m. ir ku rių nuo trau kos 
yra sau go mos gy ven to jų re gist re. 
Tuo met ne ky la pro ble mų nu sta tant 
ta pa ty bę žmo gaus ar ba tų pro ble mų 
yra ma žiau. Leng viau iš duo da mas 
žmo gaus grį ži mo na mo pa žy mė ji-
mas. Ne rei kia už klau sų siųs ti į Vil-
nių ir lauk ti at sa ky mo. 

Ju da dar vie nas da ly kas, su si-
jęs su pa sų kei ti mu. Eg zis ta vo rei ka-
la vi mas ke lis kar tus at vyk ti į at sto-
vy bę ir rei ka la vi mas čio nai at neš ti 
kū di kius, no rint įsi ti kin ti, kad tas 
kū di kis ir yra kū di kis. Dis ku tuo da-
vo me iki ab sur do. O juk iki vie ne rių 
me tų ne ga li ma nu sta ty ti, ar nuo trau-
ka yra to, ar ki to vai ko. Ki tas da ly-
kas – iki me tų vai kų ser ga mu mas yra 
la bai di de lis ir kū di kio at ne ši mas į 
erd vę, kur yra daug žmo nių, jam ža-
lin gas. Tei si nin kai iš skai tė, kad pa-
gal da bar ti nę pa so re dak ci ją ši to rei-
ka la vi mo at si sa ky ti ne ga li ma. Po il-
gų dis ku si jų Vi daus rei ka lų mi nis te-
ri ja pa ruo šė pa so įsta ty mo pa kei ti mo 
įsta ty mo pro jek tą, ku riuo at si sa ko-
ma kū di kius neš ti ro dy ti pa rei gū nui. 
Jei gu Sei mas pa tvir tins pa tai sas, ten 
yra nu ma ty ta, kad, iš duo dant nau jus 
bio met ri nius pa sus (kaip ži no te, nuo 
ki tų me tų vi du rio lie tu viš kuo se pa-
suo se bus ne tik elek tro ni nis vei do 
at vaiz das, bet ir pirš tų ant spau dai – 
po vie ną sau go mą kiek vie nos ran kos 
at spau dą), vis dėl to ne bus įma no ma 
at si sa ky ti rei ka la vi mo žmo gui at ei-
ti į at sto vy bę ar mig ra ci jos tar ny bą, 
kai jis ra šo pra šy mą iš duo ti pa są. 
Jam tie siog rei kės at neš ti tuos sa vo 
pirš tus. Ta čiau įsta ty me yra nu ma-
ty ta ga li my bė pa są žmo gui iš siųs ti 
pa štu – kur je ri niu ar pa pras tu, pri-
klau so mai, ar pa ti ki mas to je ša ly je 
yra pa štas. Pa tai sos idė ja, kad žmo-
gui į at sto vy bę rei kė tų at ei ti tik vie-
ną kar tą.  

Šiai pa tai sai Sei me po pa tei ki-
mo pri tar ta, svars to ma ko mi te tuo se. 
Yra ren gia mas dar vie no įsta ty mo 
pa kei ti mas – Re gist ro įsta ty mo pa-
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Min dau gas Žo ly nas
Kul tū ros mi nis te ri jos Sau go mų te ri to ri jų ir pa vel do ap sau gos sky riaus vy riau sia sis spe cia lis tas

Rei kė tų pra dė ti nuo lietuvių
kul tū ros ver ty bių už sie ny je ap skai tos

kei ti mas, su si jęs su duo me nų, ga-
li mų pa teik ti kon su lui, ap im ti mi. 
Kon su las at lie ka ir as mens ta pa ty bės 
nu sta ty mo bei no ta ri nes funk ci jas, 
kai yra tvir ti na mi su si ta ri mai (su si-
ję su do va no ji mo ak tais ir kt. da ly-
kais), nes bū ti na ži no ti gi mi nys tės 
ry šius. Šiuo at ve ju kiek vie ną kar tą, 
kai iš ky la toks klau si mas, įsi jun gia 
va di na ma sis pa što dė žu tės prin ci-
pas. Vi si pra šy mai siun čia mi mums 
į kon su li nį sky rių, o mes siun čia me 
ati tin ka moms ins ti tu ci joms. Da bar, 
kai kon su las pats ga lės ap tar nau ti 
žmo gų, veiks mas vyks daug grei-
čiau.

Ki ti da ly kai su si ję su vi di niais 
mū sų per si tvar ky mais. Mes bai gia-
me de rin ti su tar tį dėl kon su li nių pa-
slau gų per kė li mo į elek tro ni nę erd vę 
su „Re git ra“, vie na iš Lie tu vos ins-
ti tu ci jų, ku rios iš duo da au to mo bi lių 
do ku men tus. Kai gau si me pri ėji mą 
prie jų duo me nų ba zių, din gus vai-

ruo to jo pa žy mė ji mui ar ba au to mo bi-
lio do ku men tams, ne rei kės kreip tis į 
ją, o kon su las ga lės iš duo ti pa žy mą, 
kad toks do ku men tas din go. 

Įstri gę pi lie ty bės klau si mai, 
bet aš pa lie siu tik vie ną as pek tą – 
gims tan čius vai kus. Bė da yra ta, 
kad kol yra dis ku tuo ja ma pi lie ty bės 
klau si mais, o tie klau si mai pa kan ka-
mai su dė tin gi, žmo nės su si du ria su 
vai kų re gist ra vi mo pro ble ma, mat 
da bar ti nė je įsta ty mo re dak ci jo je yra 
pa sa ky ta, kad vai kas, gi mi mu įgi jęs 
ki tos vals ty bės pi lie ty bę, ne ga li įgy-
ti Lie tu vos pi lie ty bės. Pvz., Ai ri jo-
je gi męs vai kas au to ma tiš kai tam pa 
Ai ri jos pi lie čiu. Mū sų pa siū ly mas 
bu vo ir iš lie ka, kad gal būt iš to pa-
ke to rei kia iš im ti at ski rą klau si mą 
dėl vai kų. Tam tu rė tų pri tar ti vi si 
ir sku biai pri im ti pa tai są, kad jei gu 
bent vie nas iš tė vų yra Lie tu vos pi-
lie tis, tai ir vai kui bū tų au to ma tiš kai 
su tei kia ma Lie tu vos pi lie ty bė ar ba 

jam bū tų iš sau go ma tei sė į Lie tu vos 
pi lie ty bę, kad jis ga lė tų ap si spręs ti, 
kai jam su kaks pil na me tys tė. Pro ble-
ma skau di, nes lai kas ei na, o vai kai 
gims ta. Miš rios šei mos to kiais at-
ve jais ei na į ki tos ša lies at sto vy bę, 
ir vai kas re gist ruo ja mas ki tos ša lies 
pi lie čiu. 

Dar vie nas da ly kas – su si jęs 
su do ku men tų le ga li za vi mo pro ble-
ma. Tai pri pa ži ni mo ki tų vals ty bių 
ir ati tin ka mai mū sų do ku men tų pri-
pa ži ni mo to se vals ty bė se pro ble ma, 
su si ju si su san tuo kos ir gi mi mo liu-
di ji mų ver ti mu į tos ša lies kal bą ir 
le ga li za vi mu. Apie šias pro ble mas 
mes esa me in for ma vę Tei sin gu mo 
mi nis te ri ją. Pas ta ro jo am ba sa do rių 
su va žia vi mo me tu, kur da ly va vo 
Tei sin gu mo mi nis te ri jos vals ty bės 
sek re to rius, mes aiš ki no mės tų pro-
ble mų spren di mo bū dus.

Pa reng ta pa gal ste nog ra mą

Nedaug žodžiaudamas iš var-
din siu, kas ga li bū ti da ro ma sie kiant 
iš sau go ti kul tū ros pa vel dą už sie ny je, 
tiks liau, kas da bar ban do ma da ry ti. 
Pri klau so mai nuo fi nan sa vi mo ir va-
lios tai ga lė tų bū ti ir di des ni dar bai. 

An tri me tai pra dė tas kon kur-
so tvar ka skir ti da li nis biu dže ti nių 
įstai gų ir ki tų ju ri di nių as me nų, pa-
reiš kian čių no rą bei pa tei kian čių 
pa raiš kas Kul tū ros mi nis te ri jai, fi-
nan sa vi mas – tai pro jek tai, pa gal ku-
riuos nu ma to ma iš už sie nio par vež ti 
tam tik ras kul tū ros ver ty bes, jas tir ti 
ar da ry ti do ku men ti nio pa li ki mo ko-
pi jas, jas par vež ti, taip pat skelb ti 
in for ma ci ją apie už sie ny je esan čias 
ver ty bes. Ši in for ma ci ja apie pa raiš-
kų pri ėmi mą yra tei kia ma Kul tū ros 
mi nis te ri jos tin kla la py je. Pra ėju-
siais me tais bu vo fi nan suo ti ke tu ri 
pro jek tai. Bu vo par vež tas Bir žiš kos 

ar chy vas, ty ri nė tas To mo Venc lo-
vos ar chy vas, kar tog ra fi niai šal ti niai 
Sankt Pe ter bur ge, Lo zo rai čių šei mos 
bib lio te ka. 

Šie met vyk do mi trys pro jek-
tai: „Al kos“ ar chy vo ka ta lo ga vi mas, 
Stro lios plokš te lių ko lek ci jos pa ren-
gi mas per ve ži mui ir Ka zio Lo zo rai-
čio ar chy vo par ve ži mas. Šiuos pro-
jek tus vyk do Lie tu vo je re gist ruo tos 
įstai gos. Toks siū ly mas. Jei gu už sie-
ny je esan čios ben druo me nės tu rė tų 
no rą gau ti fi nan sa vi mą to kiam dar-
bui, jos tu rė tų su ras ti part ne rį Lie tu-
vo je, įstai gą, ku ri pa teik tų pa raiš ką 
ir at lik tų šiuos dar bus. 

An tra prie mo nė – vi sos in-
for ma ci jos apie už sie ny je esan čias 
kil no ja mą sias ver ty bes su ve di mas į 
vie ną vie tą. Pa čiu ar ti miau siu me-
tu bus or ga ni zuo tas pa si ta ri mas su 
po ten cia liais Lie tu vai reikš min gų 

kil no ja mų jų kul tū ros ver ty bių, esan-
čių už sie ny je, duo me nų tei kė jais dėl 
šio są va do pil dy mo tvar kos. Tai bū-
tų ar ba už sie ny je esan čių ar chy vų ar 
rin ki nių tvar ky to jai, ar ba Lie tu vos 
kai ku rie ty rė jai, ku rie tu ri duo me-
nų apie už sie ny je esan čius rin ki nius 
ar ar chy vus. Są va das bus pri ei na mas 
in ter ne tu. 

As me nys, su ku riais bus su si-
tar ta, lai kan tis są va do pil dy mo tvar-
kos, ga lės į šią in for ma ci nę sis te mą 
įdė ti sa vo tu ri mą in for ma ci ją apie, 
pa brėž čiau, da bar už sie ny je esan čias 
kil no ja mą sias kul tū ros ver ty bes. Šis 
są va das nė ra skir tas į Lie tu vą par vež-
toms iš ei vi jos kul tū ros ver ty bėms. 
Tas są va das rei ka lin gas in for ma ci jai, 
pa leng vi nan čiai dirb ti or ga ni zuo jant 
pa ieš kų dar bą už sie ny je. Ne sa kau, 
kad ši sis te ma veik tų to bu lai, vi si 
jos trū ku mai pa aiš kės pra dė jus dirb-
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ti. Ta da ir bus ko re guo ja ma. Da bar 
nu ma to mos trys var to to jų gru pės, tai 
yra vie ni, ku rie ga lė tų su si pa žin ti su 
į šią sis te mą įves ta in for ma ci ja apie 
už sie ny je esan čias kil no ja mą sias 
ver ty bes; an tra – ne tik per žiū rė ti, 
bet ir pa tiems skelb ti tam tik rą in for-
ma ci ją apie tai, kur yra sau go ma, kas 
yra sau go ma, ko kia ap im tis. Tre čia 
gru pė ne tik skelb tų, bet ir ko re guo tų 
pa skelb tą in for ma ci ją. 

Apie šios in for ma ci nės sis te-
mos vei ki mą ir pil dy mą in for muo-
siu aš. Ži nau, kad yra su si do mė ju sių 
JAV Lie tu vių Ben druo me nės at sto-
vų, to dėl la bai pra šy čiau kreip tis į 
mi nis te ri ją ar į ma ne tie siai dėl ga-
li my bių įsi jung ti į šį dar bą ki tų ben-
druo me nių at sto vus ar ki tų su in te re-
suo tų or ga ni za ci jų at sto vus.

Dar bas tai bū tų mil ži niš kas. 
Iš pra džių rei kė tų pa ma ty ti vi su mą, 

pra de dant nuo vi sų sau go ji mo vie tų 
su ra šy mo. Ant ras žings nis – glaus-
tai apie tai, kas ten sau go ma, po to 
– apy tiks lis do ku men tų kie kis, tam 
tik ra struk tū ra, ap ra šai. Ga lų ga le, 
po kiek me tų, tu rint to kį pa sau ly je 
iš si sklai džiu sios li tu a nis ti kos sau go-
mų vie tų ir kie kio me dį, bū tų ga li-
ma ar ba pa gal jė gas ban dy ti at ski rus 
skait me nin ti ir tie siog pri seg ti šio je 
sis te mo je, kaip yra ki tuo se re gist-
ruo se. 

Tre čias da ly kas su si jęs su ne-
kil no ja muo ju pa vel du. Da bar mi-
nis te ri ja yra už sa kiu si pa reng ti kai 
ku rio se vals ty bė se esan čių ne kil no-
ja mo jo pa vel do ob jek tų są ra šus, kar-
tu de ri na ma ir Vy riau sy bei tei kia ma 
pa vel do už sie ny je glo bos pro gra ma. 
Kai bus pa tvir tin ta ši pro gra ma ir 
bus ski ria mas pa kan ka mas fi nan-
sa vi mas, bū tų ga li ma į tuos są ra šus 

įtrauk tus už sie ny je esan čius Lie tu-
vai reikš min gus ir iš ei vi jai reikš min-
gus ne kil no ja mo jo pa vel do ob jek tus 
įam žin ti, apie juos in for muo ti vi suo-
me nę. Esant di des nėms ga li my bėms 
taip pat ban dy ti pa gal tarp tau ti nius 
su si ta ri mus su to mis ša li mis kal bė tis 
dėl iš sau go ji mo prie mo nių. 

Už sie nio rei ka lų mi nis te ri jos, 
Lie tu vos gy ven to jų Ge no ci do ir re-
zis ten ci jos ty ri mo cen tro ir ki tų ins-
ti tu ci jų bei or ga ni za ci jų pa stan go mis 
bus ku ria ma lie tu vių trem ties vie tų 
prie žiū ros pro gra ma. Šiuo me tu fi-
nan sa vi mas ski ria mas tik kon kur so 
bū du ir tik jei gu at si ran da or ga ni-
za ci jų, ku rios bent mi ni ma liai sten-
gia si ieš ko ti, fik suo ti ar mi ni ma liai 
tvar ky ti lie tu vių trem ties vie tas Ru-
si jo je, Ka zach sta ne. 

Pa reng ta pa gal ste nog ra mą

No rė čiau pa teik ti nu veik tų 
dar bų ap žval gė lę, ku ri ro dys ir ben-
dras ten den ci jas, kaip Už sie nio rei-
ka lų mi nis te ri ja žvel gia į kul tū ros 
pa vel do už sie ny je rei ka lus. Gal būt 
dau giau siai pa sie ki mų yra kil no ja-
mo jo tur to sri ty je, ypač ar chy vų su-
grą ži ni mo ir par ga be ni mo į Lie tu vą 
sri ty je. Į Lie tu vą par ga ben tas di džiu-
lis Lo zo rai čių šei mos rin ki nys. Tai 
jų pa čių sau go ti di plo ma ti nės is to ri-
jos do ku men tai, bib lio te ka. Pa ti bib-
lio te ka bus pri sta ty ta Na cio na li nė je 
bib lio te ko je. Tai gi bus ge ra pro ga 
pa ma ty ti, ko kie lo biai su grįž ta į Lie-
tu vą. O ar chy vi niai do ku men tai šiek 
tiek bu vo pri sta ty ti Už sie nio rei ka lų 
mi nis te ri jo je. Bu vo su reng ta ne di de-
lė pa ro dė lė, ku ri su lau kė di de lio su-
si do mė ji mo. 

Įdo mus įvy kis bu vo tai, kad į 
Lie tu vą pa te ko mums ne pri klau san-
tys „Ame ri kos bal so“ lie tu vių re dak-
ci jos ar chy vai. Tai ar chy vai, ku rie 
pri klau so JAV ad mi nist ra ci jai, kuri, 
su pras da ma ar chy vų reikš mę Lie tu-
vos is to ri jai, mums ati da vė. Tai svar-

Kul tū ros lo biai grįž ta
Dai nius Ju ne vi čius

Už sie nio rei ka lų mi nis te ri jos In for ma ci jos ir vie šų jų ry šių de par ta men to am ba sa do rius 
ypa tin giems pa ve di mams 

bus da ly kas. Prie to per da vi mo daug 
pa stan gų pri dė jo žur na lis tas Ro mas 
Sa ka dols kis. Jis iš kė lė ki tą ini cia ty-
vą – su rink ti vi sa me pa sau ly je esan-
čius iš li ku sius gar so įra šus, ra di jo 
re dak ci jų lai dų įra šus ir to kiu bū du 
su kur ti vie ną pa sau lio lie tu vių gar so 
ar chy vą, sa ky kim taip. Tą pa siū ly mą 
mū sų mi nis te ri ja iš nag ri nė jo. Jį per-
da vė me Ar chy vų de par ta men tui. Vi-
si pa lai ko tą idė ją. Da bar tik rei kia 
su ras ti kon kre tų, tiks lų me cha niz mą, 
kaip tai bū tų ga li ma pa da ry ti. 

Ga li ma pa si džiaug ti, kad 
baig tas grą ži ni mas į Lie tu vą mū sų 
ži ny bai la bai rū pi mų ir vi sai Lie tu-
vai svar bių, reikš min gų do ku men tų 
– di plo ma ti nių at sto vy bių ar chy vų. 
Jie pa kliū na į Vals ty bės cen tri nį ar-
chy vą, ten yra tvar ko mi, yra pri ei na-
mi ir yra mū sų vi sos is to ri jos, mū-
sų vals ty bės at min ties da lis. Be li ko 
tik at si ga ben ti į Lie tu vą ge ne ra li nio 
kon su la to To ron te do ku men tus, ku-
rie ten yra pa kliu vę kaip pri va taus 
žmo gaus ar chy vas. Dėl to mū sų Ar-
chy vų de par tamentas dir ba su Ka na-

dos ar chy vais. Ma nau, kad jiems šį 
rei ka lą pa vyks su tvar ky ti. 

O baig ti ši tą skil tį no rė čiau dar 
vie na įdo mia ži nia: Už sie nio rei ka lų 
mi nis te ri ja pa rė mė svar bių is to ri nių 
do ku men tų, sau go tų Lie tu vos pre zi-
den to kan ce lia ri jo je, tarp jų gal būt 
ir Va sa rio 16-osios ak to dub li ka to, 
pa ieš kas Šve di jo je. Fi nan suo ja mas 
Šve di jo je dir ban čio is to ri ko dar bas. 
Jis at lie ka pa ieš kas Šve di jos ar chy-
vuo se, va do vau da ma sis Rai mun do 
Kli ma vi čiaus in struk ci jo mis. 

Pra ėju siais me tais kal bė jo me 
apie Lie tu vos ir JAV su si ta ri mą dėl 
kai ku rių pa vel do ob jek tų. Tas su-
si ta ri mas ne pra dė jo veik ti. Jung ti-
nė pa vel do ko mi si ja bu vo su da ry ta 
ir Ame ri kos ko mi si jos na riai bu vo 
kvie čia mi at vyk ti į Lie tu vą, ta čiau 
mes jų ne pa ma tė me. Per tą lai ką ir 
mū sų ko mi si ja bai gia su ir ti. Rei kės 
ją at gai vin ti, ta čiau ma nau, kad bu-
vo ga li ma prog no zuo ti to kį ko mi si-
jos dar bą. Tik riau siai pa me na te, kad 
ko mi si ja bu vo su kur ta dau giau žy dų 

nukelta į 17 psl.
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Re mian tis pa sau li ne moks li ne 
li te ra tū ra bei ki to se vals ty bė se at lik-
tais so cio lo gi niais ty ri mais aki vaiz-
du, kad šei mo je, kur yra ir tė vas, ir 
ma ma, o san ty kiai grįs ti san tuo ka, 
vai ko psi cho lo gi niam vys ty mui si 
yra pa lan kes nis tiek mo ra li nis, tiek 
dva si nis kli ma tas. O pats gy ve ni-
mas, kaip ir so cio lo gi niai ty ri mai, 
ro do, kad vai kai, už au gę ne pil no se 
šei mo se, tu ri daug dau giau psi cho-
lo gi nių pro ble mų, la biau lin kę nu si-
kals ti. Ta čiau mes tik kal ba me, kiek 
daug ne pil na me čių pa da ro nu si kal-
ti mų, ko dėl vai kai to kie ag re sy vūs,  
– kaip sa ko ma, vi są lai ką kon sta tuo-
ja me li gos simp to mus, bet ne gy do-

LR Sei mo ir PLB ko mi si jo je Sei mo na rės Ire nos De gu tie nės ini cia ty va ge gu žės 12-16 d. 
bu vo svars to ma Na cio na li nės šei mos po li ti kos kon cep ci ja, tuo met dar lau ku si Sei mo spren-
di mo ir kė lu si ne ma žą aud rą. Ko mi si jos po sė dy je bu vo pa kvies ta pa si sa ky ti Sei mo šei mos ir 
vai ko ko mi si jos pir mi nin kė Ri ma Baš kie nė. Sei mo ir PLB ko mi si ja pa rė mė Šei mos kon cep ci ją 
ir apie tai iš Sei mo tri bū nos pa reiš kė Sei mo ir PLB ko mi si jos pir mi nin kė Lai ma Mo ge nie nė 
bei PLB val dy bos pir mi nin kė Re gi na Na ru šie nė. Pa ga liau, po il gų gin čų, Na cio na li nės šei-
mos po li ti kos kon cep ci ja Sei me bu vo pa tvir tin ta. Siū lo me vie nos iš kon cep ci jos ren gė jų – Ire-
nos De gu tie nės pa mąs ty mus apie šei mą ir jos svar bą vals ty bė je.

Kad ne bū tu me iš mirš tan ti tau ta
Ire na De gu tie nė

LR Sei mo ir PLB ko mi si jos na rė

me pa čių prie žas čių. Tai gi dėl to ki lo 
mū sų su ma ny mas ir bu vo pa reng ta ši 
kon cep ci ja.

Šei ma yra vi suo me nės pa-
grin das, ku rį mes no ri me su stip rin ti. 
Šei mos ry šiai yra ver ty bi nis įsi pa rei-
go ji mas vi sam gy ve ni mui, su da ran-
tis pa ma tą vi suo me nės mo ra li niam 
bran du mui. Sie kia me, kad bū tų su-
kur tos to kios są ly gos, ku rios leis tų 
žmo nėms įgy ven din ti sa vo no rą puo-
se lė ti dar nią šei mą, tu rė ti vai kų, už-
tik rin ti kar tų san do rą ir so li da ru mą, 
per duo ti pa li kuo nims kul tū ri nes, 
tau ti nes ir dva si nes ver ty bes.

Šei mą ir san tuo ką lai ko me 
pir mu ti nės svar bos vi suo me nės gė-

riu. Džiau giuo si, kad Sei mas pri ta rė 
šei mos kon cep ci jai, ku ri yra pa grįs ta 
at sa ko my bės prin ci pu: tė vai pri si i-
ma nuo la ti nę at sa ko my bę už vai kus, 
o su au gę vai kai – už tė vus. Šei ma 
ap rė pia vi sas kar tas. Mes su vo kia me 
san tuo ką kaip vy ro ir mo ters są jun-
gą, ku ri su ku ria šei mą ir pri si i ma at-
sa ko my bę už pa li kuo nis. Mo ti nys tė 
tu ri bū ti ger bia ma ir vals ty bės glo-
bo ja ma.

Mums ke lia su si rū pi ni mą tai, 
kad Lie tu vo je dau gė ja san tuo kos ne-
re gist ruo jan čių po rų ir ne san tuo ko je 
gi mu sių vai kų. Ne ma no me, kad kai 
ku rių vy rų ir mo te rų prak ti kuo ja mas 
ben dras gy ve ni mas ne su si tuo kus pri-
lygs ta san tuo kos įsi pa rei go ji mui ir 
at sa ko my bei. Gy ve ni mas ne san tuo-
ko je ne su tei kia mo te riai ir vai kams 
to kio šei mos sau gu mo, tik ru mo ir 
pil nat vės, ko kius su tei kia san tuo ka. 
Nors ir pri pa žin da mi kiek vie no as-
mens pa si rin ki mo lais vę, mes pa si-
sa ko me už at sa kin gą vy ro ir mo ters 
san tuo kos pa si rin ki mą sa vo pri gim-
ti niam šei mos pa šau ki mui įgy ven-
din ti.

Lie tu va, kaip ir ki tos Eu ro-
pos vals ty bės, iš gy ve na su dė tin gą 
de mog ra fi nį nuos mu kį. Po 1990-ųjų 
me tų, kai gims ta mu mas Lie tu vo je 
sie kė 2,1%, per be veik 15 me tų tas 
ro dik lis nu kri to iki 1,25%. Pas ta rai-
siais me tais gims ta mu mo ro dik liai 
po tru pu tį ky la, tai ge rai, bet ma žė ja 
san tuo kų ir dau gė ja vai kų, gi mu sių 
ir au gu sių ne pil no je šei mo je. Šian-
dien Lie tu vo je tas ro dik lis sie kia iki 
30%. Ne daug, bet ma žė ja so cia li nės 
ri zi kos šei mų ir jo se au gan čių vai-

SEI MO IR PLB KO MI SI JOS NA RĖ IRE NA DE GU TIE NĖ (DE ŠI NĖ JE) IR SEI MO ŠEI MOS 
IR VAI KO REI KA LŲ KO MI SI JOS PIR MI NIN KĖ RI MA BAŠ KIE NĖ
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kų. Tai tei gia mi po slin kiai, ta čiau 
iš es mės nuo sek lios pa ra mos šei mai 
po li ti kos mū sų vals ty bė je kol kas 
nė ra. Tai – dau giau so cia li nė po li ti-
ka, la biau orien tuo ta į va di na mą sias 
pro ble mi nes šei mas. O dar nioms šei-
moms dė me sio ski ria ma per ma žai, 
nors mū sų Kon sti tu ci jo je pa ra šy ta, 
kad vals ty bė rū pi na si šei ma, vai kais 
ir tė vais. 

Vie šų jų rei ka lų sub jek tu vals-
ty bė tu ri lai ky ti ne tik in di vi dą, bet 
ir san tuo kos pa grin du su kur tą šei mą, 
kaip at ra mi nę ben druo me nę. Vals ty-
bė pri va lo vyk dy ti vi so ke rio po šei-
mų rė mi mo po li ti ką, iš skir da ma jos 
ad mi nist ra vi mą iš ben dro sios so-
cia li nės ap sau gos po li ti kos. Tie sa, 
ne ga li ma ne pri pa žin ti, kad pas ta rai-
siais me tais at si ra do pir mų jų rū pi ni-
mo si šei ma po žy mių – ma te ria li niu 
at žvil giu. At si ra do va di na mie ji „vai-
ko pi ni gai“, ne pri klau so mai nuo šei-
mos ma te ria li nės pa dė ties. 

Esa me iš mirš tan ti tau ta. Va ka-
rai, ypač JAV, pas ta ruo ju me tu ima si 

re vo liu ci nių per mai nų šei mos po li-
ti ko je, nes ame ri kie čiai su vo kė pa-
pras tus da ly kus, ku riuos api ben dri na 
pa pras tas ame ri kie čių, šei mos po li ti-
kos ini cia to rių sa ky mas: „Jei gu no ri 
ma žiau ka lė ji mų, stip rink šei mą“.

Gy ve ni mas šei mo je, vai kų au-
gi ni mas šei mo je vals ty bei, jos sau-
giai at ei čiai yra to kie pat svar būs 
da ly kai, kaip ir ge rai vei kian ti na-
cio na li nio sau gu mo sis te ma. Šio je 
Tau tos „sau gu mo sis te mo je“ pa grin-
di niai ele men tai yra ne žval gy ba ar 
kon tržval gy ba, o pa ti šei ma, mo ti-
na, vai kai. Pa ra mos šei mai pa grin-
dų įsta ty mo pro jek te, ku rį pa ren gė 
Tė vy nės są jun gos frak ci jos na riai, 
są mo nin gai pa si rin ko me ana lo gi ją 
su Na cio na li nio sau gu mo pa grin du 
įsta ty mu. 

Opo nen tai prie kaiš tau ja, kad 
mes ne kal ba me apie ne pil nas šei-
mas, ku rio se au ga vai kai. Iš tie sų, 
gy ve ni me vi saip su si klos to. Daž nai 
mo te rys lie ka vie nos su vai kais. Bet 
jo mis ir jų vai kais vals ty bė jau rū-

pi na si. Ga lio ja So cia li nės pa ra mos 
pa grin dų įsta ty mas. Tai gi šios mo te-
rys gau na pa gal bą pa gal ki tus įsta-
ty mus – per so cia li nę pa ra mą. Ki ta 
ver tus, jei vy ras, ar ba va di na ma sis 
tė ve lis, „pa bė go“, jis tu ri mo kė ti ali-
men tus. To dėl, kad pa čiai mo te riai 
ne rei kė tų varg ti ieš kant „pa bė gė lio“, 
yra pri im tas ir šian dien jau ga lio jan-
tis ali men tų fon do įsta ty mas. Fon de 
dir ban tys žmo nės tei gia, kad iš tie sų 
mo te rims ši si tu a ci ja gy ve ni mą la bai 
pa leng vi no, nes dau ge lis anks čiau 
nie kaip ne ga lė da vo su ras ti tų vy rų 
„pa bė gė lių“.

Šian dien Lie tu vo je di de lė 
pro ble ma yra tė vų emig ra ci ja į už-
sie nį ir be tė vų prie žiū ros pa lik ti vai-
kai, ku rie fi nan siš kai gy ve na gal ir 
ne blo gai, bet jie at si du ria so cia li nės 
ri zi kos gru pė je, ka dan gi yra ne sau-
gūs psi cho lo giš kai, dva siš kai, nes 
gy ve na be tė vų. To kie vai kai la biau 
lin kę pa da ry ti nu si kal ti mą. Tu ri bū ti 
nau ja vals ty bės po zi ci ja, kaip ap sau-
go ti tuos vai kus. Tuo lai ko tar piu, kol 
tė vai dir ba už sie ny je, Lie tu vo je li kę 
vai kai tu rė tų bū ti kie no nors glo bo-
ja mi. Tuo rei kia ypač rū pin tis, nes 
to kie vai kai at ei ty je ga li tap ti vals-
ty bei naš ta. Jie ga li pa kliū ti į gau jų 
pin kles, pa da ry ti nu si kal ti mus, pra-
dė ti var to ti al ko ho lį, nar ko ti kus. Jie 
yra so cia li nės ri zi kos gru pės vai kai.

Da bar, kai Šei mos kon cep ci ja, 
– vi siš kai nau jas ir la bai svar bus da-
ly kas, – ta po ofi  cia liu do ku men tu, jau 
ga li ma bus im tis kon kre čių dar bų.

pa vel dui Lie tu vo je glo bo ti ir kai mes 
pa ban dė me ją pa nau do ti lie tu vių iš-
ei vių pa vel dui Ame ri ko je iš sau go ti, 
vis kas suž lu go. 

Mū sų ar che o lo gai ty ri nė ja ar-
che o lo gi nį Af ga nis ta no pa vel dą, bet 
yra ir Bal ta ru si ja, ir Uk rai na. To kiu 
bū du mes pri si de da me prie tų vals-
ty bių, o kar tu ir Lie tu vos Di džio sios 
Ku ni gaikš tys tės, kul tū ros pa vel do 
ty ri mų, in formacijos sklai dos. Dar-
bą at lie ka mū sų is to ri kai ir me no-
ty ri nin kai. Gal būt įdo miau sias to 
dar bo re zul ta tas yra jau šiuo me tu 
su kur tas in ter ne ti nis pus la pis Mag-
nus du ca tus Lit hu a nia, www.mdl.lt, 

kur jau skel bia mi tų ty ri mų re zul-
ta tai, api ben dri ni mai. Ten ku ria mas 
vir tu a lus ar chy vas mu zie jus tu rė tų 
ap im ti do ku men ti ką, iko nog ra fi nius 
šal ti nius, įvai raus po bū džio bib liog-
ra fi nę ir ki tą in for ma ci ją, mu zie ji nes 
ver ty bes. Jau su kur ta por tre tų ga le ri-
ja. Tas pro jek tas plė sis, kai my ni nė se 
vals ty bė se ga li ma bus pa siek ti įdo-
mių re zul ta tų. 

Pra dė tas dar vie nas dar bas: 
nu fo tog ra fuo tos ir kom piu te ri niais 
me to dais ga li ma bus la bai gra žiai 
pa teik ti Bal ta ru si jo je, Gar di no sri-
ty je, esan čias pi lis, šven tyk las, re zi-
den ci jas. 

Nau do da ma sis pro ga no rė čiau 

pa mi nė ti ar tė jan čias S. Da riaus ir S. 
Gi rė no 75-ąsias skry džio per At lan tą 
me ti nes. Už sie nio rei ka lų mi nis te ri ja 
čia taip pat da ly vau ja. Mes rū pi na-
mės Da riaus ir Gi rė no aikš te Mis li-
bo že, ta me Sol di no mies te ly je, ne to-
li ku rio žu vo mū sų la kū nai. Aikš tė, 
pa va din ta Da riaus ir Gi rė no var du, 
bus gra žiai su tvar ky ta, pa sta ty tas 
pa min kli nis žen klas. Va ka rų Len ki-
ja yra vie nas iš re gio nų, kur Lie tu va, 
taip pat ir mū sų žu vę did vy riai, tu ri 
di de lį au to ri te tą, skir tin gai nuo ki tų, 
ry ti nių, šiau ri nių, Len ki jos da lių.

Pa reng ta pa gal ste nog ra mą

atkelta iš 15 psl.

LR SEIMO IR PLB KOMISIJA POSĖDŽIAUJA
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–Kaip su si klos tė Jū sų gy ve-
ni mas, kaip at si ra do te Chi ca go je?

–Gy ve nu ne to li Chi ca gos, St. 
Char les, IL, dir bau Šiau rės Il li nois 
uni ver si te te de ka nu, da bar esu eme-
ri tas pro fe so rius, bet iki šiol tu riu 
sa vo ka bi ne tą. Esu in ži ne ri jos – me-
cha ni kos sri ties spe cia lis tas. Bū da-
mas de ka nas ad mi nist ra vau 4 in ži-
ne ri jos fa kul te tus. Moks lus pra dė jau 
Lie tu vo je – pra džios mo kyk lą ir 4 
gim na zi jos kla ses bai giau Lie tu vo-
je, Kau no 4-oje gim na zi jo je (da bar 
S. Da riaus ir S. Gi rė no gim na zi ja). 
Gim na zi ją bai giau Mu en che ne, uni-
ver si te ti nes stu di jas – Ame ri ko je. 

–Jū sų ry šiai su Lie tu va.
–Jų la bai daug. Ge rus ry šius 

pa lai kau su Lie tu vos uni ver si te tais. 
Esu pa ra šęs ke lis moks li nius straips-
nius kar tu su Lie tu vos pro fe so riais. 
Pas ma ne su dar bo vi zi tais uni ver si-
te te lan kė si ne ma žai Lie tu vos pro-
fe so rių; Lie tu vos pro fe so riai, dok-
to ran tai, ma gist ran tai mū sų uni ver-
si te te sta žuo da vo si. Esu Lie tu vos 
moks lų aka de mi jos už sie ny je na rys, 
Kau no tech no lo gi jos uni ver si te to 

Lie tu vai rei kia vėl at gau ti en tu ziaz mą
Pri sta to me LR Sei mo ir PLB ko mi si jos na rį prof. Ro mu al dą Ka šu bą iš JAV

gar bės dak ta ras. Mū sų šei ma – aš ir 
žmo na Ni jo lė – esa me įstei gę 2 sti-
pen di jas Kau no tech no lo gi jos uni-
ver si te to (jei gu ne ka ras, aš bū tent 
ja me bū čiau stu di ja vęs) stu den tams; 
to kių stu den tų  per 8 me tus jau yra 
bu vę 16. Įdo mu, kad be veik vi si jie 
yra grį žę į Lie tu vą ir vie nas yra net 
ka ted ros ve dė jas. Jis taip pat tu rė jo 
ga li my bę sta žuo tis pas mus. 

–Ar sti pen di nin kams ke lia te 
to kias są ly gas – grįž ti į Lie tu vą?

–To kių tie sio gi nių są ly gų nė-
ra, bet yra są ly ga, kad jų dar bai ir 
moks las bū tų įpras min tas Lie tu vos 
rei ka lais, kad bū tų svar būs Lie tu vai. 

–Ko kią veik lą vys tė te, ko-
kio se lie tu viš ko se or ga ni za ci jo se 
vei kė te?

–Pri klau siau skau tų or ga ni za-
ci jai, bu vau pla čiai įsi vė lęs į spor tą, 
pri klau siau Lie tu vos spor to klu bams 
Vo kie ti jo je, po to Ame ri ko je, da ly-
va vau li tu a nis ti nių mo kyk lų veik lo-
je, Cle ve lan de, OH, bu vau ko mi te to 
pir mi nin kas; gan gy vai vei kiau In-
ži nie rių ir ar chi tek tų są jun gos veik-

lo je, vi so kiais bū dais esu pri si dė jęs 
prie Moks lo ir kū ry bos sim po ziu mo 
ren gi mo – or ga ni za ci ja ir pa skai to-
mis. Kai iš ėjau į pen si ją, lie tu viš ko je 
veik lo je vei kiu dau giau – dir bu šio-
je ko mi si jo je, daž nai lan kau si li tu a-
nis ti nė se mo kyk lo se. Pvz., ne se niai 
Na per vil le, IL, nau jai įsi kū ru sio je 
li tu a nis ti nė je mo kyk lo je, ku rią įkū rė 
ir ku rio je dir ba bei mo ko si nau jo sios 
ban gos lie tu vai čiai, Va sa rio 16-osios 
pro ga pa sa ko jau apie Lie tu vos tūks-
tant me čio is to ri ją – kas pri ve dė prie 
Va sa rio 16-osios ir kas vy ko to liau; 
įjun giau ir Sau sio 13-osios bei Ko vo 
11-osios įvy kius. Is to ri ja do mė jau si 
vi są lai ką, ypač ka ro is to ri ja – nuo 
Al gir do lai kų iki da bar. Mat ma no 
tė tis bu vo Ne pri klau so mos Lie tu vos 
sa va no ris kū rė jas. Aš tu riu iš lai kęs 
vi sus jo, kaip Ne pri klau so my bės ka-
ro da ly vio, do ku men tus. Jam te ko 
da ly vau ti 53-juo se mū šiuo se už Lie-
tu vą. Tė ve lis, Juo zas Ka šu ba, ki lęs 
iš Liud vi na vo, Ma ri jam po lės ap skri-
ties, bu vo ka ri nin kas, ku ris vė liau 
dir bo pa sie nio po li ci jo je, Gin kla vi-
mo val dy bo je. Lai min gai iš ven gėme 
su ėmi mo, – tie siog mū sų ne spė jo iš-
vež ti.  

–Be abe jo, do mi tės po li ti ka. 
Ko linkėtumėte Lietuvai?

–Lin kiu Lie tu vai vėl at gau ti 
en tu ziaz mą, koks bu vo Są jū džio pra-
džio je, pa nai kin ti vi są at stu mian tį 
biu rok ra tiz mą, įdieg ti at sa ko my bę ir 
pa gar bą bei pa si di džia vi mą Lie tu va. 

–Kaip spręs tu mė te pi lie ty-
bės už sie nio lie tu viams klau si mą?

–Kiek vie na vals ty bė no ri tu rė-
ti kuo dau giau su si pra tu sių pi lie čių, 
o Lie tu vo je kai ku rie vei kė jai la biau 
su in te re suo ti, kaip Lie tu vos pi lie ty-
bę at im ti, o ne su teik ti. Ame ri ko je 
ben drau ju su va di na mai siais tre čia-
ban gi ais, pa gal da bar ti nį pi lie ty bės 
įsta ty mo pro jek tą jie nu sto tų Lie tu-
vos pi lie ty bės, o aš ga lė čiau tu rė ti, 
– čia di de lė ne tei sy bė.

PROF. RO MU AL DAS KA ŠU BA SU ŽMO NA NI JO LE LR SEI MO KON STI TU CI JOS SA LĖ JE
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tėvynėje

„Pa va sa ris jau įsi šė lo sa vo 
žy dė ji mu. Šį va ka rą jau net lakš tin-
ga las gir dė jau. Pas mus vi sur taip 
gel to na nuo pie nių žy dė ji mo, kad net 
akis ge lia nuo to gro žio... Orai pui-
kūs, vai kai vis la biau ren ka si žai di-
mus lau ke nei sė dė ti pa tal po se. Tad 
de ri na mės prie jų po rei kių. Pa de dam 
pa ruoš ti pa mo kas, pra ve dam už si-
ė mi mus ir pa val gę du miam į lau ką. 
Ne to lie se yra krep ši nio aikš te lė, tad 
or ga ni zuo jam var žy bas, spor tuo jam. 
O grį žę, nu ri mę kim bam į rim tus 
dar bus. Moks lo me tai ar tė ja į pa bai-
gą, pra di nu kai bai gia mo ky tis bir že-
lio 1 die ną, ta čiau jie vis tiek tu rės 
ga li my bę at ei ti į cen trą, nes au to bu-
sai, iš ato kių kai mų ve žan tys vai kus, 
dar vis kur suos, kol moks lus baigs 
vy res nie ji. Tad bir že lį dar veik sim 
pa gal įpras tą gra fi ką. Lie pą pla nuo-
jam reng ti sto vyk lė lę. Pa na šiai kaip 
ir per nai, bur si mės at lai dų me tu, 

Vai ko var tai į moks lą

ban dy sim pre kiau ti sa vo su kur tais 
dar be liais, o tuo pat me tu su gal vo-
siu ir ki tos, nau din gos vai kams veik-
los. La bai svar bu ir tai, kad vai kai 
gaus pa val gy ti, nes, moks lo me tams 
pa si bai gus, tie, ku rie gau da vo ne-
mo ka mą mai ti ni mą mo kyk lo je, lie ka 
jau ma ny tis pa tys. Bus ma ty ti, kaip 
man sek sis, bet no rė čiau, kad dirb-
tu me vi są lie pos mė ne sį, o gal net 
ir rug pjū tį. Vai kų, ži no ma, bus ma-
žiau, dau gu mai su dė tin ga at va žiuo-
ti, kai ne ve ža mo kyk los au to bu sas, 
bet vie ti niai ir ar čiau gy ve nan tys 
tik rai ga lė tų lan ky tis. Pla nuo ju tai. 
Pri klau sys ir nuo to, ar pa ti jau siuos 
ne per var gu si. 

La bai džiau giuo si tuo, kad 
mes jau mau do mės du še ir skal biam 
sa vo rū be lius. Tai la bai svar bu. Jūs 
net ne įsi vaiz duo jat, ką reiš kia vai-
kui, ku rio na muo se ne tik du šo ar vo-
nios nė ra, bet vi sai van den tie kio nė-

ra, ga lė ti, kaip nor ma liam žmo gui, 
iš si praus ti po karš tu du šu. Kaip jie 
džiū gau ja. O kai ku riuos net gi rei-
kė jo ge ro kai įkal bi nė ti, nes ne pra tę 
– ne drį so. Bet su tuo aš su si tvar kau, 
mo ku „pri ei ti“ prie vai kų. Ir mo kyk-
loj ben drak la siai nu sto jo ty čio tis iš 
kai ku rių, ku riuos anks čiau „smir da-
liais“ va di no. 

Tie sa, sun ko ka kar tais bū na, 
kai iš girs ti ko kių kai mo mo te riš kių 
kal ti ni mus, jog le pi nam tuos vai kus, 
vis ką jiems ir tik jiems. Kal ba tik 
apie tai, ko dėl jų tė vai jais ne si rū-
pi na. O vi sai ne si gi li na į prie žas tis. 
Ne mąs to, kad vai kai ne kal ti dėl sa-
vo tė vų, ne kal ti ir ne ga li pa si rink ti. 
O į kal ti ni mus, kad tie vai kai blo gi, 
gru būs ir t.t., at sa kau klau si mu: o ką 
pa da rėm, kad jie ki to kie bū tų?

Man jie vi si ge ri, su si ta riam, 
lai ko mės tai syk lių. Bet jie ne tik cen-
tre bū na, juk gy ve ni mas tę sia si ir už 

„VAIKO VARTAI Į MOKSLĄ“ 2008 M. VAL DY BOS PO SĖ DŽIO DA LY VIAI: PIR MO JE EI LĖ JE IŠ KAI RĖS: BI RU TĖ PA BE DINS KIE NĖ, 
AL DO NA KA MAN TIE NĖ, RI TA VENC LO VIE NĖ, RU GI LĖ ŠLAP KAUS KIE NĖ; ANT RO JE EI LĖ JE IŠ KAI RĖS: IRE NA GRI GAI TIE NĖ, DA NU TĖ 
DIR VO NIE NĖ, AL DO NA VAI TIE NĖ, RA MO JUS VAI TYS, RI TO NĖ RU DAI TIE NĖ, NI JO LĖ NAU SĖ DIE NĖ, RA MU NĖ KU BI LIŪTĖ
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„Vė ri nė lių“ ri bų. Yra na mai, kur 
pil na vi so kių bai sy bių, yra mo kyk-
la, ku ri kar tais ste bi na... at ro do, tiek 
moks lų bai gu sių su au gu sių ir tiek 
ne su pra ti mo... 

Bet mes mo ko mės, ma tau, 
nors ir pa ma žu, vai kų el ge sys kin ta. 
Tuo džiau giuo si. Gal būt ne dau ge lis 
jų pa sieks kaž ko kių aukš tu mų moks-
le ar pro fe si nėj veik loj, bet la bai 
ti kiuo si, jog jie taps ge rais žmo nė-
mis. Ti kiuo si, jog tie ge ru mo dai gai, 
ku rie jau su dy gę, iš si skleis gra žiau-
siais žie dais. Ir nė ne ma nau su tik ti 
su tais, ku rie sa ko, kad šiems vai-
kams ne rei kia to, ką mes do va no jam. 
Lai kas, ku rį mes pra lei džiam cen tre, 
jiems bran gus. Ži nau, kad jie tai ver-
ti na. At pil das, nors aš jo ir ne lau kiu, 
su grįž ta la bai gra žiai, itin ne ti kė tai 
per ma no vai kų el ge sį, iš sa ky tus žo-
džius, ap ka bi ni mą. Ir ži nau, kad tik-
rai ne ma te ria lūs da ly kai juos taip 
trau kia į „Vė ri nė lius“, o ši lu ma, ge-
ru mas. Jie pui kiai tai jau čia. Ne pa-
liau ju dė ko ti Ge ra jam Die vui už vi-
sa, kas yra. Ir vis mel džiu man siųs ti 
svei ka tos ir kan try bės. Mei lę aš jau 

tu riu, esu ap do va no ta. Už tai taip 
pat ne pa liau ju dė ko ti. 

Gra žaus pa va sa rio. Te lai mi na 
Die vas Jū sų šir dis“.

Tai Že mai čių Kal va ri jo je vei-
kian čio vai kų die nos cen tro „Vil ties 
vė ri nė liai“ va do vės Jo lan tos Vir bic-
kie nė laiš kas „Vai ko var tai į moks lą“ 
or ga ni za ci jos va do vy bei. 

„Vai ko var tai į moks lą“ – jau 
pats pa va di ni mas sa ko, – glo bo ja 
vai kus. Rū pi na si jų gy ve ni mu po 
pa mo kų. „Vai ko var tai į moks lą“ 
(Child’s Ga te to Le ar ning) or ga ni za-
ci ja įsi kū rė 1998 m. Chi ca go je, pa si-
ry žu si rū pin tis Lie tu vos ri zi kos gru-
pės šei mų vai kais. JAV „Vai ko var tai 
į moks lą“ yra pri pa žin ta kaip sa va-
ran kiš ka, pel no ne sie kian ti or ga ni-
za ci ja, re gist ruo ta Il li nois vals ti jo je. 
Or ga ni za ci ja šie met ru de nį švęs 10 
me tų su kak tį. 

Apie veik lą, pa tir tį, džiaugs-
mus ir rū pes čius kal bi na me Ri tą 
Venc lo vie nę, šios or ga ni za ci jos vie ną 
iš stei gė jų ir bu vu sią pir mi nin kę, da-
bar ko or di na to rę Lie tu vo je, ku ri ge gu-
žės pra džio je lan kė si Lie tu vo je, lan kė 

Lie tu vo je glo bo ja mus vai kų die nos 
cen trus, taip pat or ga ni za vo kas me ti-
nį die nos cen trų dar buo to jų se mi na-
rą, ku ris šie met vy ko Kau ne, Jur gio 
Ma tu lai čio na muo se. Jau ži no me, kad 
se mi na re da ly va vo apie 40 da ly vių, iš 
JAV bu vo at vy ku sios ke lios „Vai ko 
var tų į moks lą“ at sto vės. 

–Kiek die nos cen trų tu ri te 
šian dien? – klau sia me Ri tos Venc-
lo vie nės.

–Tu rė jom de vy nis, pas kui de-
šimt. Šiuo me tu vie no die nos cen tro 
(Obe liuo se) va do vė at si sa kė vyk dy ti 
mū sų pro gra mas ir mums duo ti ata-
skai tas, tai jis at kri to. Tai gi vėl tu rim 
de vy nis glo bo ja mus die nos cen trus: 
du Vil niu je – tai Ca ri tas „Vil ties an-
ge las“ ir Šv. Kry žiaus pa ra pi jos – 
Se na mies čio cen tras (Vil niu je yra 
35 sa va no riai); Kau ne, pran ciš kie čių 
vie nuo ly ne – Ža lia kal nio cen tras; 
Kaz lų Rū do je; Že mai čių Kal va ri jo-
je, ku ris įsi stei gė pas ku ti nis ir ku ris 
yra la bai di de lis. Ten cen tras dir ba 
ne pa pras tai įdo miai, jį lan ko 75 vai-
kai, vei kia et no gra fi nis an sam blis. 
Dir ba vie na so cia li nė dar buo to ja ir 
vie na psi cho lo gė, ku rios dar dir ba 
ir mo kyk lo je. O mo kyk la yra ne to li 
pa ra pi jos na mų, kur ir vei kia die nos 

ŽE MAI ČIŲ KAL VA RI JOS CEN TRO „VIL TIES VĖ RI NĖ LIAI“ DAR BUO TO JOS – VE RO NI-
KA PA SKA ČI MIE NĖ (IŠ KAI RĖS), ET NO GRA FI NĖS KA PE LOS VA DO VĖ; JO LAN TA VIR BIC-
KIE NĖ, PSI CHO LO GĖ, CEN TRO VA DO VĖ; AL DO NA VAI TIE NĖ, „VAI KO VAR TAI Į MOKS-
LĄ“ VAL DY BOS NA RĖ IŠ JAV; IE VU TĖ VAI ČIU LIE NĖ, PE DA GO GI NĖS PRO GRA MOS VA-
DO VĖ, TAL KI NAN TI PA MO KŲ RUO ŠO JE. 2007 M.

RITA VENCLOVIENĖ
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cen tras. Ma lo nus su ta pi mas – vie na 
iš jų yra prof. An ta no Ma cei nos anū-
kė. Jos dir ba ne pa pras tai įdo miai, tu-
ri sa va no rių, ku rie joms pa de da. 

Die nos cen trus dar tu rim Nau-
jo jo je Ak me nė je, Už pa liuo se (Ute-
nos ra jo ne, ku ris vei kia mo kyk lo je) 
ir Rum bo ny se (Aly taus ra jo ne) ir 
Ma ri jam po lė je, kur yra lai ki nos glo-
bos na mai. 

–Kaip lai ko tės?
–Kuo to liau, tuo sun kiau. Ka-

dan gi da bar do le ris kren ta, mes pa ra-
mą tu rim di din ti, mums jau sun kiau 
tuos cen trus iš lai ky ti. Daug sun kiau, 
ne gu bu vo prieš 3 me tus. Gru pės 
skir tin gos – „Vil ties an ge le“ 85 vai-
kai ir dau giau jau ne be pri imam, nes 
die nos cen tro žmo nės jau ne be pa jė-
gia ap rėp ti. Kaz lų Rū do je ir gi ne to-
li 70. Iš vi so šiuo me tu glo bo ja me 
dau giau kaip 400 vai kų, tas skai čius 
kas met skir tin gas. Bu vom pa sie kę 
jau 500 ri bą. Tė vai mig ruo ja į An gli-
ją, Ai ri ją, iš si ve ža ir vai kus; kar tais 
vai kai ati duo da mi į vai kų na mus ir 
kt. Pvz., „Vil ties an ge lo“ tri jų vai kų 
tė vas nu žu dė žmo ną, sė do į ka lė ji-
mą, to dėl vai kai bu vo ap gy ven din ti 
vai kų na muo se. 

–Ar die nos cen trams duo dat 
vi są iš lai ky mą?

–Ne, jo kiu bū du mes to ne ga-
lim duo ti. Va do vai ra šo pra šy mus ir 
sa vi val dy bei. Bet sa vi val dy bė nu-
ta ria tik ge gu žės mė ne sį, kad skirs 
lė šas, tad nuo sau sio iki ge gu žės 
mė ne sio cen trai tu ri vers tis kaip iš-
ma no. To dėl mū sų pa ra ma yra gy-
vy biš kai svar bi, dar buo to jai ga li 
vai kams bent mais to nu pirk ti. Tie 
ke tu ri-pen ki mė ne siai yra kri tiš ki. 
Pas kui cen trai sa vi val dy bėms ra šo 
pra šy mus dėl va sa ros sto vyk lų. Mes 
jo kiais bū dais ne ga lim vis ko fi nan-
suo ti. Šie met vi siems cen trams jau 
sky rėm apie 50 tūkst. do le rių. Mums 
su rink ti to kias lė šas yra la bai di de lis 
dar bas. Mes tie siog jau iš gal vų ei-
nam, no rė da mos gau ti tiek pi ni gų. 

–Ko kiu bū du ren ka te lė šas?
–Pa grin di niai ren gi niai – 

„Der liaus pie tūs“ ru de nį – toks šau-
nus ba lius, į ku rį kvie čia me la biau 
pa si tu rin čius ir mė gi nam kvies ti jau-
ni mą. Pra ėju siais me tais per vie ną 
va ka rą su rin ko me 14 tūks tan čių dol. 
Pas kui ren giam „Ka lė dų ba za rą“. 
Šiuo me tu Ame ri ko je daug mū sų, 
ant ro sios ban gos – po ka rio at vy kė lių 
lie tu vių, mirš ta. O kai yra lai do tu-
vės, vie toj gė lių pas mus yra tra di-
ci ja skir ti lė šas ko kiai nors or ga ni-
za ci jai. Ir vis daž niau ski ria mums, 
„Vai ko var tams į moks lą“. Pra ėju sią 
žie mą mi rė ma no vy ras, tai, įsi vaiz-
duo kit, žmo nės su au ko jo 6,5 tūkst. 
dol. Ne įti kė ti na. Da lį – 1,5 tūkst. 
dol. per da vėm jė zui tams, vi sa ki ta – 
„Vai ko var tams“. Ne gra žu džiaug tis, 
nes lai do tu vės – tai šei mai di de lė ne-
lai mė, bet mes to kiu bū du ga lim iš-
lai ky ti sa vo glo bo ja mus die nos cen-
trus, kur po pa mo kų lan ko si vai kai iš 
aso cia lių šei mų. „Drau go“ dien raš-
ty je, ku ris ei na Chi ca go je, vis ran-
dam skel bi mų, kad ar ti mie ji pra šo 
lai do tu vių da ly vių pi ni gus, skir tus 
gė lėms, skir ti „Vai ko var tams“, ir tai 
da ro mums ne pa žįs ta mi žmo nės. 

Ačiū Die vui, žmo nės pra dė jo 
mū sų dar bą ver tin ti. Šie met bus jau 
10 me tų kaip dir ba me. Nu spren dė-
me, kad tą da tą pa mi nė si me „Der-
liaus pie tų“ me tu. 

–Kur tu rit sky rius Ame ri ko je?
–Pa grin di nės pa jė gos Le mon-

te, Il li nois vals ti jo je, ne to li Chi ca-
gos. Tu rim sky rius Flo ri do je, Sun ny 
Hills. Ten žmo nės dir ba tie siog ste-
bė ti nai. Vi si žmo nės pa sie kę 80 me-
tų, bet kas met ren gia pie tus ir kas kart 
at siun čia po 2 tūks tan čius. Phi la delp-
hi jo je mū sų sky rių ve da Te re sė Ge-
čie nė, la bai veik li LB na rė. Ji ren gia 
Ka lė dų mu gę. Te re sė Land sber gie nė 
siun čia pa ra mą iš Was hing to no, nors 
yra vie na, bet vi sa da ką nors su gal-
vo ja. Ir da bar štai va žiuo ja Lie tu von 
su 1,5 tūkst. dol. Tu rim veik lų sky rių 
Cle ve lan de, ku ris ką tik ren gė pie tus 
ir taip pat lau kia me 2 tūkst. dol., taip 
pat Det roi te. Taip ir su si de da. 

–Ži nau, kad jūs ne šiaip mai ti-
na te al ka nus vai kus, jūs juos ir auk-
lė ja te. Pa pa sa ko ki te apie sa vo vyk-
do mas pro gra mas. Kiek jų bu vo?

–Da bar jau pa ren gė me penk-
tą. Pir mo ji bu vo „Cha rak te rio ug dy-
mas“. Ka dan gi pra šy mą ra šė me „Co-
ca Co lai“, tai jie pra šė pro gra mos, tai 
taip ir pra dė jom reng ti pro gra mas. 
Ant ro ji bu vo „Drą sa“ – drįsk at si-
sa ky ti al ko ho lio, svai ga lų. Tre čio-
ji – „Sau“ – są mo nin gos as me ny bės 
ug dy mas. Ket vir to ji – „Žings niai į 

„VAIKO VARTAI Į MOKSLĄ“ VAL DY BOS NA RĖ AL DO NA KA MAN TIE NĖ SU KAU NO 
„ŽA LIA KAL NIO“ CEN TRO LAN KY TO JO MIS 2006 M.
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pra smin gą gy ve ni mą“ – sa vi gar ba. 
Penk to ji „Spar nai“ – so cia li nių pro-
ble mų ap žval ga ir įvei ka. 

–Kas yra jū sų ide o lo gai, ku-
rie ren gia pro gra mas?

– „Vai ko var tų į moks lą“ pir-
mi nin kės yra Al do na Vai tie nė ir Bi-
ru tė Pa be dins kie nė. Mes, aš tuo nios, 
esa me re dak ci nis ko lek ty vas: Da nu-
tė Dir vo nie nė, Ri to nė Ru dai tie nė, 
Al do na Ka man tie nė, ses. Pran ciš ka, 
Ele nu tė Ran čie nė, Ri ta Venc lo vie nė, 
Rū ta Šmulkš tie nė, Bi ru tė Vin da šie-
nė, Gra ži na Ka rai tie nė. Tu rim dvi 
psi cho lo ges, o dau gu ma – pe da go-
gės ir vie na so cia li nė dar buo to ja. Vi-
sos tu ri daug pa tir ties. Kai ren gia me 
pro gra mą, kiek vie na ima me at ski rą 
sri tį. Pvz., aš šį kar tą ėmiau smur tą 
mo kyk lo je. Mes la bai daug skai to-
me, nau do ja mės li te ra tū ra ir ieš ko-
me idė jų. Pas ta ro jo je pro gra mo je 2 
psl. už ima vien li te ra tū ros są ra šas. 
Nau do ja mės ne tik pa sau li ne, bet ir 
Lie tu vos pa tir ti mi bei li te ra tū ra. Ir 
čia ran da me daug me džia gos. 

–Ar Jū sų glo bo ja mi vai kai 
kei čia si?

–Vai kai la bai kei čia si. Kai mes 
at va žia vom, vai kai tie siog sie no mis 
li po, ne ga lė jo at si sės ti. Da bar, jei gu 

dir ba ma pa gal pro gra mą – vi si sė da 
ra tu, „Min čių lie tu je“ jie iš sa ko sa vo 
nuo mo nę. Kas mus ste bi na, kad jie, 
pra dė ję 7-8 me tu kų, kai su lau kia 17 
me tų ir iš ei na iš die nos cen tro, ima 
ir, žiū rėk, su si lau kia vai ke lio. Net ir 
pa čios ga biau sios, į ku rias mes dė-
jom di de les vil tis. Ti ki mės, kad jos 
stu di juos, mes ieš ko sim sti pen di jų. 
Ir vis dėl to yra tar si už suk tas ra tas 
– mo ti na vai ke lio su si lau kė 15-16 
me tų vai ke lio, tą pa tį kar to ja ir duk-
ra – su si ran da ko kį vy ru ką, pen kiais 
me tais vy res nį, ir lau kia si. Kar tais 
jau at ro do – jos to kios pui kios mer-
gai tės, tik ros žvaigž du tės, ir stai ga... 
Tai mes lai ko me ne sėk me. Mū sų 
Lie tu vos ko le gės mus ra mi na – nie-
ko ne pa da ry si, jos už au go to kio je 
ap lin ko je. Bet vis tiek ti ki mės, kad 
vė liau jos pri si mins tai, ko die nos 
cen truo se mo kė si, kiek ga vo ši lu mos 
ir glo bos čia. Tu ri me ir pa sie ki mų. 
Pvz., Rum bo ny se iš au go vie nas ku-
ni gas, yra 3 stu den tės. Vie na bai gė 
Pe da go gi nį uni ver si te tą. 

Vai kai die nos cen truo se gau na 
pa ra mą ruo šiant na mų dar bus. Su jais 
dir ba žmo nės be veik in di vi du a liai, 
ypač Kau ne ir Vil niu je. Sa va no riais 
dir ba daž niau siai stu den tai, stu di-
juo jan tys so cia li nius moks lus. La bai 
įdo mu, kad Lie tu vo je į lab da rin gus 

dar bus ne at ei na pen si nin kai. Ak me-
nė je aš net ir su kle bo nu kal bė jau-
si, pra šiau pa ra gin ti mo te ris, ku rios 
kiek vie ną die ną su si ren ka kal bė ti 
ro ži nį. Sa kiau, ar ne svar biau rū pin-
tis ar ti mu? Vie toj to, kad kiek vie ną 
die ną kal bė tų ro ži nį, at ei tų į cen trą 
pa dė ti dirb ti su vai kais. Kle bo nas 
skės čio jo ran ko mis – jos ne su tin ka. 
O mū sų dar buo to ja – bu vu si mo ky-
to ja – dar bi nin kė lė, dak ta rė lė, šei mi-
nin kė lė – dir ba po 12 val. per die ną. 
Pa bu vę po rą die nų tal ki nin kai dings-
ta – rū pi sa vo dar žas. Ma žuo se mies-
te liuo se yra la bai di de lės pro ble mos, 
žmo nės dar ne pa ža din ti. Ypač to kio-
se vie to se kaip N. Ak me nė, kur bu-
vo pri vež ta daug sve ti mų jų. Tai la bai 
pa vei kė vie ti nę vi suo me nę.

–Jūs jau 10 me tų Lie tu vo je. 
Kaip Jums at ro do Lie tu va, ar jo je 
kas nors kei čia si?

–Po li ti ka mus la bai jau di na. 
Kiek vie nais me tais aš čia at va žiuo-
ju, ma tau, kad vis kas gra žė ja, bet 
vis kas la bai brangs ta, ir mums naš-
ta di dė ja. Ir Ame ri ko je gy ve ni mas 
la bai brangs ta, la bai pa bran gęs ben-
zi nas ir vi sa ki ta. Di džiau si mū sų rė-
mė jai bu vo pen si nin kai, – jie pa pras-
tai au ko ja pas ku ti nius cen tus. Da bar 
jie pa tys jau ne be iš gy ve na. 

–Ar Lie tu vo je ne ban dėt 
rink ti au kų?

–Sun ku bū tų, reik tų vi sus me-
tus čia gy ven ti. O dau gu ma mū sų 
tu ri dar ir ki tų įsi pa rei go ji mų – ar ba 
pri žiū ri se nus tė ve lius, ar ba anū kus 
ir Lie tu vo je il giau ne ga li bū ti. Da bar 
jau at si sto jo me ant ko jų, no ri me pa-
ban dy ti pa ieš ko ti Ame ri kos pri va čių 
fon dų ir kor po ra ci jų pa gal bos, mat 
tu rim kuo pa si gir ti – pra ve dėm 5 
pro gra mas, re miam daug cen trų. Bet 
bė da ta, kad ne di de lė da lis jų ga li 
skir ti lė šų ki tiems kraš tams. 

      Kal bė jo si 
           Aud ro nė V. Škiu dai tė

Vai ko var tai į moks lą/ 
Child’s Ga te to Le ar ning P.O. Box 
381 Dow ners Gro ve, IL 60515, 
USA vvm@child ga te.org

JAU NOS SA VA NO RĖS IŠ JAV, LI NA JA RA ŠIŪ TĖ IR NI DA VI DU TY TĖ, DIR BU SIOS 
OR GA NI ZA CI JOS RE MIA MUO SE MA RI JAM PO LĖS LAI KI NUO SE GLO BOS NA MUO SE 2006 
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2008 m. ba lan džio 29 d. Lie-
tu vių grį ži mo in for ma ci jos cen tre 
(LGI TIC) įvy ko lie tu vių, gy ve nu sių 
Ame ri ko je, vi suo me ni nės or ga ni za-
ci jos (LGA VO) at sto vų su si ti ki mas 
su JAV am ba sa do riu mi Lie tu vo je 
John A. Cloud. 

Po LGI TIC di rek to riaus Žil vi-
no Be liaus ko trum po svei ki na mo jo 
žo džio ir įstai gos pri sta ty mo pra si-
dė jo šil tas ir ne for ma lus su si rin ku-
sių jų ben dra vi mas, ku ris už si tę sė 
be veik dvi va lan das. Am ba sa do rius 
gy vai ir su links mais pa šmaikš ta vi-
mais klau si nė jo apie kiek vie no ame-
ri kie tiš ką jį gy ve ni mo tarps nį – kiek 
lai ko pra lei do, kur mo kė si ir ką nu-
vei kė to je ša ly je. 

Kal bė da mas apie šią or ga-
ni za ci ją jis iš reiš kė su si ža vė ji mą ir 
pri ta ri mą jos tiks lams bei mi si jai. 
Am ba sa do riaus ma ny mu, yra tik rai 
ver ta pa si mo ky ti ir pa gy ven ti ki to se 
ša ly se. Tai nau din ga ir šiais lai kais 
dau ge liu at ve jų net bū ti na pa tir tis. 
Ta čiau la bai pra smin ga sa vo įgy tas 

Grį žu sių iš Ame ri kos su si ti ki mas su am ba sa do riu mi

ži nias ir įgū džius par vež ti į Lie tu vą. 
Tai la bai di di na ša lies per spek ty vas, 
o pa tys su grįž tan tys įgy ja dar di des-
nių sa vi re a li za ci jos ga li my bių nei 
pa si lik da mi gy ven ti JAV. Ame ri ką 
cha rak te ri zuo ja ver slu mas (en trep re-
neu rism), o Lie tu vo je są ly gos ver slo 
ir ver žlu mo am bi ci joms net ge res nės 
nei Ame ri koj, nes čia dar ne už im ta 
dau gy bė ni šų. Tai gi, ame ri kie tiš ką 
dva sią kar tais ga li ma sėk min giau 
kul ti vuo ti ne Ame ri ko je, o to kio je 
dau ge liu po žiū rių nuo sta bio je ša ly-
je kaip Lie tu va. „Bring your skills 
back to Lit hu a nia“ – lin kė jo John A. 
Cloud.

LGA VO pre zi den tas dr. Dau-
man tas Ma tu lis per am ba sa do-
rių John A. Cloud, kaip JAV at sto vą, 
pa dė ko jo vi sai jo ša liai už pa gal bą 
ir pa ra mą, ku ria pa si nau do jo čia su-
si rin ku sie ji. Am ba sa do riui John A. 
Cloud bu vo įteik tas įrė min tas LGA-
VO gar bės na rio pa žy mė ji mas ir iš 
D. Ma tu lio lū pų jis pla čiau iš gir do 
apie šios or ga ni za ci jos veik lą – su-

si ti ki mus su po li ti kais ir val džios 
at sto vais, vie šų jų ry šių ak ci jas, da-
ly va vi mą šiukš lių rin ki mo tal ko se, 
pla nuo ja mą ke lio nę į šo kių šven tę 
Los An ge les ir su si ti ki mus su ben-
druo me ne JAV, sklei džiant sa vo idė-
jas. 

To liau jau kios už sta lės po kal-
biuo se bu vo pa lies ta daug ak tu a lių 
Lie tu vai ir pa sau liui te mų – be vi zio 
re ži mo, dvi gu bos pi lie ty bės (ku riai 
Lie tu vos at ve ju am ba sa do rius stip-
riai pri tar tų), ener ge ti nio sau gu mo, 
pa sau li nių eko no mi nių ten den ci jų ir 
kt. Vi so ben dra vi mo me tu ma lo niai 
ste bi no ne tik gi lus am ba sa do riaus 
is to ri nių ir po li ti nių Lie tu vos re a li-
jų iš ma ny mas, bet ir in for muo tu mas 
apie ša lies kas die ny bę – nuo ver slo 
iki kul tū ros bei spor to įvy kių. Dar 
įdo miau, kad jis daug ke liau ja Lie-
tu vo je, to dėl pa žįs ta ki tus mies tus, 
pro vin ci jos gy ve ni mą, lan ko gim na-
zi jas ir ben drau ja su jau ni mu.

Žil vi nas Be liaus kas

LGA VO AT STO VAI SU JAV AM BA SA DO RIU MI JOHN A. CLOUD
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Pa ne vė žio ap skri ties Gab-
rie lės Pet ke vi čai tės-Bi tės vie šo jo je 
bib lio te ko je (Res pub li kos g. 14, Pa-
ne vė žys) 2008-04-24 vy ko moks li nė 
kon fe ren ci ja „Pa ne vė žio kraš to iš ei-
vi jos kul tū ri nis pa li ki mas Lie tu vos 
kul tū ros pa vel do sau gyk lo se“.

Įžan gos žo dį kon fe ren ci jo je 
ta rė Pa ne vė žio ap skri ties Gab rie lės 
Pet ke vi čai tės-Bi tės vie šo sios bib lio-
te kos di rek to rė Ri ma Ma se ly tė, svei-
ki ni mo žo dį – Pa ne vė žio ap skri ties 
vir ši nin kė Ge ma Umb ra sie nė. 

LR Kul tū ros mi nis te ri jos sau-
go mų te ri to ri jų ir pa vel do ap sau gos 
sky riaus vyr. spe cia lis tas Min dau gas 
Žo ly nas per skai tė pra ne ši mą te ma 
„Vals ty bės tiks lai ir už da vi niai sie-

Kon fe ren ci ja apie iš ei vi jos kul tū ri nį pa li ki mą Lie tu vo je

kiant iš sau go ti ir in teg ruo ti į Lie tu-
vos vi suo me ni nį gy ve ni mą Lie tu vos 
iš ei vi jos kul tū ri nį pa li ki mą“. Lie tu-
vos na cio na li nės Mar ty no Maž vy do 
bib lio te kos re tų kny gų ir ran kraš čių 
sky riaus ve dė jos, Vil niaus uni ver si-
te to ko mu ni ka ci jos fa kul te to dok to-
ran tės Jo li tos Ste po nai tie nės pra ne ši-
mą „Tau ti nio ta pa tu mo iš raiš kos XIX 
a. pa bai gos - XX a. pra džios lie tu vių 
iš ei vių do ku men ti nia me pa vel de“ 
per skai tė ko le gė Te re sa Mac ke vič.

Vil niaus uni ver si te to bib lio-
te kos ran kraš čių sky riaus ve dė ja 
Ni jo lė Šul gie nė kal bė jo te ma „Iš ei-
vi jos ar chy vai Vil niaus uni ver si te-
to bib lio te kos ran kraš ty ne (An ta nas 
Bim ba, Al gir das J. Grei mas, Pau lius 

Ja tu lis)“, ran kraš čių sky riaus vy res-
nio ji bib lio te ki nin kė Lo re ta Vinc lo-
vie nė – „Iš ei vi jos ar chy vai Vil niaus 
uni ver si te to bib lio te kos ran kraš ty ne 
(Al gir das T. An ta nai tis, Le o nar das 
Damb riū nas, Al gis Mic kū nas)“. 

Dr. An ta no Ba la šai čio pra ne-
ši mo te ma – „Pe da go go Juo zo Ma si-
lio nio li tu a nis ti nė veik la Vo kie ti jo je 
ir Chi ca go je“. Mai ro nio lie tu vių li-
te ra tū ros mu zie jaus Ber nar do Braz-
džio nio rin ki nio sky riaus bib lio te-
ki nin kė-mu zie ji nin kė Re da Rėk ly tė 
kal bė jo te ma „Ber nar do Braz džio nio 
as me ni nės bib lio te kos kny gos“, B. 
Braz džio nio rin ki nio sky riaus ve dė-
jos Jū ra tės Iva naus kie nės pra ne ši mo 
te ma – „Ki toks Ber nar das Braz džio-
nis“. Pa ne vė žio ap skri ties Gab rie lės 
Pet ke vi čai tės-Bi tės vie šo sios bib-
lio te kos ran kraš čių sky riaus ve dė ja 
Aud ro nė Plai o nie nė pa sa ko jo apie 
lie tu vių iš ei vi jos ar chy vi nį pa vel dą 
Pa ne vė žio ap skri ties Gab rie lės Pet-
ke vi čai tės-Bi tės vie šo sios bib lio te-
kos ran kraš ty ne.

Pa sva lio Ma riaus Ka ti liš kio 
vie šo sios bib lio te kos in for ma ci jos 
ir bib liog ra fi jos sky riaus vy res nio ji 
bib lio te ki nin kė Vi ta li ja Ka zi lio ny tė 
kal bė jo te ma „Pa sva lie tiš ka sis eg zi-
lis: ben dros kul tū ri nės at min ties kū-
ri mas“. Ro kiš kio ra jo no sa vi val dy-
bės Juo zo Ke liuo čio vie šo sios bib-
lio te kos Bib liog ra fi jos in for ma ci jos 
ir kraš to ty ros sky riaus ve dė jos Ri tos 
Vis kai tie nės pra ne ši mo te ma bu vo 
„Iš ei vi jos kul tū ri nio pa li ki mo sklai-
da Ro kiš kio kraš te“. 

Kon fe ren ci jos me tu vei kė G. 
Pet ke vi čai tės-Bi tės vie šo sios bib lio te-
kos dar buo to jų pa reng tos spau di nių ir 
do ku men tų pa ro dos „Dvie jų tė vy nių 
ne bū na: Ka zi mie rui Ba rė nui – 100“, 
ir „Ni dos kny gų klu bo lei di niai“.

Kon fe ren ci ją rė mė LR Kul tū-
ros rė mi mo fon das ir Pa ne vė žio ap-
skri ties vir ši nin ko ad mi nist ra ci ja.

Vi li ja Sto kie nė
Pa ne vė žio ap skri ties 

G. Pet ke vi čai tės-Bi tės 
vie šo sios bib lio te kos 

Ry šių su vi suo me ne ko or di na to rė

KON FE REN CI JOS PANEVĖŽYJE DA LY VIAI

KA ZIO BA RĖ NO BIB LIO TE KO JE
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Lie tu viai trem ti nio da lią pa-
ty rė dar kry žiuo čių lai kais. Lie tu vą 
pa ver gę Ru si jos im pe ra to riai trė mė 
ne tik pa vie nes, ne pa klus nias šei-
mas, bet ir iš ti sus vals tie čių kai mus. 
Ca riz mo im pe ri nius už mo jus pa vel-
dė jęs sta li niz mas pa nau do jo ir iš to-
bu li no šim ta me tį Ro ma no vų di nas ti-
jos pa ty ri mą de por tuo ti ki ta tau čius, 
ki ta ti kius, ki ta min čius. 

XX am žiaus vi du rio Lie tu vos 

2008 m. ge gu žės 22 d. Lie tu vos Sei me vy ko iš kil min gas Di džio sios 1948 m. trem ties 60-
me čio mi nė ji mas. Anuo met bu vo pla nuo ta iš Lie tu vos šei mo mis iš trem ti 48 tūkst. žmo nių. To kį 
skai čių su pla na vę ap dai rūs trem čių „or ga ni za to riai“ su da rė du tre mia mų jų lie tu vių šei mų 
są ra šus: pa grin di nį ir re zer vi nį. Re zer vi nis bu vo rei ka lin gas tam, jei gu ne pa vyk tų su rink ti 
pla nuo to skai čiaus ir bū tų iš ko įvyk dy ti vi są „pla ną“. Di džio ji trem tis, pra si dė ju si 1948-ai-
siais, bu vo tę sia ma ir ki tais me tais. Pir ma sis eta pas bu vo pa va din tas ci niš kai gra žiai – „Pa-
va sa riu“ (Ves na). 

Minėjime da ly va vo 1948-ųjų ir ki tų trė mi mų au kos, jų vai kai, Vy riau sy bės na riai, už-
sie nio ša lių am ba sa do riai, Lie tu vos di plo ma tai, Baž ny čios at sto vai, po li ti kos ir vi suo me nės 
vei kė jai. Buvo skaitomi pranešimai, tarp pasisakiusiųjų buvo ir An ta nas Ra siu lis iš Kras no-
jars ko, Sei mo ir PLB ko mi si jos na rys (siū lo me jo pra ne ši mą). Ge gu žės 22-23 d. LR Sei me 
vy ko tarp tau ti nė kon fe ren ci ja „Trė mi mai – nu si kal ti mai žmo giš ku mui. Is to ri ja ir at min tis“, 
ku rią or ga ni za vo Lie tu vos gy ven to jų ge no ci do ir re zis ten ci jos ty ri mo cen tras (LGGRTC). 
Pranešimą skaitė A. Rastauskas iš Argentinos, kurį spausdinsime kitame numeryje. 

An ta nas Ra siu lis
Ru si jos, Kras no jars ko re gio ni nės lie tu vių tau ti nės kul tū ri nės au to no mi jos „Lie tu va“ pir mi nin kas 

Kras no jars ko krašto trem ti niai

gy ven to jų de por ta ci jos sa vo mas tais 
ir žiau ru mu to li pra len kė vi sus anks-
tes nius trė mi mus juos drau ge pa ė-
mus. Pa gal iš trem tų žmo nių skai čių 
po ka ri nės di džio sios bu vo 1948 me-
tų ge gu žės, 1949 me tų ko vo ir 1951 
me tų spa lio mė ne sių de por ta ci jos. 
Vi sos jos bu vo įvyk dy tos re mian tis 
sta li ni nės TSRS Mi nist rų ta ry bos nu-
ta ri mais. Jo se bu vo nu ro dy ta, kiek ir 
ko kios ka te go ri jos gy ven to jų rei kia 

iš trem ti. Vy riau sy bi nius nu ta ri mus 
re a li zuo ti bu vo pa ves ta TSRS Vals-
ty bės sau gu mo ir vi daus rei ka lų mi-
nis te ri joms. Šioms rep re si nėms ži-
ny boms pri klau sė vi daus, pa sie nio ir 
kon vo ji nė ka riuo me nė, mi li ci ja, nai-
ki na mie ji bū riai, ope ra ty vi niai dar-
buo to jai. Tai yra tos pa jė gos, ku rios 
prak tiš kai vyk dy da vo trė mi mus. 

Be to, trė mi mų iš va ka rė se į 
Lie tu vą bu vo per ke lia mi pa pil do mi 
ka ri niai da li niai iš RSFSR, Bal ta-
ru si jos TSR ir Ka li ning ra do sri ties. 
TSRS MGB va do vy bė yra ko man di-
ra vu si į Lie tu vą iki 2,5 tūkst. ope ra-
ty vi nių sau gu mo dar buo to jų iš vi sos 
są jun gos. Trem ti nių (įvar din tų kaip 
ban di tai, buo žės, na cio na lis tai, buo-
žių šei mos) įskai ti nes by las su da ry-
da vo Lie tu vos TSR MGB ap skri čių 
sky riai, o jas tvir tin da vo Lie tu vos 
TSR vals ty bės sau gu mo mi nist ras. 
Pa tvir tin tos by los grįž da vo į MGB 
ap skri čių sky rius ir ten bu vo su da ro-
mi trem ti nių šei mų są ra šai. Ka dan-
gi są jun gi nė val džia bu vo nu sta čiu si 
trem ti nių nor mą, bū da vo su da ro mi 
du są ra šai – pa grin di nis ir re zer vi-
nis. 

Di džiau sioms Lie tu vos gy-
ven to jų de por ta ci joms va do va vo iš 
Mask vos at vy kę TSRS MGB įga lio-
ti niai Lie tu vo je. 1948 me tų ge gu žės 
mė ne sį trė mi mams va do va vęs TSRS 

AN TA NAS RA SIU LIS (VI DU RY JE) SU SEI MO NA RIU, IS TO RI KU AL GIU KA ŠĖ TA IR 
KO VO 11-OSIOS AK TO SIG NA TA RE NI JO LE AMB RA ZAI TY TE
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MGB mi nist ro pir ma sis pa va duo to-
jas ge ne ro las lei te nan tas Ser ge jus 
Ogol co vas, iš anks to at vy kęs į Lie-
tu vą, kar tu su Lie tu vos TSR vals ty-
bės sau gu mo mi nist ru ge ne ro lu ma-
jo ru Dmit ri ju mi Je fi mo vu pa ren gė 
smul kius trė mi mo ope ra ci jos pla nus, 
pa tvir ti no ope ra ty vi nius že mė la pius 
ir sche mas. Jo se bu vo pa tei kia mi 
ope ra ci joms rei ka lin gų ope ra ty vi nių 
dar buo to jų, ka riuo me nės, liau dies 
gy nė jų skai čius, nu ma to mas au to-
mo bi lių, va go nų, de ga lų kie kis, nu-
ro do mos įso di ni mo sto tys, eše lo nų 
for ma vi mo vie tos. Sie kiant iš lai ky ti 
pa slap ty je pa si ren gi mą trė mi mams 
ir iš veng ti gy ven to jų pa ni kos bei 
slaps ty mo si, ma si nės de por ta ci jos 
bu vo už šif ruo ja mos ne kal tais pa va-
di ni mais. Taip 1948 me tų trė mi mai 
bu vo už ko duo ti žo džiu „Ves na“ – 
„Pa va sa ris“.

Di džiau sias Lie tu vos is to ri jo je 
gy ven to jų trė mi mas bu vo 1948 me tų 
ge gu žės mė ne sį. Jis rė mė si 1948 m. 
va sa rio 21 d. TSRS Mi nist rų ta ry-
bos nu ta ri mu Nr.417-160VS „Dėl 12 
tūkst. šei mų ban di tų ir na cio na lis tų, 
esan čių ne le ga lio je pa dė ty je, nu kau-
tų per gin kluo tus su si rė mi mus ir nu-
teis tų, taip pat ban di tų pa gal bi nin kų, 
buo žių su šei mo mis iš kel di ni mo iš 
Lie tu vos TSR te ri to ri jos spe cia liam 
ap gy ven di ni mui“. Šio vi siškai slap-
to Vy riau sy bės nu ta ri mo pra džio je 
sa ko ma: „Pri im ti Lie tu vos TSR Mi-
nist rų Ta ry bos ir Lie tu vos ko mu nis tų 
par ti jos Cen tro ko mi te to pa siū ly mą 
iš kel din ti iš Lie tu vos TSR te ri to ri jos 
spe cia liam ap gy ven di ni mui 12 tūkst. 
šei mų ban di tų ir na cio na lis tų“. Iš 
nu ro dy tų 12 tūkst. šei mų pu sė tu rė-
jo bū ti iš vež ta į Kras no jars ko kraš tą, 
o ki ta pu sė – į Ja ku ti jos au to no mi nę 
TSR. 

Trem ti nius bu vo nu spręs ta 
įdar bin ti TSRS Miš ko pra mo nės mi-
nis te ri jai pri klau san čio se miš ko pa-
ruo šos įmo nė se. Trė mi mai mies tuo se 
pra si dė jo 1948 me tų ge gu žės mė ne sį 
vi dur nak tį, o kai muo se – 4 val. ry-
to. Bu vo tre mia ma iš vi sų ap skri čių 
ir res pub li ki nio pa val du mo mies tų. 
Kiek žmo nių bu vo iš vež ta 1948 me-
tų ge gu žę? Nuo mo nės šiuo klau si mu 

iki šiol la bai ski ria si. Kiek šal ti nių, 
tiek ir nuo mo nių. Ir ne mū sų tiks las 
da bar čia aiš kin tis tiks lų skai čių. Tik 
iš ana li za vęs vie no šal ti nio, ku ria me 
ap ra šy ta gy ven vie tė (jo je bu vo ap-
gy ven din ta mū sų šei ma), duo me nis, 
di de lius ne tiks lu mus aš iš kar to pa-
ste bė jau. Pa vyz džiui, ten pa ra šy ta, 
kad vi du ri nę mo kyk lą, ku rią pa sta tė 
lie tu viai 1955 me tais, nuo 1955 iki 
1975 me tų bai gė 14 lie tu vai čių. Šis 
skai čius, be abe jo, ne tei sin gas, nes 
tik vie nos mū sų šei mos per nu ro dy-
tą lai ko tar pį vi du ri nę mo kyk lą bai gė 
4 žmo nės. Aiš ku, kad vi du ri nes mo-
kyk las sta tė tik di de lė se gy ven vie-
tė se, o ap link ma žo se gy ven vie tė se 
vi du ri nių mo kyk lų ne bu vo. Ta me 
ra jo ne, kur bu vo pa sta ty ta nu ro dy ta 
mo kyk la, tik trė mi mo 1948 me tais 
me tu bu vo ap gy ven din ta be maž 800 
lie tu viai, o dar bu vo trė mi mai 1949 
ir 1951 me tais. Nu va žia vęs į tą gy-
ven vie tę 1995 me tais aš ga vau duo-
me nis apie mo ki nius lie tu vai čius, 
ku rie mo kė si ir bai gė šią vi du ri nę 
mo kyk lą. Iš 151 lie tu vių tau ty bės 
mo ki nio nu ro dy tą mo kyk lą bai gė 34 
mo ki niai. Ir tik 6 mo ki niai – po 1975 
me tų. 

Į Kras no jars ko kraš tą iš trem-

ti 1948 me tų ge gu žės mė ne sį lie-
tu viai bu vo ap gy ven din ti Cha ka si-
jo je, Or džo ni ki dzės, Ust Aba ka no 
ra jo nuo se – apie 2,5 tūkst. žmo nių, 
Ba lach tos ra jo ne – apie 1600 žmo-
nių, Be rio zov kos ra jo ne – apie 1100 
žmo nių, Par ti zans ko ra jo ne – apie 2 
tūkst. žmo nių, Niž nij In ga šo ra jo ne 
– apie 2300 žmo nių, Ka za čens ko ra-
jo ne – apie 1,5 tūkst. žmo nių, Kež-
mos ra jo ne – apie 1000 žmo nių, Je-
ni sej sko ra jo ne – apie 1100 žmo nių, 
Tu ru chans ko ra jo ne – maž daug 200 
žmo nių, Igar kos mies te – 4,5 tūkst. 
žmo nių ir kt. 

Iš vi so į Kras no jars ko kraš tą 
bu vo iš trem ta 23,5 tūkst. žmo nių. 
Pa teik ti skai čiai ne pre ten duo ja į ka-
te go riš ką tiks lu mą, bet jie ir ne iš ei-
na iš ri bų duo me nų, pa teik tų Lie tu-
vos TSR MGB ta ry bos TSRS MGB. 
Ma žes nis ar di des nis de por ta ci jos 
mas tas jo kiu bū du jos ne pa tei si na ir 
ne su ma ži na so vie ti nio to ta li ta ri nio 
re ži mo nu si kal ti mo. 

Baig da mas šį trum pą pra ne-
ši mą, kvie čiu Sei mo na rius ir vi sus 
pa gei dau jan čius tau tie čius da ly vau ti 
lie tu vių tau tos ma si nės de por ta ci jos 
60-me čio ren gi ny je, ku ris įvyks rug-
pjū čio 1-3 die ną Kras no jars ke.

Lie tu vo je vei kia Li tu a nis ti nių 
tra di ci jų ir pa vel do įpras mi ni mo ko-
mi si ja. Lie tu vos ra di jo lai dai „Gy-
vo ji is to ri ja“ ko mi si jos sek re to rius 
An drius Vaiš nys sa kė: 

„Ko mi si ja sa vo veik lą sie ja 
ir su li tu a nis ti niu pa vel du, ku ris yra 
už sie ny je. Ta veik la tu ri ne tik ska ti-
na mą jį kul tū ri nį po bū dį, bet ma to me 
li tu a nis ti nio pa vel do ver tės svar bą 
ir po li ti niu as pek tu. Lie tu vos vals-
ty bės pa ra ma rei ka lin ga pa sau ly je 
vei kian tiems li tu a nis ti kos cen trams. 
Bū tų la bai ge rai, jei bū tų įgy ven din-
ta ko mi si jos ini cia ty va, prieš 3 me-
tus iš kel ta ko or di nuo ti li tu a nis ti kos 
cen trus, teik ti jiems pa ra mą. Kai kur 
yra pa vo jų, kad ka ted ros – lie tu vių 
li te ra tū ros, lie tu vių kal bos ar bal tis-
ti kos – dėl lė šų trū ku mo, ki tų prie-

Li tu a nis ti nių tra di ci jų ir pa vel do 
įpras mi ni mo ko mi si joje

žas čių, vei ku sios ke le tą de šimt me-
čių, gali būti už da ro mos. 

Ki tas as pek tas – pa žen klin-
ti pa sau ly je tas vie tas, ku rio se lie-
tu viai bu vo pa li kę pėd sa kus. To kių 
pėd sa kų yra pa lik ta, pvz., Ru si jo je. 
Ko mi si jai ini ci ja vus, at ro do, pa vyks 
iš spręs ti Ka zi mie ro Bū gos pa min klo 
sta ty bą St. Pe ter bur go vals ty bi nio 
uni ver si te to kie me. Di džio jo žo dy no 
pra di nin kas gy ve no St. Pe ter bur ge 
ir ten pra dė jo rink ti žo dy ną. XIX a. 
pa bai go je-XX a. pra džio je čia bu vo 
di de lė ir įta kin ga lie tu vių ben druo-
me nė. 

Ki tas toks pa min klas tu rė tų 
at si ras ti Her kui Man tui Ka ra liau čiu-
je. Ma no me, bū tų la bai ge rai, jei gu 
pa min kli nė len ta Vin cui Krė vei at si-
ras tų Ba ku – Azer bai dža ne.
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Pra si dė jo 4-asis ce re mo ni jų 
se zo nas. Bir že lio 1 d. prie at ku ria mų 
Lie tu vos val do vų rū mų vy ko ket vir-
to jo Val do vų rū mų pa ra mos fon do 
ce re mo ni jų se zo no ati da ry mas. Te-
at ra li zuo tos 10 mi nu čių ce re mo ni jos 
yra su kur tos sie kiant pri trauk ti vi-
suo me nę prie Val do vų rū mų, di din ti 
jų ži no mu mą ir pra dė ti Val do vų rū-
mų tra di ci jas, ku rios ati da rius rū mus 
bū tų tę sia mos bei to bu li na mos. Fon-
do ce re mo ni jos yra ski ria mos tiek 
mies tie čiams, tiek mies to sve čiams.

Šių me tų ce re mo ni jų se zo nas 
vyks 22 sek ma die nius iki pat spa lio 
26 d. Ce re mo ni jo je da ly vau ja 6 vei-
kė jai: šauk lys, ka rys ir ke tu ri mu zi-
kan tai. Skam bant ori gi na liai su kur tai 
mu zi kai šauk lys su si rin ku siai mi niai 
pri sta to įdo mius ir reikš min gus su 
Lie tu vos val do vų rū mais su si ju sius 

Val do vų rū mų pa ra mos fon de
įvy kius. Šauk lio teks tas ir is to ri nis 
kon teks tas yra pri ka la mi prie pa ky-
los sky do ir pa lie ka mi vi są sa vai tę, 
kad ir ce re mo ni jo je ne da ly va vu sius 
pra ei vius ga lė tų pa siek ti sa vai tės ži-
nia.

Šauk lio teks tus pa ra šė vie nas 
iš fon do stei gė jų ra šy to jai Ka zys Al-
me nas ir Re na ta Še re ly tė, ori gi na lią 
mu zi ką su kū rė kom po zi to rius Tei su-
tis Ma ka či nas, is to ri nių kos tiu mų au-
to rė – Rū ta Gu dze vi čiū tė. Is to ri nius 
kon teks tus šauk lio teks tams pa ren gė 
is to ri kas To mas Ba ra naus kas.

Dai lės mo ky to jų kon kur sas 
„Val do vų rū mai am žių san dū ro je“. 
2008 m. sau sio-bir že lio mėn. Lie tu-
vos jau ni mo tu riz mo cen tras kar tu su 
Val do vų rū mų pa ra mos fon du or ga-
ni za vo tarp tau ti nį pro jek tą „Val do-

vų rū mai am žių san dū ro je“, skir tą 
Lie tu vos Res pub li kos ben dro jo la-
vi ni mo mo kyk lų bei ki tų švie ti mo 
įstai gų dai lės mo ky to jams. Pro jek te 
da ly va vo per 60 dai lės mo ky to jų. 
Dai lės mo ky to jams bu vo su reng tas 
įva di nis se mi na ras Vil niaus mo ky to-
jų na muo se, ku ria me lek to riai skai tė 
te ori nes pa skai tas dai lės ir is to ri jos 
te ma ti ka, pri sta tė Lie tu vos val do vų 
rū mus ir rū mų dva ro gy ve ni mą. Mo-
ky to jams bu vo su reng ta eks kur si ja 
po Lie tu vos Di džio sios Ku ni gaikš-
tys tės val do vų rū mų ra di nių pa ro dą 
Tai ko mo sios dai lės mu zie ju je. Mo-
ky to jams bu vo iš da lin ti dai lės prie-
mo nių rin ki niai ir kny gos to les nėms 
stu di joms, ieš kant te mų ir min čių 
kon kur si niams ta py bos dar bams.

Pro jek to da ly viai ta pė alie-
ji niais da žais ant dro bės ir jie bu vo 
lais vi pa si rink ti no ri mą te mą ar kū-
ri nio idė ją, su si ju sią su Val do vų rū-
mais, val do vais, jų gy ve ni mu. Or ga-
ni za to rių pa kvies ta ko mi si ja dai lės 
mo ky to jų ta py tus dar bus įver tino ir 
iš rinko tris ge riau sius. 2008 m. bir-
že lio 3 d. bai gia ma ja me ren gi ny je 
Vil niu je ge riau sių dar bų au to riai bu-
vo ap do va no ti pui kio mis do va no mis. 
Vi si pro jek to da ly viai ga vo at mi ni-
mui po su ve ny ri nę pla ke tę „Vy tis“. 
Dar šiais me tais ge riau sių dar bų au-
to rių lau kia iš vy kos į Len ki jos, Lat-
vi jos bei Es ti jos sos ti nes.

Lie tu vos jau ni mo tu riz mo 
cen tras kar tu su Val do vų rū mų pa ra-
mos fon du ir Lie tu vos dai lės mu zie-
ju mi kas met ren gia res pub li ki nius 
ir tarp tau ti nius pro jek tus moks lei-
viams, ta čiau ki lo min tis pa ska tin ti 
net tik jau ni mą, bet ir su jais dir ban-
čius mo ky to jus. Šis pro jek tas lei do 
ir mo ky to jams at skleis ti sa vo su ma-
ny mus, su ge bė ji mus ir juos pa to bu-
lin ti bei pa gi lin ti ži nias.

Dai lės mo ky to jų ta py bos dar-
bai bu vo eks po nuo ti Vil niaus įgu los 
ka ri nin kų ra mo vė je, vė liau bus eks-
po nuo ja mi Kau ne, Klai pė do je, Šiau-
liuo se, Pa ne vė žy je.
Val do vų rū mų pa ra mos fon do inf.

ŠAUK LIAI PRA NE ŠA ŽI NIĄ
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Ge gu žės 27 d. Na cio na li nė-
je Mar ty no Maž vy do bib lio te ko je 
bu vo ofi cia liai ati da ry ta Lo zo rai čių 
bib lio te ka. Iš kil min ga me ren gi ny-
je da ly va vo Ka zio Lo zo rai čio duk ra 
Dai na Lo zo rai tis ir žmo na Gio van na 
Pig na tel li Lo zo rai tis, Lie tu vos pre-
zi den tas Val das Adam kus su žmo na 

Pri sta ty ta Lo zo rai čių bib lio te ka

Al ma,  di plo ma tai, kul tū ros žmo nės. 
Bib lio te ka pa ren gė pa ro dą, ku rio-
je bu vo eks po nuo ti lei di niai iš prieš 
me tus LR Už sie nio ir Kul tū ros mi-
nis te ri jų rū pes čiu iš Ro mos par ga-
ben to uni ka laus, per 17 tūks tan čių 
vie ne tų spau dos rin ki nio, su kaup to 
vi sų šei mos na rių – Sta sio Lo zo-

rai čio, vy res nio jo (1898-1983), jo 
žmo nos Vin cen tos Ma tu lai ty tės-Lo-
zo rai tie nės (1896-1987) ir abie jų sū-
nų – Sta sio Lo zo rai čio, jau nes nio jo 
(1924-1994), ir Ka zio Lo zo rai čio 
(1929-2007). „Rin ki ny je su kaup tų 
lei di nių chro no lo gi nės ri bos ap ima 
vi są XX am žių. Lo zo rai čių bib lio-
te ko je iš sau go ta ne ma ža tar pu ka rio 
Lie tu vos lei di nių, ku rie tė vy nė je bu-
vo su nai kin ti per oku pa ci jas. Ypač 
svar bios yra ir dėl so viet me čio ide-
o lo gi nių drau di mų Lie tu vos skai ty-
to jui ne pri ei na mos, to dėl Lie tu vos 
bib lio te ko se ne ga lė ju sios bū ti is to-
ri nės, po li ti nės te ma ti kos kny gos 
an glų, ita lų, vo kie čių, pran cū zų ir 
ki to mis kal bo mis, taip pat gau sus 
ru sų bei len kų emig ra ci jos lei di nių 
rin ki nys. Kaip at ski ra ko lek ci ja sau-
go ma ir tvar ko ma Lo zo rai čių bib-
lio te ka ne abe jo ti nai yra tik ras lo bis 
ne tik Lie tu vos is to ri jos ir kul tū ros 
ty ri nė to jams. Elek tro ni nis jos ka ta-
lo gas at vers kuo pla čiau sias ga li my-
bes nau do tis šiais tur tais ne tik Lie-
tu vo je, bet ir už sie ny je“, – sa ko ma 
Na cio na li nės bib lio te kos pra ne ši me 
spau dai.

„Tai di džiu lė – ne įkai no ja ma 
li ki mo do va na, – sa kė šio ren gi nio 
or ga ni za to rė, M. Maž vy do bib lio-
te kos Li tu a ni kos sky riaus ve dė ja 
Sil vi ja Vė la vi čie nė, kreip da ma si į 
gau siai su si rin ku sius. – Lo zo rai čių 
šei mos bib lio te ką ga li ma ver tin ti 
dviem as pek tais – kaip at ski rą rin-
ki nį, ko lek ci ją, kaip ji yra sau go ma 
bei tvar ko ma Na cio na li nė je bib lio-
te ko je. Šiuo po žiū riu, Lo zo rai čių 
šei mos rin ki niui nė ra ly gių tarp Lie-
tu vos vals ty bės įstai go se sau go mų, 
nes jie bū da vo iš skir ti nai ren ka mi 
vie no ku rio nors šei mos na rio. O 
mū sų at ve ju tu ri me vi sų jos na rių, 
tri jų kar tų kaup tą rin ki nį. Jo chro no-
lo gi nės ri bos ap ima vi są XX am žių. 
Tarp ki tų XX a. Lie tu vos in te li gen tų 
su kaup tų as me ni nių bib lio te kų Lo-
zo rai čių šei mos bib lio te ka taip pat 
yra iš skir ti nė, ka dan gi Lo zo rai čiai, 
vyk da mi į di plo ma ti nę tar ny bą už-
sie ny je, vež da vo si su sa vi mi ir vi sas 

LO ZO RAI ČIŲ BIB LIO TE KOS PRI STA TY MO M. MAŽ VY DO BIB LIO TE KO JE VIL NIU-
JE IŠ KIL MĖ SE DA LY VA VO LR PRE ZI DEN TAS VAL DAS ADAM KUS (IŠ DE ŠI NĖS), AL MA 
ADAM KIE NĖ, GIO VAN NA LO ZO RAI TIS, DAI NA LO ZO RAI TIS

ME NO TY RI NIN KĖ IN GRI DA KOR SA KAI TĖ (IŠ KAI RĖS), RE GI NA NAR BU TIE NĖ, DAI-
LI NIN KĖ IR ME CE NA TĖ IŠ CHI CA GOS MAG DA LE NA STAN KŪ NIE NĖ, ME NO KRI TI KĖ RA-
MU TĖ RACH LE VI ČIŪ TĖ, LR PRE ZI DEN TO PA TA RĖ JAS IŠ EI VI JOS KLAU SI MAIS LE O NAS 
NAR BU TIS



292008 Birželis-Liepa  /  Pasaulio lietuvis

tėvynėje ,

kny gas ir taip li ki mo va lia iš sau go jo 
jas nuo su nai ki ni mo. Ki toks li ki mas 
iš ti ko ki tas as me ni nes bib lio te kas, 
kai jų sa vi nin kai bu vo ar ba rep re-
suo ti, ar ba pri vers ti pa si trauk ti į Va-
ka rus. To kiu bū du rin ki ny je iš li ko 
daug uni ka lių ne tik už sie nio, bet ir 
tar pu ka rio lei di nių, ku rie dėl griež-
tų so vie ti nės oku pa ci jos ide o lo gi nių 
nuo sta tų ne bu vo iš sau go ti ir da bar 
su grįž ta į Lie tu vos spau dos is to ri ją 
iš Ro mos“.

S. Vėlavičienė pa pa sa ko jo šio 
rin ki nio grą ži ni mo į Lie tu vą is to ri-
ją ir pa si džiau gė, kad is to ri kai šia me 
kny gų rin ki ny je ras daug Lie tu vo je 
iki šiol ne tu rė tų lei di nių. Šis kny gų 
rin ki nys iš Ro mos bu vo par ga ben tas 
prieš me tus, tuo rū pi no si amb. Ka-
zys Lo zo rai tis, ku ris po pa si trau ki-
mo iš di plo ma ti nės tar ny bos prie Šv. 
Sos to nuo 2004 m. vi sas jė gas sky rė 
Lo zo rai čių šei mos su kaup tų ar chy-
vi nių do ku men tų ir spau dos rin ki nių 
tvar ky mui ir pa ren gi mui per duo ti 
Lie tu vai. 

Šiuo me tu M. Maž vy do bib-
lio te kos elek tro ni nia me ka ta lo ge jau 
at spin dė ta per 700 Lo zo rai čių bib-
lio te kos kny gų, pa tei kiant apie jas 
kuo pla tes nę in for ma ci ją. Be je, tarp 
į Lie tu vą par vež tų kny gų yra ir iš 
prieš ka rio Lie tu vos am ba sa dos pa-
sta to „Vil la Li tu a nia“, ku rią už gro bė 
So vie tų Są jun ga, iš gel bė tų kny gų. 

Pri si mi ni mų apie su si ti ki mus 
su Ka ziu Lo zo rai čiu nuo tru pas pa pa-
sa ko jo pre zi den tas Val das Adam kus. 
„Įsi min ti nas bu vo pas ku ti nis su si-
ti ki mas Vil niu je, – sa kė pre zi den-
tas. – Aš pa klau siau, kas tau, Ka zy, 
da bar svar biau sia, ką tu da rai? – Tu 
ne pa ti kė si – skęs tu tarp kny gų, ei-
da mas per ar chy vus. Daug kas ma-
ne ste bi na, kai ko ir ne ži no jau, bet 
di džiau sias skaus mas yra su tvar ky ti 
taip, kad ga lė čiau iš pil dy ti sa vo dva-
si nį, mo ra li nį įsi pa rei go ji mą Lie tu-
vai – vis ką grą žin ti... Jis, ei da mas 
per ar chy vus, ra do to kius už ra šus, 
ku rių jis nė ne įsi vaiz dvo, kad jie eg-
zis tuo ja (jie da bar sau go mi Kau no 
pre zi den tū ro je) – bū tent pre zi den to 
An ta no Sme to nos įra šus ant la pe-
lių, kiek ku rią die ną iš leis ta mais tui, 

– pie nui, duo nai, ki toms smul kme-
noms, – cen tų tiks lu mu. At ro do, to-
kie po pie riu kai, daug nie ko ne sa kan-
tys, bet aš ma nau, kad tai sa ko la bai 
daug – tai mums pa lie ka ne tik tam 
tik rą as mens pa si reiš ki mą, ką jis ma-
nė esant svar bu pa lik ti, bet ir to lai-
ko tar pio vie ną mo men tą“. 

Lo zo rai čių bib lio te kos pri sta-

M. MAŽ VY DO BIB LIO TE KOS LI TU A NI KOS SKY RIAUS VE DĖ JA SIL VI JA VĖ LA VI ČIE-
NĖ (IŠ KAIRĖS), DAI NA LO ZO RAI TIS, GIO VAN NA LO ZO RAI TIS

ty me da ly va vo ir kal bė jo kar di no las 
Aud rys Juo zas Bač kis, Už sie nio rei-
ka lų mi nis te ri jos po li ti kos ana li zės 
ir pla na vi mo de par ta men to pa ta rė jas 
Ri man tas Mork vė nas, Ne pri klau-
so my bės ak to sig na ta ro, di plo ma to 
Pet ro Kli mo sū nus  ir Lo zo rai čių šei-
mos bi čiu lis Pet ras Kli mas, at vykęs 
iš Pran cū zi jos, ir kt.

VASARIO 16-OSIOS AK TO SIG NA TA RO PET RO KLI MO SŪ NUS PET RAS KLI MAS SU 
ŽMO NA ŽI BA KLI MIE NE
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Šie me tai gau sūs žy mių lie-
tu vių iš ei vi jos vei kė jų 100 me tų su-
kak ti mis. Tarp ki tų „šim ti nin kų“ mi-
ni me Sta sio Ylos, An ta no Ma cei nos 
ir Adol fo Da mu šio ju bi lie jus. Nors 

Kon fe ren ci ja, skir ta at ei ti nin kų va dams

šie as me nys skir tin gi sa vo pro fe si-
jo mis, S.Yla – ku ni gas, A.Ma cei na 
– fi lo so fas, o A.Da mu šis – che mi jos 
in ži nie rius, ta čiau vi si jie – veik lūs 
vi suo me ni nin kai ir ak ty vūs at ei ti-

nin kų or ga ni za ci jos na riai bei va-
dai. Vy tau to Di džio jo uni ver si te to 
(VDU) Iš ei vi jos stu di jų cen tro bei 
Lie tu vių iš ei vi jos ins ti tu to dar buo-
to jai su jung ė šių as me nų mi nė ji mus 
į vie ną di des nės ap im ties ren gi nį. 
Taip ki lo min tis su reng ti kon fe ren ci-
ją „At ei ti nin kų ide o lo gi niai va dai iš-
ei vi jo je“, skir tą S.Ylos, A.Ma cei nos 
ir A.Da mu šio 100 me tų ju bi lie ji nėms 
su kak tims pa mi nė ti. Ši kon fe ren ci ja 
su da rė ga li my bę per tri jų iš ki lių at-
ei ti nin kų gy ve ni mo ir veik los priz-
mę pa žvelg ti į vie no svar biau sių XX 
a. lie tu vių in te lek tu a li nių są jū džių 
– at ei ti nin ki jos – rai dą Lie tu vo je ir 
iš ei vi jo je.

Kon fe ren ci ja įvy ko ge gu žės 
28 d. gra žio je, iš kil min go je VDU 
Ka ta li kų te olo gi jos fa kul te to Di-
džio jo je au lo je. Į ją su si rin ko gau sus 
bū rys skir tin gų ge ne ra ci jų žmo nių, 
be si do min čių ir at ei ti nin ki jos pra ei-
ti mi, ir lie tu vių iš ei vi jos ty ri mais.

Kon fe ren ci jos or ga ni za to riai 
no rė jo su kur ti in te lek tu a li nę erd vę, 
ku rio je moks li nin kai ir ty rė jai ga lė tų 
pa si da lin ti sa vo ty ri mų re zul ta tais ir 
juos pri sta ty ti pla čia jai vi suo me nei. 
Džiu gu, kad kon fe ren ci jo je pra ne ši-
mus su ti ko skai ty ti gau sus bū rys (16) 
moks li nin kų ir ty ri nė to jų iš Lie tu vos 
ir už sie nio. 

Kon fe ren ci ją svei ki no ir sėk-
min go dar bo jai lin kė jo Lie tu vių 
iš ei vi jos ins ti tu to di rek to rius prof. 
ha bil. dr. Egi di jus Alek san dra vi-
čius, VDU Hu ma ni ta ri nių moks lų 
fa kul te to pro de ka nas doc. dr. Jo nas 
Vai če no nis, At ei ti nin kų fe de ra ci jos 
pir mi nin kas Vy gan tas Ma li naus kas. 
LR Sei mo na rys, o kar tu ir at ei ti nin-
kas doc. dr. Egi di jus Va rei kis ne tik 
pa svei ki no kon fe ren ci jos da ly vius, 
ta čiau kė lė at ei ti nin kų reikš mės 
šian die ni nė je Lie tu vos vi suo me nė je 
klau si mą.

Įžan gi nės kon fe ren ci jos da-
lies me tu įvy ko ir A.Da mu šio ar chy-
vo per da vi mo VDU Iš ei vi jos stu di jų 
cen trui su tar ties pa si ra šy mas. Do ku-
men tą iš vie nos pu sės pa si ra šė prof. 
E.Alek san dra vi čius, iš ki tos – Da-

KON FE REN CI JOS MO DE RA TO RIAI (IŠ KAI RĖS) SEI MO NA RYS DR. EGI DI JUS VA REI-
KIS, VDU HU MA NI TA RI NIŲ MOKS LŲ FA KUL TE TO PRO DE KA NAS DOC. DR. JO NAS VAI-
ČE NO NIS, PROF. EGI DI JUS ALEK SAN DRA VI ČIUS IR AT EI TI NIN KŲ FE DE RA CI JOS PIRM. 
VY GAN TAS MA LI NAUS KAS

G. DAMUŠYTĖ IR E. ALEKSANDRAVIČIUS PASIRAŠO SUTARTĮ
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mu šių šei mos var du – Gin tė Da mu-
šy tė.

Kon fe ren ci jos dar bas, at si-
žvel giant į pra ne ši mų te ma ti ką, bu-
vo su skirs ty tas į ke tu rias da lis. Pir-
mo ji bu vo skir ta at ei ti nin ki jos is to-
ri jai ne pri klau so mo je Lie tu vo je ir 
pir mo sios so vie tų bei na cių oku pa-
ci jos me tais ap žvelg ti. Dr. Dan gi ras 
Ma čiu lis iš Lie tu vos is to ri jos ins ti-
tu to pra ne ši me „At ei ti nin kų ju dė ji-
mas kaip ka ta li kiš ko jo eli to ug dy mo 
pro jek tas“ pa žvel gė į XX a. pra džią, 
kai for ma vo si at ei ti nin kų ju dė ji-
mas. Lie tu vos is to ri jos ins ti tu to ir 
Klai pė dos uni ver si te to dok to ran tas 
Ar tū ras Sva raus kas kon fe ren ci jos 
da ly vius su pa žin di no su at ei ti nin kų 
or ga ni za ci jos pa dė ti mi XX a. 4-aja-
me de šimt me ty je au to ri ta ri nio ša lies 
val dy mo są ly go mis. Lie tu vos ka ta-
li kų moks lų aka de mi jos at sto vas dr. 
Min dau gas Bloz ne lis pra ne ši me per 
A.Da mu šio veik los priz mę pri sta-
tė stu den tų at ei ti nin kų kor po ra ci jos 
„Gran dis“ su si kū ri mą ir veik lą ne-
pri klau so mos Lie tu vos me tais. Per 
an ti so vie ti nės ir an ti na ci nės re zis-
ten ci jos pa vyz džius Jo nas An ta nai-
tis, 1941 m. Bir že lio su ki lė lių są jun-
gos na rys, at sklei dė A.Da mu šio kaip 
vals ty bi nin ko per spek ty vą.

Ant ro jo kon fe ren ci jos po sė-
džio me tu no rė ta gi liau pa žvelg ti į 
kun. Sta sio Ylos as me nį ir veik lą at-
ei ti nin kų or ga ni za ci jos la bui. VDU 
dok to ran tas Au ri mas Šu kys kon fe-
ren ci jos da ly viams pri sta tė sa vo pra-
ne ši mą – „Kun. Sta sys Yla – S.Šal-
kaus kio įžieb to „Gy vo sios dva sios“ 
są jū džio ne šė jas“. VDU dok to ran-
tas ir Šiau lių uni ver si te to dės ty to jas 
Gied rius Glo bys pra ne ši me „Skau-
tiš ka S.Ylos „At ei ti nin kų va do vo“ 
di men si ja“ svars tė at ei ti nin kų ir 
skau tų pa na šu mų klau si mą. Bu vęs 
At ei ti nin kų fe de ra ci jos va das Juo zas 
Po li kai tis, iš už At lan to spe cia liai at-
vy kęs į šią kon fe ren ci ją, da li jo si pri-
si mi ni mais apie S.Ylą ir A.Da mu šį ir 
svars tė šių iš ki lių at ei ti nin kų in dė lį į 
at ei ti nin kų or ga ni za ci jos rai dą.

Tre čio jo po sė džio me tu dau-
giau sia dė me sio bu vo skir ta An ta nui 
Ma cei nai. Lie tu vos dai lės mu zie jaus 

at sto vas Ge di mi nas Mi ke lai tis ana li-
za vo S.Ylos ir A.Ma cei nos krikš čio-
niš ko jo gy ve ni mo at nau ji ni mo ana-
li ti ką. Uni ver si ty of South Ca ro li na 
(JAV) pro fe so rius Kęs tu tis Skrups-
ke lis me ta fo riš ku pra ne ši mo pa va di-
ni mu „Be ste buk lų kur ti ir ti kė ti“ su-
in tri ga vęs klau sy to jus, in ter pre ta vo 
1985 m. pa skelb tą A.Ma cei nos teks-
tą „Die vas ir lais vė“. VDU dok to ran-
tas An drius Mar tin kus ieš ko jo pa na-
šu mų tarp A.Ma cei nos ir eu ra zie čių 
(Ru si jos emig ran tų fi lo so fi nė sro vė) 
pa žiū rų į ko mu niz mą ir ru siš ku mą. 
Kau no jė zui tų gim na zi jos mo ky to-
ja Ma ri ja Bal tuš kai tė kon fe ren ci jos 
da ly viams pri sta tė es te ti nes A.Ma-
cei nos pa žiū ras, in ter pre tuo da ma jo 
li te ra tū ros kri ti kos teks tus.

Ket vir to ji kon fe ren ci jos da-
lis bu vo skir ta A.Da mu šio as me niui 
ir veik lai pri sta ty ti. Lie tu vos na cio-
na li nės Mar ty no Maž vy do bib lio te-
kos dar buo to ja Jo lan ta Bud riū nie nė, 
pri sta ty da ma „Dai na vos“ sto vyk la-
vie tės is to ri ją, ak cen ta vo Adol fo ir 
Jad vy gos Da mu šių in dė lį ku riant ir 
plė to jant šią lie tu viš ku mo oazę iš-
ei vi jo je. Dr. Al do na Va si liaus kie nė 
iš Šiau lių uni ver si te to klau sy to jams 
pri sta tė Adol fo Da mu šio ke lią at ei ti-
nin ki jo je ir jo reikš mę šios jau ni mo 
ug dy mo or ga ni za ci jos rai do je. VDU 

PRA NE ŠI MĄ SKAI TO JUO ZAS PO LI KAI TIS IŠ CHI CA GOS

Iš ei vi jos stu di jų cen tro dar buo to ja 
dr. Ilo na Bu čins ky tė sa vo pra ne ši-
mu ban dė at skleis ti fron ti nin kiš ką ją 
A.Da mu šio veik los per spek ty vą. Tos 
pa čios moks lo ins ti tu ci jos at sto vė 
dr. Dai va Kuz mic kai tė į A.Da mu šio 
as me nį ir veik lą žvel gė per de mok-
ra tiš ku mo ir pi lie tiš ku mo priz mę.

Ofi cia li ą ją kon fe ren ci jos da lį 
už bai gė kor po ra ci jos „Gied ra“ pre-
mi jos „Lie tu vė mo te ris, ypa tin gai 
pa si žy mė ju si krikš čio niš kų jų ide a lų 
tar ny bo je“ įtei ki mas. Šios pre mi jos 
lau re a te 2008 m. ta po Re da Sop ra-
nai tė.

Lie tu vių iš ei vi jos ins ti tu to or-
ga ni zuo ja mų ren gi nių spe ci fi ka ta, 
kad vie nu me tu to je pa čio je erd vė je 
su si bu ria ir tam tik rą te ma ti ką ty ri-
nė jan tys moks li nin kai, ir jų nag ri nė-
ja mų įvy kių bei pro ce sų da ly viai ir 
liu di nin kai. Ši kon fe ren ci ja ne bu vo 
iš im tis. Po ofi cia lio sios kon fe ren ci-
jos da lies dar il gai ne nu ti lo kon fe-
ren ci jos da ly vių šur mu lys.

Kon fe ren ci jos or ga ni za to riai 
dė ko ja Lie tu vių fon dui, Tau ti nių 
ma žu mų ir iš ei vi jos de par ta men tui, 
At ei ti nin kų fe de ra ci jai, Vy tau to Di-
džio jo uni ver si te tui, įvai riais bū dais 
pri si dė jus ren giant šią kon fe ren ci ją.

Ilo na Bu čins ky tė
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2008 m. ge gu žės 29-30 d. Es-
ti jos Res pub li kos et ni nių rei ka lų mi-

Bal ti jos vy riau sy bių at sto vų su si ti ki mas

nist rės Ur ve Pa lo kvie ti mu Tau ti nių 
ma žu mų ir iš ei vi jos de par ta men to 

DAR BI NIS PO SĖ DIS SU MI NIST RAIS TALINE. TMID AR CHY VO NUO TRAU KOS

prie LR Vy riau sy bės ge ne ra li nis di-
rek to rius An ta nas Pet raus kas su ofi-
cia liu vi zi tu vy ko į Ta li ną ap tar ti 
emig ra ci jos ir in teg ra ci jos klau si mų 
Bal ti jos ša ly se. 

Pir ma sis tri jų Bal ti jos ša-
lių Vy riau sy bių at sto vų su si ti ki mas 
įvy ko 2006 m. Vil niu je. 2007 m. 
Lat vi jos spe cia lių jų įga lio ji mų mi-
nist ras so cia li nei in teg ra ci jai Os-
kars Kastēns Ry go je or ga ni za vo 
tarp tau ti nį su si ti ki mą. Tę siant tri ša lį 
ben dra dar bia vi mą šių me tų ge gu žę 
Es ti jos et ni nių rei ka lų mi nist ro ka-
bi ne tas pa kvie tė į Ta li ną. Tau ti nių 
ma žu mų ir iš ei vi jos po li ti kos for-
ma vi mo pro gra mo je bu vo nu ma ty ti 
ins ti tu ci jų veik los pri sta ty mai, su si-
ti ki mai su Es ti jos lie tu vių ir Es ti jos 
lat vių ben druo me nė mis, tar pins ti tu-
ci nio ben dra dar bia vi mo ga li my bių 
ap ta ri mas ir pa si kei ti mas pro gra mi-
niais do ku men tais for muo jant tau ti-
nių ma žu mų ir emig ra ci jos po li ti ką 
sa vo ša ly se. 

Įdo mu, kad Es ti ja, Lat vi ja ir 
Lie tu va tu ri pa na šias ins ti tu ci jas, 
for muo jan čias tau ti nių ma žu mų ir 
iš ei vi jos po li ti ką. Tau ti nių ma žu mų 
ir iš ei vi jos de par ta men tas prie Lie-
tu vos Res pub li kos Vy riau sy bės – il-
giau siai vei kian ti ins ti tu ci ja ir, skir-
tin gai nei Lat vi jos ir Es ti jos ins ti-
tu ci jos, di des ni ą ją da lį fi nan sa vi mo 
ir veik los ski ria iš ei vi jos po li ti kai. 
Es ti jos Res pub li kos et ni nių rei ka lų 
mi nist rė Ur ve Pa lo šio se pa rei go-
se dir ba pus an trų me tų. Pa grin di nis 
fi nan sa vi mas ski ria mas in teg ra ci-
jos po li ti kai. Lat vi jos Res pub li kos 
So cia li nės in teg ra ci jos ka bi ne tas 
vei kia jau še še rius me tus. Mi nist ro 
sek re to ria tas įgy ven di na 6 pro gra-
mas, iš ku rių 2 ko or di nuo ja tau ti nio 
iden ti te to iš sau go ji mą ir pa ra mą tau-
tie čiams už sie ny je. 

Jo lan ta Nor ke vi čie nė
Už sie nio lie tu vių sky riaus 

Tarp tau ti nio ben dra dar bia vi mo 
po sky rio ve dė ja

SU SI TI KI MAS SU ES TI JOS LIE TU VIŲ BEN DRUO ME NE
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Birželio 2-9 d. Tau ti nių ma-
žu mų ir iš ei vi jos de par ta men to prie 
LRV ge ne ra li nio di rek to riaus pa va-
duo to ja Vi da Bag do na vi čie nė, Už-
sie nio lie tu vių sky riaus vy res nio ji 
spe cia lis tė Ir ma Rab ce vi čie nė ir Vil-
niaus vi du ri nės mo kyk los „Lie tu vių 
na mai“ di rek to rė Dai va Brie die nė su 
ofi cia liu vi zi tu lan kė si Ka zach sta ne. 
Tarp dau ge lio to li mos ke lio nės tiks-
lų ir už da vi nių vie nas svar biau sių 
bu vo ar ti miau pa žin ti šia me kraš te 
gy ve nan čias lie tu vių ben druo me nes, 
jų kas die nį gy ve ni mą, pro ble mas.

Šiuo me tu Ka zach sta ne gy ve-
na apie 7000 lie tu vių. Dar prieš 10 
me tų lie tu vių šio je ša ly je bu vo pri-
skai čiuo ja ma iki 11 000. Daug jų per 
šį lai ko tar pį su grį žo į Lie tu vą. Dau-
giau sia lie tu vių Ka zach sta no ste pė se 
bu vo ap gy ven din ta nuo 1939 m., ka-
da pra si dė jo ma si nės trem ties ir rep-
re si jų lai ko tar pis. Žmo nes iš va go nų 

Pa žin tis su lie tu vių ben druo me nė mis Ka zach sta ne

ap gy ven din da vo at vi ro je ste pė je, ša-
lia pri kal da vo len te lę: „Gy ven vie tė“. 
Yra ir to kių, ku rie Ka zach sta ne at si-
dū rė bėg da mi nuo sta li niz mo rep re-
si jų, o jų gi mi mo met ri kai Lie tu vo je 
so viet me čiu bu vo su nai kin ti. Ki ta 
ban ga lie tu vių so vie ti niais me tais at-
vy ko dirb ti pa gal pa sky ri mą į ga myk-
las, at lik ti ka ri nę tar ny bą. Ten daug 
lie tu vių su kū rė šei mas ir į Lie tu vą 
ne be grį žo. Nors lie tu vių Ka zach sta-
ne pa ly gi nus daug, įre gist ruo tos 2 
lie tu vių ben druo me nės. Vie na įsi kū-
ru si bu vu sio je Ka zach sta no sos ti nė-
je Al ma Ato je, ki ta – Ka ra gan do je. 
Ka ra gan dos sri tis – di džiau sias pra-
mo ni nis ra jo nas ša ly je, šio je sri ty je 
bu vo ir pa grin di nės trem ties vie tos.

Al ma Atos Lie tu vių Ben-
druo me nė, su si bū ru si nuo 1998 m., 
ofi cia liai įre gist ruo ta 2004 m. Ben-
druo me nei va do vau ja LR gar bės 
kon su las Ka zach sta ne Aud rius Juo-

zė nas. Lie tu vių Ben druo me nės bran-
duo lį su da ro ver sli nin kai, da lį lai-
ko pra lei džian tys Ka zach sta ne, da lį 
Lie tu vo je. Ki ta da lis ben druo me nės 
na rių – į Ka zach sta ną so vie ti niais 
lai kais at vy kę dirb ti ar tar nau ti ka-
ri nė je tar ny bo je as me nys, jų vai kai 
ir anū kai. Pa grin di nis ben druo me nės 
veik los prin ci pas – kuo ma žiau for-
ma lu mų ir biu rok ra ti jos, kuo dau-
giau gy vo ben dra vi mo ir veik los. 
Ben druo me nės fi nan sa vi mo šal ti nis 
– as me ni nės pir mi nin ko, ver sli nin-
ko Aud riaus Juo zė no lė šos. Al ma 
Atos Lie tu vių Ben druo me nė šven čia 
Lie tu vos vals ty bi nes ir ka len do ri nes 
šven tes, ren gia va ka ro nes. Dau ge-
liui vy res nio sios kar tos lie tu vių tai 
vie nin te lė ga li my bė pri si min ti lie tu-
viš kus pa pro čius, dai nas, šo kius, o 
kar tais net ir kal bą, ku rią, de ja, kai 
ku rie yra spė ję pa mirš ti. Pas ta ruo-
ju me tu, ple čian tis eko no mi niams ir 

SU SI TI KI MAS SU KA RA GAN DOS LIE TU VIŲ BEN DRUO ME NĖS NA RIAIS „LIE TU VIŲ NA MUO SE“
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kul tū ri niams ry šiams tarp Lie tu vos 
ir Ka zach sta no, vis dau gė ja ofi cia lių 
vi zi tų iš Lie tu vos. Ben druo me nė ren-
gia va ka ro nes, su si ti ki mus su ofi cia-
lių de le ga ci jų at sto vais. Am ba sa do-
riaus R.Ko zy ro vi čiaus dė ka Lie tu vių 
Ben druo me nės ren gi niai daž niau siai 
vyks ta jau kia me am ba sa dos so de ly-
je. Į ren gi nius su si ren ka apie šim-
tas ak ty viau sių tau tie čių. Ben druo-
me nės jau ni mas bu ria si ak ty viam 
spor tui, Ka zach sta ne vyks tan čio se 
raf tin go (plau ki mas plaus tais kal nų 
upė mis) var žy bo se lie tu vių ko man-
da „Ne mu nas“ jau tre jus me tus už-
ima pri zi nes vie tas. Vi suo se lie tu vių 
su si bū ri muo se ple vė suo ja Lie tu vos 
vė lia va.

2003 m. bu vo įkur tas Ka ra-
gan dos lie tu vių vi suo me ni nis su-
si vie ni ji mas „Li tu a ni ca“. Šis su si-
vie ni ji mas nuo pat įkū ri mo la bai 
ak ty vus. Or ga ni za ci jai va do vau ja 
LR Gar bės kon su las Ka zach sta ne 
Vi ta li jus Tva ri jo nas. Šios ben druo-
me nės bran duo lį su da ro mū sų tau-

tie čių, ku rie iš gy ve no trem tį, rep re-
si jas, vai kai ir anū kai. Di de lė da lis 
šios ben druo me nės, de ja, jau sun kiai 
kal ba lie tu viš kai. Pir mi nin ko Vi ta li-
jaus Tva ri jo no dė ka Lie tu vių Ben-
druo me nė yra lai ko ma vie na iš ak-
ty viau sių tau ti nių ma žu mų or ga ni za-
ci jų Ka ra gan dos sri ty je ir yra ge rai 
žino ma šalies mas tu. Ka ra gan dos 
Lie tu vių Ben druo me nė or ga ni zuo ja 
li te ra tū ri nius va ka rus, liau dies me-
no pa ro das, tu ri vai kų liau dies šo kių 
gru pę (8 po ros), ku ri da ly vau ja vi-
so se mies to šven tė se, rep re zen tuo ja 
Lie tu vos kul tū rą ki to se Ka zach sta no 
sri ty se. Lie tu vių or ga ni za ci jai pa ti-
kė ta pri žiū rė ti ir tvar ky ti me mo ria-
li nį kom plek są „Spas kas“, tai vie ta, 
ku rio je pa lai do ta šim tai tūks tan čių 
trem ty je, sta li nis ti niuo se la ge riuo se 
žu vu sių įvai rių tau ty bių žmo nių. Šia-
me kom plek se pa sta ty ta 15 įvai rių 
ša lių pa min klų, tarp jų – pa min klas 
žu vu siems Lie tu vos trem ti niams. 
Ben druo me nės pir mi nin kas Vi ta li jus 
Tva ri jo nas prieš ke le rius me tus sa vo 

SU SI TI KI MAS SU AL MA ATOS LIE TU VIŲ BEN DRUO ME NE LR AM BA SA DOS KA ZACH STA NO RES PUB LI KO JE SO DE LY JE

lė šo mis pa sta tė „Lie tu vių na mus“. 
Tai vie no aukš to pa sta tas, la bai pa-
na šus į lie tu viš ką gry čią. „Lie tu vių 
na mai“ at vi ri vi siems ben druo me nės 
na riams, jų vai kams ir vai kai čiams. 
Čia lie tu viai šven čia Lie tu vos vals-
ty bi nes ir ka len do ri nes šven tes, su-
si tin ka ki to mis pro go mis.

Nuo šir džiai džiau gia mės, kad 
Ka zach sta no Lie tu vių Ben druo me-
nės to kios ak ty vios šian dien, kad tu-
ri ryš kius ly de rius Aud rių Juo zė ną ir 
Vi ta li jų Tva ri jo ną, ku rie ku pi ni gra-
žių idė jų at ei čiai, ieš ko nau jų ke lių 
ir bū dų bur ti apie sa ve tau tie čius, 
ne leis da mi pa mirš ti sa vo Tė vy nės, 
gim to sios kal bos, pa pro čių, tra di ci-
jų, lie tu viš kų šo kių ir dai nų. 

Tau ti nių ma žu mų ir iš ei vi jos 
de par ta men tas re mia ir rems at ei ty je 
švie tė jiš ką ir kul tū ri nę Ka zach sta no 
lie tu vių ben druo me nių veik lą. 

Ir ma Rab ce vi čie nė
Už sie nio lie tu vių sky riaus 

Tarp tau ti nio ben dra dar bia vi mo 
po sky rio vy res nio ji spe cia lis tė
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Tau ti nių ma žu mų ir iš ei vi jos 
de par ta men tas prie LR Vy riau sy bės, 
vyk dy da mas ry šių su už sie nio lie tu-
vių ben druo me nė mis, or ga ni za ci jo-
mis, kul tū ros ir švie ti mo įstai go mis 
pa lai ky mo funk ci ją, kiek vie nais me-
tais or ga ni zuo ja bei re mia švie ti mo 
ir kul tū ri nio ben dra dar bia vi mo sto-
vyk las Lie tu vo je už sie nio lie tu vių 
vai kams ir jau ni mui. Nuo 1993 m. 
TMID su da rė są ly gas sto vyk lų veik-
lo je da ly vau ti 1000 už sie nio lie tu vių 
vai kų ir jau ni mo iš įvai rių kraš tų.

Or ga ni zuo ja mos sto vyk los 
tiks las – ska tin ti ben drą Lie tu vos, 
lie tu vių et ni nių že mių bei iš ei vi jos 
jau nuo me nės veik lą, pa sau lio lie tu-
vių vai kų ben dra dar bia vi mą, puo-
se lė ti tau ti nę sa vi mo nę. Sie kia ma, 
kad ši sto vyk la vai ni kuo tų vi sų me tų 
lie tu vių ben druo me nių, li tu a nis ti nių 
mo kyk lų dar bą. 

Tai ak ty vios kul tū ri nės-kū ry-
bi nės-švie tė jiš kos veik los sto vyk la, 
ku rio je vai kams su tei kia ma ga li my-
bė to bu lin ti lie tu vių kal bos įgū džius, 
nes jie il si si kar tu su vai kais iš Lie-
tu vos, su si ras ti drau gų, su ku riais 
ben drau ja žy miai il giau, nei trun ka 
sto vyk la, su si pa žin ti su lie tu vių tau-
tos tra di ci jo mis, is to ri ja, me nu. Sto-
vyk los tiks lų sie kia ma per žai di mus, 
vai di ni mus ir ki tas žai dy bi nes bei te-
at ri nes for mas ir me to dus. Jau ke le tą 
me tų TMID sto vyk lų or ga ni za vi mo 
part ne ris – „Lie tu vos at ga ja“. 

Vai kus ir jau ni mą vyk ti į sto-
vyk las at ren ka kraš tų ben druo me-
nės, pa siū ly da mos ak ty viems, pa-
žan giems, ga biems ir kū ry bin giems 
lie tu vių ben druo me nių, lie tu viš kų 
švie ti mo įstai gų vai kams ir jau ni mui 
da ly vau ti sto vyk lų veik lo je. Skirs-
tant vie tas į sto vyk lą at si žvel gia ma 
į už sie nio lie tu vių ben druo me nė je 
vei kian čių li tu a nis ti nių mo kyk lų ir 
jo se be si mo kan čių mo ki nių skai čių, 
sie kia ma kiek vie nais me tais į sto-
vyk lą kvie čia mų už sie nio lie tu vių 

Sto vyk la už sie nio lie tu vių vai kams ir jau ni mui

ben druo me nių kai tos.
Šie met į sto vyk lą TMID ir vėl 

kvie čia 100 už sie nio lie tu vių vai kų 
iš 25 kraš tų. Pir mo ji šių me tų pa-
mai na pra si dė jo bir že lio 12-18 d., į 
ku rią bu vo me pa kvie tę 30 už sie nio 
lie tu vių ben dro jo la vi ni mo mo kyk lų 
9-11 m. am žiaus vai kų. Štai ke le tas 
aki mir kų iš šios sto vyk los pa mai-
nos.

Auš ra Dum bliaus kie nė
Užsie nio lie tu vių sky riaus 

Li tu a nis ti nio švie ti mo po sky rio 
vy riau sio ji spe cia lis tė

TMID UŽ SIE NIO LIE TU VIŲ SKY-
RIAUS LI TU A NIS TI NIO ŠVIE TI MO PO-
SKY RIO VE DĖ JA DAI VA ŽEM GU LIE NĖ IR 
VY RIAU SIO JI SPE CIA LIS TĖ AUŠ RA DUM-
BLIAUS KIE NĖ SU PE LE SOS LIE TU VIŲ VI-
DU RI NĖS MO KYK LOS MOKS LEI VĖ MIS. 
NUO TRAU KOS IŠ STO VYK LOS OR GA NI ZA-
TO RIŲ AR CHY VO

KU PO LIAU JA ME PA SI TIK DA MI JO NI-
NIŲ NAK TĮ
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PLB Valdyboje

Nau jo ji są jun ga šių me tų bir-
že lio 4 d. pa skel bė pra ne ši mą, ku-
riuo siū lo ma spręs ti dvi gu bos pi lie-
ty bės pro ble mą kei čiant Kon sti tu ci ją 
re fe ren du mo bū du. Šia me pra ne ši me 
nė ra pa tei kia ma for mu luo tė, kaip yra 
siū lo ma keis ti Kon sti tu ci ją, ir pa da-
ry ta ne tei sin ga iš va da, kad „Lie tu-
vo je vi si pi lie ty bės įsta ty mo pa kei-
ti mo pro jek tai su tei kiant dvi gu bą 
pi lie ty bę yra an ti kons ti tu ci niai“. Tik 
Lie tu vos Kon sti tu ci nis Teis mas ga li 
nu spręsti, kas yra an ti kons ti tu ci nis 
įsta ty mas. Kon sti tu ci nis Teis mas jo-
kio spren di mo dėl bet ku rio pi lie ty-
bės įsta ty mo pa kei ti mo pro jek to nė-
ra pa da ręs.

2007 m. rug sė jo 14 d. Pa sau-
lio Lie tu vių Ben druo me nė krei pė si 
į LR Mi nist rą pir mi nin ką Ge di mi ną 
Kir ki lą ir LR Sei mo vi ce pir mi nin-
ką An drių Ku bi lių pa reikš da ma, kad 
Sei mo na rio Ar tū ro Pau laus ko ini ci-
juo ja mas re fe ren du mas dėl ne ri bo-
tos dvi gu bos pi lie ty bės įtei si ni mo 
ne ati tin ka da bar ti nės Lie tu vos vals-
ty bės ir lie tu vių tau tos in te re sų. Tuo 
pa čiu PLB svei ki no Mi nist ro pir mi-
nin ko bei Sei mo vi ce pir mi nin ko iš-
sa ky tą po zi ci ją: už tik rin ti už sie nio 
lie tu viams pi lie ty bės iš sau go ji mą 
to bu li nant Sei mo pi lie ty bės įsta ty-
mą (ta čiau ne re fe ren du mu kei čiant 
Kon sti tu ci ją).

Kon sti tu ci nis Teis mas yra pri-
pa ži nęs, jog Kon sti tu ci jo je įtvir tin-

DĖL RE FE REN DU MO DĖL DVI GU BOS PI LIE TY BĖS
Pa reiš ki mas

tas dvi gu bos pi lie ty bės drau di mas 
nė ra ab so liu tus. Kon sti tu ci nis Teis-
mas kon sta ta vo, kad Kon sti tu ci ją 
keis ti re fe ren du mu rei kė tų tik no rint 
įtei sin ti ne ri bo tą dvi gu bą pi lie ty-
bę. Pa sau lio Lie tu vių Ben druo me nė 
pra šė ir pra šo Sei mo, kad pri im tų 
pi lie ty bės įsta ty mą, ku ris už tik rin tų 
už sie nio lie tu viams pi lie ty bės iš sau-
go ji mą – tai yra, jų pri gim ti nę tei sę. 
Sei mo Žmo gaus tei sių ko mi te tas šių 
me tų bir že lio 4 d. pri ta rė su dar ki to-
mis pa tai so mis vie nam siū lo mam pi-
lie ty bės įsta ty mo pro jek tui, ku ris jau 
ar tė ja prie šių PLB iš reikš tų sie kių.

Gerb. A. Pau laus ko anks čiau 
pa teik ta me pro jek te siū lo ma keis ti 
Kon sti tu ci jos 12 straips nį taip: „Lie-
tu vos Res pub li kos pi lie tis ga li bū ti ir 
ki tos vals ty bės pi lie čiu“. Taip gau tų-
si vi siš kai ne ri bo ta dvi gu bos pi lie-
ty bės ins ti tu ci ja, ku ri ne si re mia nei 
lie tu vių tau ta, nei lais vos Lie tu vos 
pi lie čiais. Reng ti to kį re fe ren du mą 
ne rei kia ir kar tu ri zi kin ga. Re fe ren-
du mo įsta ty mas rei ka lau ja, kad da-
ly vau tų dau giau nei pu sė vi sų rin kė-
jų, o spren di mas lai ko mas pri im tu, 
jei gu pa siū ly tai for mu luo tei pri ta ria 
dau giau kaip pu sė bal sa vi mo tei sę 
tu rin čių pi lie čių. Į Sei mo rin ki mus 
at ei na maž daug 30-40 pro cen tų rin-
kė jų. Lie tu vos val džia šian die n pri-
si pa žįs ta, kad ne ži no tiks liai, kiek 
yra Lie tu vos pi lie čių ar rin kė jų, ne-
ži no tiks liai, kiek jau yra emig ra vę 

į ki tus kraš tus. Kaip bus ga li ma nu-
sta ty ti rin kė jų skai čių? Nai vu ti kė tis, 
jog toks re fe ren du mas ga li bū ti įvyk-
dy tas. Tai pri pa žįs ta ir ki tos po li ti-
nės par ti jos, vals ty bės va do vai. Ar 
Nau jo ji są jun ga ke ti na stai giai keis ti 
re fe ren du mo įsta ty mą, kaip bu vo pa-
da ry ta tuo met, kai Lie tu vos pi lie čiai 
pri ta rė na rys tei Eu ro pos Są jun go je?

PLB tei gia, jog:
1. Ne tie sa, kad iš spręs ti pi lie-

ty bės iš sau go ji mo klau si mą ne iš ven-
gia mai rei kia pa keis ti Kon sti tu ci ją. 
Rim ti tei si nin kai, su ku riais PLB 
kon sul tuo ja si, aiš ki na, kad to kie 
tvir ti ni mai tė ra šio rei ka lo už del si-
mas. Už tik rin ti pi lie ty bės iš sau go ji-
mą ga li ma, ir kuo sku biau siai bū ti-
na, įsta ty mo bū du. 

2. Teks tas Kon sti tu ci jos pa-
kei ti mui nė ra iš dės ty tas Nau jo sios 
są jun gos pe ti ci jo je. Tai yra žmo nių 
klai di ni mas. Ar tai blo gas, ar ge ras 
pa kei ti mas, pri klau so nuo teks to. 
Ne aiš ku, ar tas pa kei ti mas ap sau go 
vi sų Lie tu vos žmo nių pi lie ty bę, Lie-
tu vos vals ty bin gu mą. Nau jo sios są-
jun gos anks čiau iš pla tin tas teks tas 
yra ne pri im ti nas. 

3. Ne ga li ma pri tar ti re fe ren du-
mo ruo ši mui ir to dėl, kad re fe ren du-
mas pa smerk tas žlug ti, at si žvel gus į 
re fe ren du mo įsta ty mo rei ka la vi mus 
– dau giau ne gu pu sė Lie tu vos pi lie-
čių (ne tik at ėju sių bal suo ti, o VI SŲ 
Lie tu vos pi lie čių, bal sa vi mo me tu ir 
esan čių, ir ne san čių Lie tu vo je) tu ri 
bal suo ti už siū lo mą pa kei ti mą. Nie-
ka dos tiek žmo nių ne atei na bal suo ti. 

4. So cial li be ra lai, rink da mi 
pa ra šus re fe ren du mui, ne pa si tar nau-
ja sie kiui iš sau go ti in teg ra lią tau tą ir 
kiek vie no lie tu vio no rui iš lik ti Lie-
tu vos da li mi. 

5. PLB ne ra mu, kad re fe ren-
du mas to liau skal dy tų tau tą ir Lie tu-
vo je, ir iš ei vi jo je. Ne de rė tų pla tin ti 
šios pe ti ci jos ir šio pro jek to.

 Re gi na Na ru šie nė, JD
PLB val dy bos pir mi nin kė

LIE TU VOS KA RO BĖG LIAMS
2008 08 14 d. (ket vir ta die nį), 20 val., Puns ko lie tu vių kul tū ros na-

muo se vyks Lie tu vos ka ro bėg liams skir tas kon cer tas
AUD RŲ BA RA MI

Jei kam ke lias tuo lai ku ves tų į Lie tu vą, po pla tų pa sau lį pa kri ku sius
vi sus ka ro bėg lius bei jų vai kus tai die nai kvie čia me už suk ti į Puns ką.
Pro gra mo je: pro gi nis žo dis; ei lių mon ta žas „Neiš si sklai dęs skaus-

mas“; li ki mą ap mąs tan čios est ra di nės dai nos; lie tu vių liau dies šo kiai.
Ki tą die ną Puns ko baž ny čio je vyks Žo li nės at lai dai bei Puns ko die-

noms skir tos pra mo gos.
Pa gei dau ti na apie at vy ki mą pra neš ti el. ad re su: auz di la@plus net.pl
Nuo šir džiai kvie čia me                                                Al gis Uz di la
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Vil niaus vi du ri nės mo kyk los 
„Lie tu vių na mai“ jau ni mo  tau ti nių 
šo kė jų ko lek ty vas tu rė jo pui kią ga-
li my bę su dre bin ti net Lon do no East 
Ha m‘o „Com mu ni ty Cen tro“ kul tū-
ros na mų sa lę. Šis ko lek ty vas vy ko į 
Jau nų jų ta len tų kon kur są, skir tą Mo-
ti nos die nai. Jau tre čius me tus vyks-
ta šis kon kur sas, ku rio au to rė Ni jo-
lė Jan kaus kie nė, Edu ka ci nio cen tro 
,,Ligh thou se“, ku riam pri klau so ir 
li tu a nis ti nė mo kyk la „Švy tu riu kas“, 
di rek to rė. Ji ir pa kvie tė tau ti nių šo-
kių ko lek ty vą į šį Ta len tų kon kur są.

Mo ki niai tu rė jo ne tik pro gos 
pa šok ti, bet ir Lon do ną pa ma ty ti, pa-
si vaikš čio ti po jį, su si pa žin ti su pa-
grin di niais mies to ob jek tais.

Jau nie ji at li kė jai var žė si tri-
jo se – in stru men tų, vo ka lo bei šo kio 
ka te go ri jo se. Iš kiek vie nos ka te go ri-
jos ver ti ni mo ko mi si ja, ku rią su da rė 
žy mūs žmo nės: pia nis tas Ri man tas 
Ving ras, kul tū ros ata šė prie Lie tu-
vos am ba sa dos Dai va Pa ruls kie nė, 

Dre bė jo Lon do no pa dan gė DIDŽIOJOJE BRITANIJOJE

Vil niaus vi du ri nės mo kyk los „Lie tu-
vių na mai“ di rek to rė Dai va Brie die-
nė bei ki ti, iš rin ko po vie ną lau re a tą, 
ku ris bu vo ap do va no tas spe cia liai 
kon kur sui su kur to mis sta tu lė lė mis ir 
lau re a to di plo mais.

Dau gu ma vai kų kon kur sui 
ruo šė si įvai rio se Lon do no li tu a nis-
ti nė se mo kyk lo se: Li tu a nis ti nė je ir 
me nų mo kyk lo je „Moks liu kas“, mu-
zi kos mo kyk lo je „Har mo ni ja“, edu-
ka ci nio cen tro „Ligh thou se“ li tu a-
nis ti nė je mo kyk lo je „Švy tu riu kas“, 
li tu a nis ti nė je ir me nų mo kyk lo je 
„Stu di ja“. Ke le tas da ly vių ruo šė si 
sa va ran kiš kai ar pas pri va čius mo-
ky to jus.

In stru men ti nin kų gru pė je 
lau re a te ta po 11-me tė Ie va Vai tie-
kū nai tė, smui ku gro ju si J. Bram so 
„Veng riš ką jį šo kį Nr. 5“, vo ka lis tų 
gru pė je – Ži vi lė Ūse ly tė, šo kė jų gru-
pė je – Vil niaus vi du ri nės mo kyk los 
„Lie tu vių na mai“ jau ni mo tau ti nių 
šo kių ko lek ty vas. Tau ti niais rū bais 

pa si rė dęs jau ni mas taip sma giai su-
tren kė „Tri ju lą“ bei ,,Ba jo rė lį“, kad 
net žiū ro vams ko jos kil no jos. Šo kė-
jų at ėjo pa lai ky ti di de lis bū rys bu-
vu sių mo ki nių, da bar gy ve nan čių ir 
be si mo kan čių Lon do ne.

Sė dint sa lė je ir ste bint kon-
kur są jau tei si tar si bū tum Lie tu vo je, 
nes gir dė jai lie tu viš ką žo dį, ma tei 
šyp se nas, ku rio mis da li jo si lie tu viai, 
bė gio jo ma žie ji, o pa lai ky mo ko-
man dos skan da vo „bra vo“, „šau nuo-
liai“, „pa kar tot“. Ma lo niai nu ste bi no 
An gli jos lie tu vių no ras iš lai ky ti ir 
puo se lė ti sa vo tau tos kul tū rą.

Vil niaus vi du ri nės mo kyk los 
„Lie tu vių na mai“ šo kė jų ko lek ty vas 
jau ga vo pa kvie ti mą ir ki tais me tais 
da ly vau ti šia me Jau nų jų ta len tų kon-
kur se.

Auš ra Damb raus kie nė
Vil niaus vi du ri nės mo kyk los 

„Lie tu vių na mai“ iš ly gi na mo sios 
kla sės mo ky to ja

VIL NIAUS VI DU RI NĖS MO KYK LOS „LIE TU VIŲ NA MAI“ ŠO KĖ JŲ KO LEK TY VAS SU LON DO NO LIE TU VIAIS
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Ba lan džio 26 die ną Vo kie ti-
jo je, Va sa rio 16-osios gim na zi jo je, 
įvy ko esa mų ir bu vu sių gim na zis-
tų lie tu viš ko ro ko fes ti va lis „V-16 
rocks“. Toks fes ti va lis jau tre čia sis 
gim na zi jos is to ri jo je – po il ges nės 
nei 19 me tų per trau kos šią Chi ca gos 
lie tu vio Vai nio Alek sos įkvėp tą tra-
di ci ją vėl at gai vi no Eu ro pos lie tu vių 
kul tū ros cen tro (ELKC) di rek to rius 
Ri mas Čup lins kas. „Šis ren gi nys 
ska ti na mo ki nių kū ry bi nes idė jas ir 
tu ri di džiu lę iš lie ka mą ją ver tę. Ne-
re tai to kio po bū džio ren gi niai moks-
lei viams tam pa il go ir sėk min go 
mu zi ki nės kar je ros ke lio pra džia“, – 
sa kė jis. Lie tu viš ko ro ko fes ti va ly je 
bu vo kvie čia mi da ly vau ti gim na zi jo-
je be si mo kan tys bei ją jau bai gę mo-
ki niai, at lie kan tys lie tu viš kas sa vos 
kū ry bos dai nas.  

Lie tu viš ko ro ko fes ti va lis
Ren nho fo pi lies sa lė je kon-

cer tą pra dė jo 1990 m. gim na zi ją bai-
gęs, fes ti va ly je sve čio tei sė mis da ly-
vau jan tis gru pės „Vir ge“ vo ka lis tas 
Vir gi ni jus Jo cys. Vir gi ni jus da ly va-
vo ir pir ma ja me lie tu viš ko ro ko fes-
ti va ly je: „Tuo me tu dar ne tu rė jau 
nei gi ta ros, nei gru pės, nei pa tir ties. 
Tai bu vo ma no de biu tas, su tei kęs 
di džiu lę mo ty va ci ją kur ti ir mu zi-
kuo ti to liau“. At li kęs še šis kū ri nius 
ir sa vo ro ko ba la dė mis ge ro kai įkai-
ti nęs žiū ro vus Vir gi ni jus mik ro fo ną 
per da vė šiuo me ti niams gim na zi jos 
mo ki niams. Fes ti va ly je pa si ro dė net 
aš tuo nios gim na zis tų gru pės, ku rios 
per itin trum pą lai ką, skir tą re pe ti-
ci joms, pa sie kė pub li ką pri bloš ku sių 
re zul ta tų. Gru pės pri sta tė jau gir dė-
tus bei vi sai nau jus, spe cia liai fes ti-
va liui su kur tus kū ri nius. 

Pir mo sios sce no je pa si ro džiu-
sios gru pės „Gre ta Ka ti“ vo ka lis tė, 
še šio lik me tė Gre ta Kve da raus kai tė 
jau ne be pir mą kar tą pub li ką ža vė jo 
ly riš ku sa vos kū ry bos dai nų skam-
be siu, švel niu bal su bei gra žiais 
teks tais. Žiū ro vams už snūs ti ne lei do 
gru pė „Krau jo aša ra“, nu ste bi nu si 
pub li ką nuo šir du mu, už si de gi mu bei 
griež tu gi ta ri niu ro ku. Tre čio ji į sce-
ną už li po Ar gen ti nos lie tu vė Dai na 
Juk nai tė, sod riu bal su at li ku si lie-
tu viš ką sa vos kū ry bos dai ną bei su-
lau ku si di džiu lių žiū ro vų sim pa ti jų. 
Gru pė „G&G pen ki 7 po že me“ pa si-
rū pi no ren gi nio sti lių įvai ro ve ir at-
li ko į vie no žan ro rė mus ne tel pan čią 
dai ną su meist riš kai at lik tais gi ta ros 
ir sak so fo no so lo bei re po ele men-
tais. „Eval das Mhz“ (Eval das Vis-
kon tas), pa si žy min tis sa vi tu bei stip-
riu dai na vi mu, pa į vai ri no mu zi ki nę 
pro gra mą ke le tu dai nuo ja mo sios 
po ezi jos kū ri nių. Po aud rin gais plo-
ji mais pa ly dė to Ka re ni nos Ju rai ty tės 
pa si ro dy mo se kė įspū din gas gru pės 
„Glav viam“ šou, ku ria me go ti nio ro-
ko skam be sys ir vi zu a li niai efek tai 
su si jun gė į har mo nin gą vi su mą, žiū-
ro vui pa lik da mi ne pa kar to ja mą įspū-

dį. Dau ge lis šios gru pės at sto vų, su-
ža vė ti fes ti va lio idė jos, in stru men tą 
į ran kas pa ė mė pir mą kar tą. Dai na 
„Be vie no žo džio“ vo ka lis tė Gre ta 
Li ka dzi jaus kai tė („Zui kis“) ly riš kai 
už bai gė mo ki nių pro gra mą. Mu zi-
ki nę fes ti va lio da lį ka rū na vo bu vęs 
gim na zi jos mo ki nys, il gą ir sva rią 
mu zi ki nę pa tir tį tu rin tis kla vi ši nių 
vir tuo zas ir vo ka lis tas Vy tas Lem-
ke. Tik su te mus, tuo jau po mu zi ki-
nės pro gra mos, ant Ren nho fo pi lies 
laip tų žiū ro vų lau kė pri bloš kian tis 
ak ro ba ti nis ug nies šou, ku rį su ren-
gė gim na zi jos mo ki nė, še šio lik me tė 
Ger da Ekin dorf.

Fes ti va lio pa bai go je bu vo ap-
do va no ti fes ti va lio lau re a tai, ku riuos 
iš rin ko kon cer to gar bės sve čiai Vir-
gi ni jus Jo cys ir Vy tas Lem ke. Tre-
čią vie tą lai mė jo gru pė „Glav viam“, 
ant rą ją vie tą už ėmė Gre ta Ka ti, o 
gar bin ga pir mo ji vie ta ati te ko ne 
tik dau giau siai žiu ri, bet ir žiū ro vų 
sim pa ti jų su lau ku siai tre čios kar tos 
lie tu vių kil mės ar gen ti nie tei Dai nai 
Juk nai tei, ku rią drą siai ga li ma va-
din ti gim na zi jos at ra di mu.

Ge ra žiū ro vų nuo tai ka vi so 
ren gi nio me tu sėk min gai rū pi no si 
ren gi nio ve dė jas, bu vęs gim na zi jos 
mo ki nys Vai das Bru der. Tech ni nę 
bei idė ji nę pa gal bą ruo šiant kon cer tą 
su tei kė gim na zi jos mu zi kos mo ky to-
jas Gin ta ras Ru čys. „Ren gi nys pa si-
se kė iš ties pui kiai. Nuo sta bu, kad 
fes ti va ly je pa si ro dė ne tik jau eg zis-
tuo jan čios gru pės, ta čiau at si ra do ir 
vi sai nau jų ir ne ti kė tų pro jek tų. Vi-
liuo si, jog šie moks lei viai ir to liau 
in ten sy viai mu zi kuos bei sėk min gai 
da ly vaus ki tuo se pa na šaus po bū džio 
ren gi niuo se“, – sa kė  mo ky to jas. 

Vie nas iš to kių ren gi nių – 
ELKC or ga ni zuo ja mas „Eu ro fes ti-
va lis 2008“, ku ris lie pos pradžíoje 
Va sa rio 16-osios gim na zi jos par ke 
su būrė lie tu vių kil mės mu zi kan tus iš 
vi sos Eu ro pos.
Eu ro pos lie tu vių kul tū ros cen tro inf.

PIR MĄ JĄ VIE TĄ LAI MĖ JU SI DAI NA 
JUK NAI TĖ IŠ AR GEN TI NOS. M. GAU RIL-
ČI KO NUOTR.

VOKIETIJOJE
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Šiais me tais pir mą kar tą Vo kie-
ti jo je ly ri ka ir dai no mis nu skam bė jo 
iš ki liau sias, jau 44-ąjį kar tą vyks-
tan tis Lie tu vos li te ra tū ri nis ren gi-
nys, tarp tau ti nis fes ti va lis „Po ezi jos 
pa va sa ris“. Ge gu žės 26-28 die no mis 
Vo kie ti jo je vie šė jo po etai Mar ce li jus 
Mar ti nai tis, Ai das Mar čė nas, Do vi lė 
Zel čiū tė ir jau na sis po etas-bar das 
Do man tas Ra zaus kas.

Sve čiai iš Lie tu vos pir mą va-
ka rą sa vo po ezi ją pri sta tė į Hiu ten-
fel de esan čios Ren nhof’o pi lies sa-
lę su si rin ku siems Va sa rio 16-osios 
gim na zi jos mo ki niams bei apy lin-
kė je gy ve nan tiems lie tu viams. Itin 
šil tai su tik tą bei il gais plo ji mais pa-
ly dė tą me ni nin kų pa si ro dy mą ka rū-
na vo ne ti kė ta D. Ra zaus ko bei gim-
na zi jos mu zi kos mo ky to jo Gin ta ro 
Ru čio at lik ta mu zi ki nė im pro vi za ci-
ja gi ta ro mis.

Pir mą kar tą Vo kie ti jo je „Po ezi jos pa va sa ris“

Po etai ak ty viai ben dra vo su 
gim na zi jos mo ki niais ir ve dė net gi 
dvi kū ry bi nes dirb tu ves, pa ly dė tas 
įdo mių dis ku si jų, ku rių me tu sve čiai 
ša lia įvai rių ki tų te mų da li jo si sa vo 
pa tir ti mi apie po ezi jos kū ri mo pro-
ce są bei ap mąs ty mais apie skir tu mus 
tarp dai nuo ja mo sios po ezi jos ir po-
pu lia rio sios mu zi kos.

„Po ezi jos pa va sa rio“ Vo kie ti-
jo je ren gi nių or ga ni za to rius Eu ro pos 
lie tu vių kul tū ros cen tro (ELKC) di-
rek to rius Ri mas Čup lins kas kar tu su 
Va sa rio 16-osios gim na zi jos lie tu vių 
li te ra tū ros mo ky to ja Bro ne Lip šie ne 
su pa žin di no su gim na zi jos pa tal po-
mis ir pa pa sa ko jo jos tur tin gą is to ri-
ją nuo 1951 me tų, ku rio je tie sio giai 
at si spin di lie tu vių tau tos is to ri ja nuo 
ka ro pa bė gė lių lai kų iki Lie tu vos at-
gi mi mo bei ne pri klau so my bės at ga-
vi mo ir nū die nos opaus mas to emig-

ra ci jos. Po kal by je su gim na zi jos di-
rek to riu mi An driu mi Šmi tu po etas 
Mar ce li jus Mar ti nai tis nuo gąs ta vo, 
jog šiuo me tu Lie tu vo je tvy ran ti ne-
igia ma nuo tai ka emig ran tų at žvil giu 
trum pa re giš kai nu ver ti na mil ži niš ką 
po ka rio iš ei vi jos in dė lį puo se lė jant 
lie tu viš ką kul tū rą ir gar si nant Lie tu-
vos var dą trem ties są ly go mis.

Ki tą va ka rą po etai iš vy ko į 
ne to lie se esan tį Viern heim’o mies-
tą, kur pri sta tė sa vo kū ry bą vo kiš kai 
pub li kai. Ren gi nys įvy ko erd via me 
Fried rich-Fröbel vi du ri nės mo kyk los 
fo je, kur jau kio je ap lin ko je po etai 
su ža vė jo pub li ką ar cha jiš ku lie tu vių 
kal bos skam be siu. Pri sta ty da mi sa-
vo kū ri nius po etai pub li kai pa brė žė 
lie tu viš kos ly ri kos, ir ypač dai nuo-
ja mo sios, sva rų vaid me nį tiek XIX 
am žiaus, tiek prieš 20 me tų vy ku sio 
tau ti nio at gi mi mo lai ko tar piais bei 
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šmaikš čiai pa-
pa sa ko jo įvai-
rias aki mir kas 
iš Lie tu vos pra-
ei ties ir da bar-
ti nio gy ve ni mo. 
Vo kiš kus ei lė-
raš čių ver ti mus 
įspū din gai skai-
tė bu vęs Va sa rio 
16-osios gim na-
zi jos mo ki nys 
Vai das Bru de-
ris.

V a  k a  r o 
me tu M. Mar-
ti nai tis taip pat 
įtei kė „Po ezi-
jos pa va sa rio-
2008“ ap do va-
no ji mą Ber ly ne 
g y  v e  n a n  č i a i 
ver tė jai Clau dia 
Sin nig už Si gi to 
Pa ruls kio ir To-

mo Venc lo vos ei lė raš čių ver ti mus į 
vo kie čių kal bą. Ap do va no ji mą C. 
Sin nig var du pri ėmė ELKC di rek to-
rius R. Čup lins kas.

Ke le tos die nų vieš na gės me-
tu sve čiams bu vo ap ro dy ti ne to lie se 
esan tys dar ro mė nų lai kais įkur tas 
La den burg’o ir sa vo se na mies čiu bei 
gar sia pi li mi pa si žy mi n tis Hei del-
berg’o mies tai. Po etai taip pat spė jo 
ap lan ky ti net tris Hiu ten fel de gy ve-
nan čias lie tu ves dai li nin kes – Izol dą 
Za cha rias, Jū ra tę Ba tū rą Lem ke ir 
Mei lę Ver še lis. Hiu ten fel de vei kian-
čio je lie tu viš ko je me no ga le ri jo je 
„Mei lė“ pa si vai ši nę uni ka liu dai li-
nin kės M. Ver še lie nės vy no py ra gu 
įspū džių ku pi ni po etai iš Frank fur to 
oro uos to iš sklei dė spar nus tė vy nės 
link, ža dė da mi parsk ris ti ir ki tą pa-
va sa rį.

Nu fil muo tas ren gi nių iš trau-
kas ga li te ras ti ELKC sve tai nė je ad-
re su „www.elkc.org“.
Eu ro pos lie tu vių kul tū ros cen tro inf.

LIE TU VOS PO ETAI LAN KO HIU TEL FEL DO DAI LI NIN KĘ JŪ-
RA TĘ BA TŪ RĄ LEM KE. R. ČUP LINS KO NUO TRAU KOS

Lie tu vių kal ba Švei ca ri jos 
uni ver si te tuo se bu vo dės to ma dau-
giau nei pu sę am žiaus – Ciu ri cho 
uni ver si te te 1940-1980 m., o Ber no 
– 1970-2001 m. Sie kiant at kreip ti 
Švei ca ri jos uni ver si te tų aka de mi kų 
ir va do vų dė me sį į šią il gai gy va vu-
sią tra di ci ją, taip pat sie kiant, kad 
at ei ty je at gim tų lie tu vių kal bos dės-
ty mas ir bū tų at nau jin ti moks li niai 
ty ri mai bent vie na me šių uni ver si te-
tų, bir že lio 4-6 d. Švei ca ri jo je bu vo 
su reng ta Lie tu vių kal bos ir li te ra tū-
ros moks li nė kon fe ren ci ja „Lie tu vių 
kal bos vie ta ir reikš mė Eu ro pos kon-
teks te”.

Ypač reikš min gu eta pu lai ko-
mas lie tu vių kal bos dės ty mas Ber-
no uni ver si te to fi lo so fi jos-is to ri jos 
fa kul te to sla vis ti kos-bal tis ti kos ka-
ted ro je. Ka ted ros ab sol ven tai bal-

At gai vin ti lie tu vių kal bos dės ty mąŠVEICARIJOJE

tis tai ak ty viai Švei ca ri jo je ir vi so je 
vo kiš kai kal ban čio je Eu ro pos da ly je 
sklei dė ži nias apie lie tu vių kal bą ir 
li te ra tū rą. Per tris veik los de šimt-
me čius bu vo su for muo ta dar ni aka-
de mi nė ben druo me nė, su rink ta įspū-
din ga lie tu vių li te ra tū ros bib lio te ka. 
Pas ta rą ją su da rė apie 200-300 kny gų 
lie tu vių kal ba – be veik vi sa lie tu vių 
li te ra tū ros kla si ka, di džiu liai lie tu vių 
kal bos žo dy nai, kal bos va do vė liai. 
Ta čiau 2001 m. nau ja uni ver si te to 
val džia nu trau kė bal tis ti kos stu di jas, 
o bib lio te ka bu vo iš kel ta.

„Ma no me, kad tai, ką tiek me-
tų kū rė ir puo se lė jo Švei ca ri jos aka-
de mi nės ben druo me nės na riai, tu ri 
bū ti at gai vin ta. Juo lab, kad ini cia ty-
vą ro do ne tik Lie tu vo je vei kian čios 
ins ti tu ci jos bei as me nys, bet ir pa ti 
Švei ca ri jos lie tu vių ben druo me nė,“ 

– kal ba Lie tu vos ins ti tu to l. e. p. di-
rek to rė Sau lė Ma žei kai tė.

Tris die nas vyk sian čio ren gi-
nio me tu Fri bū ro ir Ber no uni ver si-
te tuo se pra ne ši mus skai tė gar siau si 
Lie tu vos ir Eu ro pos bal tis ti kos spe-
cia lis tai, bu vo or ga ni zuo ja mos eks-
kur si jos po uni ver si te tus, ve da mos 
dis ku si jos. 

Ren gi nį glo bo jo LR am ba sa da 
Švei ca ri jos kon fe de ra ci jo je, pa grin-
di nis part ne ris – Lie tu vos ins ti tu tas. 
Kon fe ren ci ją ini ci ja vo ir rė mė Švei-
ca ri jos Lie tu vių Ben druo me nė, Kul-
tū ros rė mi mo fon das, Tau ti nių ma-
žu mų ir iš ei vi jos de par ta men tas bei 
Lie tu vių kal bos ins ti tu tas. 

Pa reng ta pa gal Lie tu vos 
ins ti tu to pra ne ši mą
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Bir že lio 7 d. Ai ri jos sos ti nė je 
Dub li ne vy ko VI Eu ro pos lie tu vių 
krep ši nio tur ny ras. Da ly vių die na 
pra si dė jo ry ti niu 4 km bė gi mu nuo 
„To wer“ vieš bu čio iki Na cio na li-
nės krep ši nio are nos. To kia ry ti ne 
mankš ta pra dė ti die ną pa si ry žo 24 
tur ny ro da ly viai. Juos ly dė jo Gar dos 
pa rei gū nų es kor tas, o pa si ti ko bei 
šven tę pra dė jo gar su sis Dub li no po-
li ci jos (Gar da Síochána) or kest ras. 
Tur ny ro da ly vius svei ki no Ai ri jos in-
teg ra ci jos mi nist ras Co nor Le ni han, 
Lie tu vos Res pub li kos am ba sa do rė 
Ai ri jo je J.E. Izol da Brič kov skie-
nė, „Bas ket ball Ire land“ di rek to rius 
plėt rai Mar tin He hir, Gar da vy res-
ny sis ins pek to rius De nis Do ne gan ir 
Ai ri jos Lie tu vių ka ta li kų mi si jos ku-
ni gas Egi di jus Ar na šius. Ai ri jos Lie-
tu vių Ben druo me nės pir mi nin kė Jur-
ga Vi du gi rie nė, prieš pa skelb da ma 
ofi cia lią tur ny ro pra džią, per skai tė 
LR pre zi den to Val do Adam kaus bei 
Ai ri jos Res pub li kos pre zi den tės Ma-
ry Mc Ale e se svei ki ni mus.

Vi są die ną tru ku sia me tur-
ny re bu vo su žais tos 24 rung ty nės. 
Šie met pir mą ją vie tą ir Lie tu vos 
Res pub li kos už sie nio rei ka lų mi nis-
te ri jos įsteig tą tau rę lai mė jo An gli-
jos „Camb rid ge“ ko man da, fi na le 

Eu ro pos lie tu vių krep ši nio tur ny ras AIRIJOJE

su si run gu si su Šve di jos „Vi kin gais“. 
Fi na li nės rung ty nės bai gė si re zul ta tu 
35:28. Po at kak lios ko vos, re zul ta tu 
39:26, tre či ą ją vie tą iš ko vo jo An gli-
jos „Lit hu a nian BC“, su si run gu si su 
Vo kie ti jos „Žal čiais“. Kar tu su vai-
ki nais tur ny re žai du sios 18 mer gi nų 
bu vo ap do va no tos gė lė mis. 

Už da ry mo va ka re To wer vieš-
bu ty je bu vo iš da lin ti ki ti pri zai: 
links miau siai „Žal čių“ ko man dai, 
re zul ta ty viau siam žai dė jui Eval dui 
Ra dio no vui, aikš te lės da mai Au gus-
tei Žy gai tei. Ne bu vo nu skriaus ti ir 
ki ti da ly viai – vi si ga lė jo da ly vau-
ti links muo se kon kur suo se, ku riuos 
ve dė Re mi gi jus Žio gas.

Tur ny re da ly va vo Vo kie ti jos 
„Ham bur go“ ir „Žal čių“, Da ni jos 
„Ko pen ha gos“, Šve di jos „Vi kin gų“, 
An gli jos „Lit hu a nian BC“ ir „Camb-
rid ge“, Bel gi jos „Briu se lio lie taus“, 
Pran cū zi jos „Vy čių“ bei Ai ri jos „Li-
tu a ni kos“ ir „Ti ta nų“ ko man dos. Eu-
ro pos lie tu vius su vie ni jan ti krep ši-
nio šven tė kas met vyks ta vis ki to je 
ša ly je. Šių me tų tur ny rą, skir tą Lie-
tu vos vals ty bės at kū ri mo 90-me čiui 
pa mi nė ti, or ga ni za vo Ai ri jos lie tu-
vių ben druo me nė.
Ai ri jos lie tu vių ben druo me nės inf.

REMIGIJAUS ČI ŽAUS KO NUO TRAU KOS
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Mask vos lie tu viai pa mi nė jo Mo ti nos die nąRUSIJOJE

Mo ti na su tei kia gy vy bę ir to-
dėl ji ci vi li zuo to je vi suo me nė je už-
ima gar bin gą vie tą. Jau Se na ja me 
Te sta men te bu vo su for mu luo ta vai-
kų pa gar ba tė vams. „Pik tžo džiau ja, 
kas sa vo tė vu ne si rū pi na, Vieš pa tį 
pyk do, kas sa vo mo ti nai šir dį už gau-
na“ (Sir 3.16). Nau ja ja me Te sta men-
te taip pat daug syk pri me na ma vai kų 
prie der mė mo ti nai, tė vui. O Mo ti nos 
kel ro dė žvaigž dė yra Mer ge lė Ma ri-
ja. Ma ri jos gar bei yra pa švęs tas pats 
gra žiau sias me tų lai kas – ge gu žės 
mė nuo, so dų žy dė ji mo, aro ma tų me-
tas. Mo ti nos die na yra pir ma sis ge-
gu žės sek ma die nis.

Mask vos lie tu viai be ne pir mą 
kar tą šven tė tą gar bin gą die ną. Ne-
ma žai tau tie čių at ėjo tą sek ma die nį į 
Šv. Liud vi ko baž ny čią, kur kun. Igo-
ris (Ko va lev skis) lai kė šv. Mi šias lie-
tu vių kal ba. Po Mi šių su si rin ku sie ji 
už gie do jo dias po ro je taip mėgs ta mą 
gies mę „Ma ri ja, Ma ri ja“ ir pa ki lia 
nuo tai ka pa trau kė link LR am ba sa-
dos Mask vo je, į ku rios kie mą-so de lį 
bu vo su si tar ta at si ves ti vai kus.

Šis „pik ni kas“ bu vo nuo sta bus 
tuo, kad iš ei vi jos lie tu viai ir am ba sa-
dos dar buo to jai su vai kais su si rin ko 
švęs ti kar tu. Tai, be rods, pir mas toks 
bi čiu liš kas ben dra vi mas. Po bū vy je 
ak ty viai da ly va vo ir la bai jį pa gy vi-
no ne pa pras to jo ir įga lio to jo am ba-
sa do riaus RF žmo na Ast ra Šid laus-
kie nė. Prie vai šių sta lo pa ruo ši mo 
pri si dė jo vi si, bet dau giau siai, at ro-

do, pa si dar ba vo ver sli nin kė Bi ru tė 
Ne nar ta vi čiū tė.

Su au gu sie ji, ži no ma, dau giau-
sia ben dra vo prie sta lo, gurkš no da mi 
alų, ska nau da mi ant ža ri jų pa ruoš tą 
mė są, su muš ti nius, vai sius ir ki to-
kius pa tie ka lus. Žmo nės la bai ak ty-
viai ben dra vo, at ro dė, kad jie jau se-
niai lau kė to kios pro gos pa si šne kė ti 
apie jiems rū pi mus da ly kus. Kaž kas 
net pa sa kė: „Ot, kaip ma lo niai ben-
drau ja me – kaip se nais ge rais lai-
kais“ (tie „ge rie ji lai kai“ dau ge liui 
„sen bu vių“ – tai Lie tu vių kul tū ros 
ben dri jos Mask vo je kū ri mo si me tas, 
kai ne bu vo su si skal dy mo ir ne su ta-
ri mų). 

Gre ta so de ly je žai dė vai-
kai. Jiems pro gra mė lę bu vo pa ruo-
šę cir ko ar tis tai My ko las ir Ma ri na 
Or ba kai. Vai kai, ir ne tik jie, bet ir 
su au gu sie ji no riai da ly va vo žai di-
me „Kas iš dvie jų grei čiau su vy nios 
juos te lę?“, ki tuo se žai di muo se. Nu-
ga lė to ju ta po vie nas iš jau nes nių, 
bet vik rių ber niu kų – Min dau gas G. 
Nors so de lio ve ja la bai puo se lė ja ma, 
bet nie kas ne si pik ti no, kai ber niu kai 
ant jos pa žai dė fut bo lą.

Džiu gu, kad pa gar ba Mo ti nai, 
su si ju si ir su Die vo Mo ti nos kul tu, 
mus taip su ar ti no. Ti ki mės, kad tai 
ge ra pra džia sie kiant dar nos mū sų 
dias po ro je, puo se lė jant jo je lie tu vy-
bės dva sią.

An ta nas Jon kus
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No ras ką nors įam žin ti, pri si-
min ti mie lą žmo gų ar įvy kį at si ran-
da ko kia nors kū ry bi ne for ma, ar tai 
bū tų ak me ny je, dro bė je, me dy je, ar 
me ta le. Svar bes nie ji is to ri jos įvy-
kiai ar as me nys, įam ži na mi mies to 
aikš tė je pa sta tant pa min klą, me niš-
ką skulp tū rą ar me mo ria li nę len tą 
prie pa sta to. Mums ar ti mi as me nys 
įam ži na mi mū sų at min ty je ar ba ant-
ka py je ir puo šia mū sų ka pi nai tes. 
Pa žvel ki me į lie tu vių ka pi nes Ana-
pi ly je – kiek ten su kaup ta kū ry bi nio 
dar bo, mei lės ir pa gar bos. Ant ka-
piuo se kaip tik ir lie ka pri si mi ni mai 
at ei nan čioms kar toms apie as me nis, 
ku rie yra bran gūs mū sų šei mos na-
riai ar ba nu si pel nę ir vi suo me nei. 
Per juos is to ri jos ty ri nė to jams pa-
lie ka ma įdo mi me džia ga apie tam 
tik ra me lai ko tar py je gy ve nu sius as-
me nis. Be ieš ko da mi lie tu vių iš ei vių 
is to ri jos pėd sa kų Vo kie ti jo je ne vie-
nas esa me ra dę vo kie čių tvar kin gai 
lai ko mo se „aus lan der“ ka pi nai tė se 
lie tu viš ką kam pe lį. Kai pa ma tai lie-
tu viš ką kop lyt stul pį ar per skai tai lie-
tu viš kus var dus ir pa var des ant dar 
sto vin čių ant ka pių sve ti mo je že mė-
je, tas kam pe lis tam pa ypač sa vas ir 
mie las. Ši toks „įam ži ni mas“, nors 
svar bus ir pra smin gas, yra „sta tiš-
kas“, ne gy vas.

Ver ta pa svars ty ti ir ki tą įam ži-
ni mo bū dą – di na miš kes nį, gy ves nį, 
ku ris duo da ma lo nu mo at ei ties kar-
toms. Tai įam ži ni mas bran gaus as-
mens ar įvy kio mu zi ka!  

Ne re tas prieš ke lis šimt me čius 
Han de lio, Ba cho, Mo zar to bei ki tų 
su kur tas kla si ki nis mu zi kos kū ri nys 
die nos švie są iš vy do dė ka me ce na-
tų, ku rie tie sio giai ir ak ty viai rė mė 
jų dar bus – ki taip sa kant, su da rė są-
ly gas jiems ne si rū pin ti kas die niais 
gy ve ni mo bei bui ties rei ka lais, kad 
lik tų lais vi kur ti. Bu vo ku ria ma ir 
pa gal už sa ky mą – pil dant me ce na-
to no rą, kad tuo bū du bū tų pa gerb-
tas koks nors svar bus įvy kis ar as-
muo. Dėl ak ty vaus rė mė jo/me ce na to 
ir kū rė jo ben dra dar bia vi mo at si ra do 
dau gy bė dar bų, ku riais iki šios die-

Įam žin ti mu zi ka
nos mes džiau gia mės ir džiaug sis po 
mū sų at ei nan čios kar tos.

To dėl rė mė jo/kū rė jo san ty kį 
svar bu vys ty ti ir mums – ypač no-
rint iš lai ky ti bei ska tin ti lie tu viš ką 
kū ry bą. Nie kas ki tas be lie tu vių (su 
re tom iš im tim) ne rems mū sų kū rė-
jų. Di die ji lie tu viš ki ren gi niai tiek 
Lie tu vo je, tiek iš ei vi jo je pa de da 
nau jiems kū ri niams iš vys ti die nos 
švie są ir tap ti mū sų kul tū ri nio gy ve-
ni mo lo by no da li mi – lo by no, ku rį 
at ei nan čioms kar toms teks sau go-
ti, nau do ti bei vys ty ti to liau, prie jo 
pri si de dant nau jais kū ri niais. Kaip 
džiau gė mės iš gir dę nau jus, ga lin-
gus ir įspū din gus Ri tos Klio rie nės, 
Gied riaus Svi lai nio ir kt. kū ri nius 
pas ta ro jo je – 8-ojo je Dai nų šven tė je 
2006 m. Chi ca go je, JAV! Tie kū ri-
niai pa liu di jo, kad esa me kū ry bin gi, 
kad esa me gy vi ir na šūs lie tu viš kos 
ben druo me nės na riai, kad mū sų tau-
ta, kur jos na riai be bū tų – yra gy va! 
Jie pra tur ti no Šven tę ir pa ro dė, kad 
kū ry biš kai esa me dar la bai pa jė gūs. 
Tos dai nos iki šios die nos kar to ja-
mos įvai rių ko lo ni jų mi nė ji muo se, 
su si bū ri muo se, va sa ros sto vyk lo se. 
Tai lie tu viš kai vi suo me nei di džiu lė 
do va na, ku ri pa kar to ti nai duo da ma 
lyg iš nau jo, kai kiek vie ną kar tą ji 
gie da ma ar dai nuo ja ma.

Tu ri me gra žių pa vyz džių. 
Koks džiaugs mas sek ma die nio pa-
mal do se gie do ti ne per se niau siai 
mus pa li ku sio ta len to – Jo no Go ve do 
kū ri nius! Lyg Jo nas bū tų dar čia, tarp 
mū sų – koks ma lo nus ir ar ti mas pri-
si mi ni mas! Da lis Jo no kū ri nių kaip 
tik tai gi mė me ce na tų/rėmė jų bei už-
sa ky mų dė ka. Pa gal už sa ky mą Le o-
ni das Aba rius su kū rė nau jas gies mes 
„Šv. Jo no Mi šioms“, skir toms Jo no 
Go ve do at mi ni mui. Vi sų me ce na tų 
pa var dės įra šy tos ir pri si me na mos 
kiek vie ną kar tą, kai Mi šios gie da-
mos. Gies mė „Jė zau, Tu dar pa si lik 
su mu mis” su kur ta Jo no Go ve do – 
Skrins kų/Vis kon tų šei mos už sa ky-
mu, V. Skrins ko at mi ni mui. Ke le tas 
gies mių su kur ta so lis to, chor ve džio 
Vac lo vo Ve ri kai čio at mi ni mui.  

„Vo lun gė“ ruo šia si Tri jų cho-
rų (To ron to „Vo lun gės“, Chi ca gos 
„Dai na vos“ ir Cle ve lan do „Exul ta-
te“) kon cer tų cik lui 2010-2011 me-
tais. Ar tė ja 2010 m., ka da To ron to 
mies te įvyks 9-oji Iš ei vi jos lie tu vių 
dai nų šven tė. Šiems ypa tin giems 
įvy kiams rei ka lin gi nau ji mu zi ki niai 
kū ri niai. Tai ide a li pro ga me ce na to/
rė mė jo vaid me niu pa rem ti nau jos 
mu zi kos kū ri nius. To kiu bū du pa-
ska tin si me kū ry bi nes jė gas ir įam-
žin si me my li mą as me nį, at žy mė si me 
gy ve ni me svar bų įvy kį, pvz., 50-ies 
me tų ju bi lie jų ar 30-ies, 40-ies me tų 
ve dy bi nio gy ve ni mo su kak tį.

Kvie čia me pa gal vo ti apie ga-
li my bę pa rem ti mū sų lie tu viš kas, 
kul tū ri nes pa jė gas, pra smin gai įam-
ži nant mums svar bius įvy kius ar 
as me nis. Vi si krei pi niai bus mie lai 
pri ima mi, duo da mi pa ta ri mai, pa aiš-
ki ni mai apie kon kre čias ga li my bes. 
Au ko jant per „Vo lun gę“ yra ga li my-
bė au ką nu ra šy ti nuo val džios mo-
kes čių ir t.t. 

Ra šy ki te Da liai Vis kon tie-
nei, „Vo lun gės“ va do vei, IX Iš ei vi-
jos lie tu vių dai nų šven tės mu zi ki nės 
pro gra mos va do vei bei Pri si kė li mo 
pa ra pi jos mu zi kos di rek to rei, c/o 
Pri si kė li mo pa ra pi ja, 1 Re sur rec tion 
Ro ad, To ron to, ON, Ca na da M9A 
5G1.     

Ga bi ja Pet raus kie nė
Dai nų šven tės mu zi ki nio 
ko mi te to at sto vė spau dai

KANADOJE

plb kraštų žinios
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JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE

Chi ca gos lie tu vių ope ra dar gy vuos 
52-ajai prem je rai nu skam bė jus

Dau giau kaip tūks tan tis lie-
tu vių žiū ro vų, ku rie ma tė Giu sep pe 
Ver di „Tra via tos“ ope ros prem je-
rą (ir vie nin te lį spek tak lį) „Mor ton 
High Scho ol“ au di to ri jo je Ci ce ro, 
IL, gai lė jo si jos he ro jės Vio le tos dėl 
anks ty vos mir ties, ta čiau jie ga li bū-
ti ra mūs, nes šį vei ka lą pa sta tęs ko-
lek ty vas – Chi ca gos lie tu vių ope ra 
(ČLO) dar ne ža da pa sek ti tos le gen-
di nės mo ters pė do mis.

Nors jau ne pir mi me tai sklan-
do kal bos, kad ČLO ko lek ty vas baigs 
sa vo dau giau kaip pus šim tį me tų be-
si tę sian čią veik lą, šių me tų prem je-
ra įro dė, kad jis dar yra gy vy bin gas. 
Nors ir iš gy ve na kar tų kai tos kri zę, 
ta čiau ke ti na įveik ti ne pa lan kias tik-
ro vės kliū tis.

Op ti miz mo ku pi nas ir ČLO 
val dy bos pir mi nin kas Vy tau tas Ra-
džius, ku ris po spek tak lio į mus pra-
bi lo sa ky da mas, jog „daug ką su ži no-
si me, kai pa ma ty si me vi sas prem je-
ros są skai tas ir pa da ry si me fi nan si nę 
ap skai tą. Pa ti prem je ra ir pa ly gi nus 
ne ma žas pub li kos bū rys bei ger bė jų 
nuo tai kos mums tei kia vil čių at ei-
čiai“, – sa kė V. Ra džius, ku ris šia me 
ko lek ty ve dar buo ja si nuo jo įsi kū ri-
mo die nų 1956 me tais. 

Ma lo niai nu ste bi no 
N. Gri ga la vi čiū tė

Šia me ra ši ny je ne si im si me 
ver tin ti nau jau sio ČLO „Tra via tos“ 
pa sta ty mo, iš sa ky si me tik vie ną ki-
tą nuo mo nę apie ma ty tą spek tak lį. 
At ro do, jog žiū ro vus la biau siai su-
ža vė jo da bar jau il ges nį lai ką Chi-
ca go je gy ve nan ti bu vu si klai pė die-
tė dai ni nin kė Ni da Gri ga la vi čiū tė, 
at li ku si pa grin di nę Vio le tos par ti ją. 
Ne pai sant to, jog šį vaid me nį ji at-
li ko pir mą kar tą, bet at li ko be prie-
kaiš tų. Tai bu vo ne ma žas siur pri zas 
me no ger bė jams, ku rie įsi ti ki no, kad 
Chi ca go je gy ve na iš ties ta len tin ga 
so lis tė. 

Ni dos tal ki nin kės – ne di de lių 
vaid me nų at li kė jos Ge no vai tė Bi ge-
ny tė ir Li ja na Ko pūs tai tė, ku rios taip 
pat da bar gy ve na Či ka go je, ir gi įro-
dė, kad tu ri ne ma žai ga bu mų ope ri-
nio me no sri ty je. 

Vio le tos par ti ją at li ku si 
N. Gri ga la vi čiū tė bu vo to kia nuo sta-
bi, kad šalia jos nu blan ko net part-
ne ris Aud rius Ru bežius, Lie tu vos 
na cio na li nio ope ros ir ba le to te at ro 
so lis tas (LNOBT), ne kar tą gir dė tas 
anks tes niuo se ČLO ko lek ty vo pa-
sta ty muo se. Pub li kai ma lo nų įspū dį 

SCE NA IŠ „TRA VIA TOS“ PIR MO JO 
VEIKS MO – PA GRIN DI NIAI VEI KĖ JAI VIO-
LE TA (N. GRI GA LA VI ČIŪ TĖ) IR AL FRE DO  
(A. RU BE ŽIUS) AT LIE KA NUO TAI KIN GĄ 
ARI JĄ „PA KEL KIM MES TAU RĘ LINKS MY-
BIŲ!“
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pa li ko Min dau gas Gy lys (at li kęs Al-
fre do tė vo Gior gio Ger mont par ti ją) 
iš Klai pė dos mu zi ki nio te at ro. Anks-
čiau ČLO pa sta ty muo se di des nius 
vaid me ni s at li kęs so lis tas Ar vy das 
Mar kaus kas „Tra via to je“ ne tu rė jo 
pro gos at si skleis ti – šį kart jam bu vo 
skir tas tik ne di de lis Mar ki zo vaid-
muo. 

Ki ti so lis tai – Li nas Sprin-
dys, Dei vi das Sta pon kus, Eu ge ni-
jus Chreb to vas ir Do mas Zas tars-
kis gra žiai pa pil dė vei ka lo vi su mą. 
Ypač ma lo nu bu vo klau sy tis dar 
jau nų Lie tu vos na cio na li nio ope ros 
ir ba le to te at ro so lis tų E. Chreb to vo 
ir D. Sta pon kaus pa si ro dy mų (pir-
ma sis ga na gra žiai at li ko dak ta ro 
Gren vil, o ant ra sis – Ba ro no par ti ją). 
Be je, E. Chreb to vas yra ži no mo so-
lis to Vir gi li jaus No rei kos mo ki nys, 
ke tu rių vo ka lis tų kon kur sų lai mė to-
jas. Be je, D. Sta pon kus 2003 m. yra 
lai mė jęs ČLO so lis to a. a. Sta sio Ba-
ro pre mi ją, taip pat ga vęs ir dau giau 
įver ti ni mų. 

Režisie rius, di ri gen tas ir cho ras
ČLO jau ne ga li ma įsi vaiz duo ti 

be Lie tu vos na cio na li nio ope ros ir ba-
le to te at ro režisie riaus Eli gi jaus Do-
mar ko ir di ri gen to Vy tau to Viržonio. 
Pir ma sis Chi ca gon at vyks ta kas met 
jau dau giau ne gu de šimt me tį. 

Pa si trau kus Al vy dui Va sai čiui 
ČLO pa sta ty mams di ri guo ja vil nie-
tis V. Vir žo nis, ku ris tu ri ne leng vą 
už duo tį per trum pą lai ką su sig ro ti su 
ame ri kie čių pro fe sio na lių mu zi kan-
tų gru pe. 

Ga na svar bų vaid me nį „Tra-
via tos“ pa sta ty me at li ko ir 40 žmo-
nių cho ras, su da ry tas iš lie tu vių ir 
vie no ja po nų kil mės dai ni nin ko – 
Ed ward Oza ki. Įdo mu, kad E. Oza ki 
bu vo dai na vęs ČLO cho re anks čiau, 
o šie met, po per trau kos, vėl su ti ko 
tal kin ti, su ži no jęs, kad la bai trūks ta 
vy riš kų bal sų. Da bar dau gu mą cho ro 
na rių (ypač mo te rų) su da ro „tre čia-
ban giai“ dai nos my lė to jai. Di des nė 
da lis (pen ki iš sep ty nių) ko lek ty vo 
va do vy bės yra taip pat ne se niai į šį 
kraš tą at vy ku sie ji. Chi ca gos lie tu vių 
ope ros val dy bą su da ro: Vy tau tas Ra-

džius (pirm.), Vir gi ni ja Sav ri mie nė, 
Dai na Sa ba liaus kie nė, Ele na Ab lin-
gy tė, Gra ži na Bur nei kie nė, To mas 
Klo va, Ri ma Ur bo na vi čie nė. Re vi-
zi jos ko mi si jo je dir ba Da lius Dun-
čia, Da lia Stan kai tie nė ir Gin ta ras 
Juk nys. 

Pa mi nė ti ni ir ki ti as me nys, ku-
rie pri si dė jo prie „Tra via tos“ spek-
tak lio įgy ven di ni mo. Tai ap švie ti-
mu bei sce nos prie žiū ra be si rū pi nę 
Lai ma Šu lai ty tė-Day, Lau ra Pa te ra 
ir To mas Rus nak. Chor meis te ris ir 
kon cert meis te ris bu vo Ri čar das So-
kas, chor meis te riai – Jū ra tė Grab-
liaus kie nė, Man gir das Mo te kai tis, 
ba let meis te rė – Sa lo mė ja Stri ži gaus-
kie nė. Prem je ro je šo ko Chi ca gos lie-
tu vių tau ti nių šo kių ko lek ty vo „Suk-
ti nis“ na riai. Taip pat spek tak lio me-
tu da ly va vo ir ke tu ri sta tis tai. Sce nos 
prie žiū ra rū pi no si ir 18 „Mor ton H. 
S.“ dra mos stu di jos mo ki nių. 

Be vi sų šių žmo nių dar bo ne-
bū tų bu vę ga li ma iš vys ti to kios ge rai 
pa vy ku sios „Tra via tos“. 

Pa baig tu vių va ka ras Jau ni mo 
cen tre

Ga na daug apie „Tra via tos“ 

prem je rą bu vo kal bė ta Jau ni mo 
cen tre įvy ku sia me pa baig tu vių ren-
gi ny je – va ka rie nė je. Čia kal bė jęs 
ČLO ope ros val dy bos pir mi nin kas 
V. Ra džius dė ko jo vi siems pri si dė-
ju siems prie prem je ros. Sve čių ir 
tal ki nin kų iš Lie tu vos var du žo dį 
ta rė di ri gen tas V. Vir žo nis. Gra žių 
svei ki ni mo žo džių pa bė rė Lie tu-
vos ge ne ra li nis kon su las Chi ca go je 
Ar vy das Dau no ra vi čius, pa lin kė jęs 
ko lek ty vui gy vuo ti dar il gus me tus. 
Va ka ro me tu bu vo ap do va no tas 
50 me tų ko lek ty ve dir ban tis Ju lius 
Sav ri mas ir iž di nin kė Ele na Ab lin-
gy tė. Ska nią va ka rie nę vi siems su-
si rin ku siems pa ruo šė „Ku ni gaikš-
čių už ei gos“ res to ra nas. Da ly viams 
nuo tai ką kė lė ope ro je pa si ro dę 
„Suk ti nio“ šo kė jai bei R. So ko va-
do vau ja mas or kest ras, ra gi nęs vi-
sus jung tis į šo kio sū ku rį. 

Ti ki mės, kad ki tą pa va sa rį 
su lauk si me nau jos ČLO prem je-
ros. Lin ki me šiam ko lek ty vui įveik-
ti vi sas kliū tis ir to liau sa vo pa sta-
ty mais džiu gin ti mū sų tau tie čius.

Ed var das Šulai tis
Autoriaus nuotraukos

PO PREM JE ROS VI SI AT RO DĖ PA TEN KIN TI AT LIK TU DAR BU. RE ŽI SIE RIUS E. DO-
MAR KAS (IŠ KAIRĖS), 32 ME TUS ČLO CHO RE DAI NUO JAN TI D. STAN KAI TIE NĖ IR 
DI RI GEN TAS V. VIR ŽO NIS
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Šių me tų Lie tu vių fon do su-
važia vi mas, vy kęs ge gu žės 3 d., bu-
vo jau 45-asis. Į Pa sau lio lie tu vių 
cen trą rin ko si Lie tu vių fon do na riai 
iš vi sų Jung ti nių Vals ti jų. Užsi re-
gist ra vo LF na riai su 12 525 bal sais 
(ma žiau nei pu sė esa mų bal sų). Kal-
bė jo or ga ni za ci jos di rek to rių Ta ry-
bos pir mi nin kas Ar vy das Ta mu lis, 
po to Val dy bos va do vas Ra mū nas 
Ast raus kas. Iš leis tas 7 mi nu čių fil-
mas apie Lie tu vių fon dą, ku ris jau 
ro dy tas ke le ta me lie tu vių tel ki nių. 
Pla nuo ja ma at nau jin ti na rių duo me-
nų pro gra mas, ku rių dė ka bū tų leng-
viau ir efek ty viau dirb ti. Lie tu vių 
fon das ben dra dar biau ja su ki to mis 
or ga ni za ci jo mis, taip gar sin da mas 
sa vo var dą. Pa skir ti ke li pri zai lie-
tu viš kiems spor ti niams ren gi niams. 
La bai svar bus to les nis or ga ni za ci-
jos įvaiz džio for ma vi mas, pats lai-
kas apie sa ve pra neš ti pla tes niam 
žmo nių ra tui Ame ri ko je ir už At lan-
to. Kal bė ta apie ben dra dar bia vi mą 
su Lie tu vių Ben druo me ne, – bū ti na 
kur ti di des nį tar pu sa vio su pra ti mą.        

Plėt ros ko mi si jos pra ne ši mą 
skai tė jos pir mi nin kė Jū ra tė Bud rie-
nė, ku ri pra ne šė, kad 2007-ai siais 
jau nų na rių (nuo 1 iki 25 me tų) pa-
dau gė jo net 26 proc., o pa čiam jau-
niau siam sto ji mo į fon dą me tu bu vo 
vos ke lios die nos. Bu vo pri sta tytas 
at nau jin tas LF lo go. LF 2008-uo sius 
me tus skel bia jau ni mo me tais. 

Ri mas Griš ke lis pri sta tė fi nan-
sų ko mi te to ata skai tą. Bu vo pla čiai 

Lie tu vių fon do lai vas iš plau kė į pla čius lie tu vy bės van de nis
pri sta ty ta da bar ti nė LF tu ri mo ne-
kil no ja mo jo tur to pa dė tis bei įvai rių 
fon dų ver tė. Šiuo me tu LF for muo-
ja in ves ta vi mo stra te gi ją, ti ki ma si 
fon do ka pi ta lą pa di din ti iki 20-ies 
mi li jo nų do le rių, o gal ir dau giau. 
Or ga ni za ci ja tu ri fi nan sų sri ties pro-
fe sio na lių pa ta rė jų, su ku rių pa gal ba 
ir ti ki ma si pa siek ti už brėž tų tiks lų. 
Bu vo pra nešta, kad da bar Lie tu vių 
fon do ka pi ta las jau vir ši ja 17 mi li jo-
nų do le rių, o 2007-ųjų pa ja mos vir-
ši jo 3 mln. dol., kas yra 1 759 666 
do le rių dau giau nei 2006-ai siais. LF 
iž di nin kas Pi jus Ston čius pri sta tė or-
ga ni za ci jos fi nan si nę pa dė tį, pa mi-
nė da mas, kad fon do ka pi ta las už au-
go 17%.  Jis taip pat pa mi nė jo, kad 
2007-ai siais me tais fon das su lau kė 
dau giau na rys tės įna šų bei ga vo dau-
giau pa li ki mų nei per pir muo sius 18 
sa vo gy va vi mo me tų. Na rių įna šų 
au gi mas nuo 2006-ųjų me tų pa di dė-
jo net 77%. Pi ni gai, in ves tuo ti į nau-
jas tech no lo gi jas, pasiteisino. 

LF pel no skirs ty mo ko mi te to 
dar bas tur būt su lau kia dau giau siai 
dė me sio. Daug kas ma no, kad ga li-
ma bū tų dau giau pi ni gų pa skirs ty ti 
sti pen di joms ir ki tiems lie tu viš kiems 
pro jek tams... ta čiau tam rei kia dau-
giau už dirb ti. Apie tai kal bė jo pel-
no skirs ty mo ko mi si jos pir mi nin kas 
Al gir das Sau lis. Jis taip pat pa pa sa-
ko jo, kiek bu vo su lauk ta fi nan si nės 
pa ra mos pra šy mų ir kiek pi ni gų pa-
skir ta. 2007-ai siais iš vi so bu vo pa-
skirs ty ta apie 600 000 JAV do le rių 
LF pel no. Šie met siū lo ma pa skirs ty ti 
650 000 dol.  

Įsta tų ko mi te to pir mi nin kas 
ad vo ka tas Sau lius Kup rys trum pai 
pri sta tė šio ko mi te to na rių pa siū-
ly mus keis ti ke lis įsta tų punk tus. 
Me no glo bos ko mi te to pir mi nin kas 
Vy te nis Kir ve lai tis pa pa sa ko jo, kad 
pra ėju siais me tais Lie tu vos mu zie-
jams LF pa do va no jo dau giau kaip 
700 me no kū ri nių. 

Vy riau sias Gar bės ko mi te to 
na rys, vie nas iš ne dau ge lio LF va-
do vų nuo pat jo įsi kū ri mo, ne se niai 
atšven tęs 90-ąjį gim ta die nį, dr. Ka-

zys Amb ro zai tis pa si džiau gė, kad 
fon das pui kiai at lie ka sa vo dar bą jau 
be veik pu sę amžiaus, kad dir ba ma 
pa gal or ga ni za ci jos stei gė jų vi zi ją 
ir vis kas da ro ma są ži nin gai. Gar bės 
ko mi te to pir mi nin kas pri mi nė, kad 
pla nuo jant at ei tį rei kė tų at si žvelg ti 
į pra ei tį, rei kia pri si min ti is to ri ją. O 
ta pra ei tis ir su tei kia mums ga li my bę 
pa si sem ti pa tir ties, ji tal ki na sta tant 
tvir tus pa ma tus at ei čiai. „Lie tu vių 
fon do lai vas iš plau kė į pla čius lie tu-
vy bės van de nis, – taip api bū di no da-
bar ti nę fon do pa dė tį dr. Amb ro zai tis, 
– prieš 45-rius me tus drą sūs mū sų 
tau tie čiai pra dė jo sta ty ti di de lį lai vą 
ir, dr. An ta nui Raz mai esant prie jo 
vai ro, per vi sas aud ras LF sėk min gai 
te bep lau kio ja ir šian dien!“       

Į LF Ta ry bą neišrink tas nė vie nas 
„tre čia ban gis“

Na, ir štai 2008 m. LF na rių 
su va žia vi mas pa sie kė sa vo kul mi na-
ci ją: skel bia mi Ta ry bos na rių rin ki-
mų re zul ta tai. Iš var din siu juos ei lės 
tvar ka pa gal dau giau siai su rink tus 
bal sus: Jū ra tė Bud rie nė, Sau lius 
Kup rys, Vy te nis Kir ve lai tis, Vio le ta 
Ged gau die nė, Ta das Mic kus, Na ri-
man tas V. Ud rys, kun. Val das Aušra, 
Ri man tas Mu lo kas, Aud ro nė Si ma-
no ny tė, Lai ma Za vis taus kie nė, dr. 
Dai nius Skrip kaus kas bei dr. Rim-
tau tas Mar cin ke vi čius. Nė vie nas iš 
va di na mų jų „tre čia ban gių“ į Ta ry-
bos na rius iš rink ti ne bu vo. Be lie ka 
ti kė tis, kad šie jau gan pla čiai tarp 
Ame ri kos lie tu vių ži no mi vei kė jai, 
ne pa bū gę pir mą kart kan di da tuo ti, 
ne pra ras su si do mė ji mo LF Ta ry bos 
dar bais ir kan di da tuos ki tą met. O 
vy res nie siems jų ko le goms lin ki me 
dau giau to le ran ci jos jau nes nių jų at-
žvil giu – gal ta da pa ma ty si me nau jų 
ryž tin gų vei dų ir LF Ta ry bos na rių 
gre to se, juo la biau, kad vie nas pa-
grin di nių šios or ga ni za ci jos pa skelb-
tų plėt ros tiks lų da bar yra – pri trauk-
ti kuo dau giau jau ni mo. Juk 2008-ie-
ji pa skelb ti Jau ni mo me tais... 

Lau ry nas R. Mi se vi čius
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Su ži no jo me nau jie ną –
Pre zi den tas at va žiuo ja.
Sa lė je vi si kaip vie nas
Lau kiam jo ir šne ku čiuo jam.
Sve čiai mū sų kai įė jo,
Tik ra šven tė pra si dė jo.
Pre zi den tui ir Jo Po niai
Įtei kėm gė lių ma lo niai, – 

šį pro gi nį pos mą su kū rė 10-
me tis Jo nu kas Kal ju laid po LR pre-
zi den to Val do Adam kaus ir po nios 
Al mos vi zi to 1999 m., o šie met, 
ba lan džio 30-ąją, jį per skai tė 5-me-
tis Jo nu kas. Tik ra sis po etas ir ma te-
ma ti kas, da bar 18-me tis Jo nas, jau 
stu den tas, mu sų vai ku čių mo ky to-
jas. No rė jo me ak cen tuo ti, kaip bė ga 
lai kas, kei čia si ap lin ka, au ga jau no ji 
kar ta. Tik lie tu vy bės lieps ne lės ne-
blės ta. Jas lai ko me ir lai ky si me sa vo 
šir dy se, ran ko se... lū po se... 

Vai kų po eto Mar ty no Vai ni lai-
čio ke le tą pos mų pa dek la ma vo bro-
liu kai Jo nas ir Ti tas Gruš niai, šeš-
ta die ni nės lie tu viš kos mo kyk lė lės 
stro pūs ir ga būs mo ki nu kai. Vai kai 
įtei kė pre zi den tui sa vo ran ko mis pa-
ruoš tų do va nų. Aš pa svei ki nau Pre-
zi den tą su švie žiau siu – Ta li no uni-
ver si te to gar bės dak ta ro var du. 

ESTIJOJEPuikus Lie tu vos pre zi den to vi zi tas

Vi si mes iš gy ve no me ne leng-
vą, bet gra žų įsi min ti ną lai ko tar pį, 
at ne šu sį Bal ti jos ša lims ne pri klau so-
my bę, sau gias pa dan ges, de mok ra ti-
ją... Mes, lie tu viai, gy ven da mi kai-
my ni nė je Es ti jo je, pa ti ria me tai dvi-
gu bai,  tar si tu rė da mi du pre zi den tus, 
dvi iš ki lias po nias, du prem je rus ir 
dvi vy riau sy bes, dau gy bę mi nist rų, 

du sei mo pir mi nin kus, Lie tu vos sei-
mą ir Eesti ri i gi ko gu, dvi kon sti tu-
ci jas, dvi pi lie ty bes, skir tin gas ša lių 
is to ri jas, kul tū ras ir pa pro čius, dvi 
kal bas, dvi gu bai dau giau ra šy to jų, 
po etų, me no kū ri nių, kny gų, moks-
li nin kų... 

Jau vien da ly va vi mas Es ti jos 
Rah va Rin ne ir Lie tu vos Są jū džio 

PRE ZI DEN TAS DĖ KO JA JO NU KUI UŽ EI LES, PO NIA AL MA – UŽ GĖ LES 

GRIE ŽIA ES TI JOS MU ZI KOS AKA DE MI JOS DĖS TY TO JA RŪ TA LI PI NAI TY TĖ



Pasaulio lietuvis  /  2008 Birželis-Liepa48

plb kraštų žinios

su va žia vi muo se, Dai nų šven tė se, 
fol klo ro ir te at rų fes ti va liuo se su tei-
kė mums ga li my bių pa žin ti ir pa ly-
gin ti vie ni ki tus... 

Ar ži no te, ką sa ko mū sų už-
au gę vai kai? Jie sa ko esą lai min gi 
ir jau čia si tur tin ges ni už ki tus, tu-
rė da mi bū tent čia su mi nė tas ver ty-
bes. Ži no ma, jiems bu vo la bai svar-
bus Lie tu vos krep ši nis su Sa bo niu ir 
Mar čiu lio niu, da bar gi... kat ras kat rą 
nu ga lės Pe ki no olim pi nė se žai dy nė-

se se – Alek na ar Kan te ris... 
Lie tu viai, ta len tin gi ir kū-

ry bin gi žmo nės, dir ba svar biuo se 
kul tū ri nio ir eko no mi nio gy ve ni mo 
ba ruo se: tai me ni nin kai, mu zi kai, 
gy dy to jai, pe da go gai, ver tė jai, ver-
sli nin kai, tu riz mo va do vai... Mū-
sų ne gau si, ki toms Es ti jos ma žu mų 
drau gi joms už pa vyz dį ke lia ma lie-
tu vių ben druo me nė, įsi kū rė 1980 m., 
ju ri diš kai įre gist ruo ta 1988 m. Mū-
sų tiks las – iš lai ky ti gim tą ją kal bą, 

tau tos tra di ci jas, bran din ti tar pu sa-
vy je šil tus san ty kius, ug dy ti jau ną ją 
kar tą, sa vo dar bais ir veik la gar sin ti 
Tė vy nę Lie tu vą ir bū ti ak ty viais ir 
lo ja liais gy ve na mos ša lies pi lie čiais. 
Kad vi sa tai sklan džiai vyk tų, mums 
rei ka lin ga ne tik mo ra li nė, bet ir fi-
nan si nė pa ra ma, o kad mu mis rū pi-
na si ir re mia Lie tu vos tau ti nių ma-
žu mų ir iš ei vi jos de par ta men tas, ir 
LR am ba sa da Es ti jo je, esa me ne tik 
dė kin gi, bet ir pa si ruo šę to liau ben-
dra dar biau ti. 

Ap si gy ve nę kai my ni nė je Es ti-
jo je ir įkū rę Lie tu vių Ben druo me nę 
iš pir mų jų die nų rū pi no mės su si tik ti, 
ben drau ti sa vo gim tą ja kal ba, o kar-
tu žval gė mės po ša lį, no rė da mi su-
pras ti ir įveik ti grei ta kal bę ug ro-fi nų 
šei mos kal bą.

Lie tu vių kal bos pa mo kos su-
au gu siems miš rių šei mų na riams ir 
jų vai kams bu vo ve da mos nuo 1990 
m. Te ko ieš ko ti pa tal pų. Jas iš nau do-
jo me pir mo jo je at sto vy bė je Va ba du-
se gat vė je, vai kų bib lio te ko je, ka ta-
li kų baž ny čios pa gal bi nė je sa lė je, ne 
vie nuo se na muo se...

Vi są tą lai ką dai rė mės į LR te-
ri to ri ją su vil ti mi, kad įsi kur si me čia 
su ben druo me ne, bib lio te ka, šeš ta-
die ni ne mo kyk la ir kad tai taps Lie-
tu vių kul tū ros cen tru. Ra šė me raš tus 
LR vy riau sy bės at sto vams.

2007 m. spa lį ELB val dy bos 
na riai bu vu sio am ba sa do riaus A.Vin-
kaus kvie ti mu lan kė si Ry go je, tai-
gi ir Ry gos lie tu viš ko je mo kyk lo je. 
Bu vo ką pa žiū rė ti ir ko pa si mo ky ti. 
Su grį žę pra šė me LR am ba sa do riaus 
ne ati dė lio ti ir kuo grei čiau skelb ti 
apie sa vos mo kyk lė lės ati da ry mą, 
kas ir įvy ko spa lio mė ne sį.

Jau tu ri me pui kius už ra šus ant 
du rų, jau nus en tu zias tin gus mo ky to-
jus, bū rį vai ku čių, ga li me di džiuo tis, 
jog tę sia mas lie tu vių kal bos mo ky-
ma sis ir lie tu vy bės kles tė ji mas. 

Es ti jos val džia pri pa žins mus 
ir fi nan siš kai rems tik ta da, kai bū si-
me ju ri diš kai įre gist ruo ti prie Švie ti-
mo mi nis te ri jos. Jau at lik ti pir mie ji 
žings niai. 

Ce ci li ja Ra sa Unt
Es ti jos LB pir mi nin kė

LIE TU VIAI SU TA LI NO UNI VER SI TE TO REK TO RIU MI REIN RAUD

LR PREZIDENTAS V. ADAMKUS ES TI JOS LB PIR MI NIN KEI C. R. UNT ĮTEIKIA 
DOVANĄ. DŽOJOS G. BARYSAITĖS NUOTRAUKOS
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Jau se niai lie tu vių pa sta ty ta 
ir pa lai min to jo ar ki vys ku po Jur gio 
Ma tu lai čio pa šven tin ta Šv. An ta no 
baž ny čia Ci ce ro, IL, ma tė to kį di-
de lį lie tu vių bū rį, kiek jų bu vo su-
si rin kę ge gu žės 10 d., kai čia bu vo 
at na šau tos šv. Mi šios ne tik už Ci-
ce ro lie tu vių pa triar cho, bet ir vi so je 
Ame ri ko je ge rai ži no mo vei kė jo dr. 
Pet ro Ki sie liaus, mi ru sio ge gu žės 4 
d. vėlę. Ofi cia lio se at si svei ki ni mo 
iš kil mė se da ly va vo apie 300 mū sų 
tau tie čių. Čia bu vo dau giau nei de-
šim tis kal bė to jų – ar ti mų ve lio nio 
drau gų, vi suo me nės vei kė jų, ku-
riems dau giau ar ma žiau bu vo te kę 
su juo ben drau ti. Va ka rą ve dęs da-
bar Chi ca go je gy ve nan tis ve lio nio 
bro lio anū kas Ne ri jus Šme raus kas 
pra džio je per da vė Lie tu vos ar ki vys-
ku po Si gi to Tam ke vi čiaus pra smin-
gus žo džius ir užuo jau tą mi ru sio jo 
šei mai. At si svei ki ni mo kal bą pa sa kė 
„Ame ri kos lie tu vio“ ap žval gi nin kas 
Bro nius Nai nys, ve lio nį pa ži no jęs 
dar tar pu ka rio Lie tu vo je. Jis tei gė, 
kad dr. P. Ki sie lius „bu vo vi sus pra-
au gęs“. Žo dį ta rė ar ti mas ve lio nio 
drau gas ir ben dra dar bis, kal bė jęs 

Pas ku ti nė lie tu vy bės pa triar cho ke lio nė

Lie tu vių fon do or ga ni za ci jos var du, 
dr. An ta nas Raz ma, taip pat jo jau-
nys tės drau gas, Ma ri jo nų gim na zi jos 
Ma ri jam po lė je ben dra moks lis Pet ras 
Briz gys. Su dr. P. Ki sie lium at si-
svei ki no bu vęs Lie tu vos ge ne ra li nis 
gar bės kon su las Chi ca go je Vac lo vas 

Klei za ir Dan guo lė Ston čiū tė Kuo lie-
nė iš Bos to no, ku rie kal bė jo At ei ti-
nin kų var du. Dr. Ka zys Amb ro zai tis, 
se nas ve lio nio bi čiu lis ir ben dra žy-
gis, at si svei ki no fon do „Į lais vę“, o 
Jo nas Ur bo nas iš Det roi to – Lie tu vių 
fron to bi čiu lių var du. At si svei ki ni-
mo va ka rui ei nant į pa bai gą kal bė jo 
JAV LB Ci ce ro sky riaus pir mi nin kas 
Min dau gas Bau kus, il ga me tis ve lio-
nio kai my nas Sau lius Kup rys (at si-
svei ki nęs Lie tu vių Ro mos ka ta li kų 
fe de ra ci jos bei „Drau go“ lei dė jų 
var du) ir Vi da Ma lec kie nė. At si svei-
kin ti su dr. P. Ki sie liu mi at ėjo vi si 
Ci ce ro lie tu vių pa ra pi jos cho ro na-
riai, prie kars to pa dė ję po ro žės žie-
dą. Jų var du kal bė jo cho ro va do vė 
Vil ma Mei lu ty tė. Nuo šei mos kal bė-
jo sū nus dr. Pet ras Vy te nis Ki sie lius, 
o va ka rą bai gė ar ti mas šei mos drau-
gas ad vo ka tas Po vi las Žum ba kis. 
Prieš iš si skirs tant ben dras mal das 
ve dė Ci ce ro lie tu vių dva sios va das 
kun. dr. Kęs tu tis Tri ma kas.

Dr. P. Ki sie liaus pa lai kai 
atlydėti į Šv. Ka zi mie ro ka pi nes. Čia 
apei gas at li ko kun. dr. A. Žy gas.

Ilsėkis ramybėje, taurus 
lietuvi. 

  Ed var das Šu lai tis

DR. PETRAS KISIELIUS (DEŠINĖJE), MARIJA REMIENĖ IR JUOZAS POLIKAITIS 
VILNIUJE

Jung ti nių Ame ri jos Vals ti jų Lie tu vių Ben druo me nei
Len ki jos Lie tu vių Ben druo me nė reiš kia nuo šir džią užuo jau tą dėl ger-

bia mo dr. Pet ro Ki sie liaus mir ties. 
Dr. Pet ras Ki sie lius mū sų ben druo me nei yra ži no mas iš dar bo Pa-

sau lio Lie tu vių Ben druo me nės Sei muo se, Pa sau lio Lie tu vių Ben druo me nės 
val dy bo se, kon struk ty vių, iš min tin gų pa si sa ky mų. Pa ži no jo me jį kaip ide a-
lis tą, di de lį Lie tu vos pa trio tą ir lie tu viš kos veik los et ni nė se lie tu vių že mė se 
ne nuils ta mą ska tin to ją, me ce na tą. Rū pi no si Jis, tarp ki tų, kad ne nu til tų lie-
tu viš ka gies mė Sei nų ba zi li ko je, kad lie tu vių vai kai Sei ni jo je tu rė tų de ra mą 
lie tu viš ką auk lė ji mą. 

Jis yra lan kę sis Puns ke ir Sei nuo se – šis kraš tas iš li ko jo šir dy je il-
gam ir ger bia mas Dak ta ras ta po tik ru mū sų bi čiu liu. Jo pa si sa ky muo se bu vo 
gir di mas rū pes tis dėl mū sų kraš to ir jo žmo nių li ki mo. Jis bu vo vie nas iš pa-
grin di nių Puns ko Lie tu vių kul tū ros na mų kai mo ka pe los „Klum pė“ ke lio nės 
į JAV or ga ni za to rių bei glo bė jų. Taip pat ži no me, kad dr. Pet ro Ki sie liaus 
gy ve ni mas ne at sie ja mai bu vo su si jęs su JAV Lie tu vių Ben druo me ne. 

Pa ly dint Ve lio nį į pas ku ti ni ą ją am ži no jo po il sio ke lio nę min ti mis pa-
si lie ka me su Ju mis ir kar tu liū di me dėl ne tek ties. 

Len ki jos Lie tu vių Ben druo me nės var du 
Val dy bos pir mi nin kė  Ire na Gas pe ra vi čiū tė
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„Pasaulio lietuvio“ žinios

Ge gu žės 4 die nos po pie tę ap-
skrie jo ži nia – iš ke lia vo į Vi sa ga lio 
bu vei nę dr. Pet ras Ki sie lius – JAV 
lie tu vis, pa trio tas, my lė jęs ar ti mą, 
įžie bęs ne vie no žmo gaus šir dy je 
tė vy nės mei lės lieps ne lę, su ge bė jęs 
įžiū rė ti kiek vie na me tik rą sias gy-
ve ni mo ver ty bes. Skaus mas ly di ne 
tik šei mą, bet ir kiek vie ną tau tie tį ar 
ben dra dar bį, ku rį gai les ti nga dr. Pet-
ro Ki sie lio šir dis yra pa lie tu si.

Dr. Pet ras Ki sie lius gi mė 
1917 m. rug pjū čio 17 d. Sar gi nės 
kai me, Plu tiš kių pa ra pi jo je, Ši la vo to 
vals čiu je, Ma ri jam po lės ap skri ty je, 
ūki nin ko šei mo je. Mo kė si tė vų Ma-
ri jo nų gim na zi jo je Ma ri jam po lė je, 
ku rią bai gė aukš čiau siais pa žy miais. 
Jis bu vo ne tik ga bus moks le, bet ir 
ge ras spor ti nin kas, o, tu rė da mas ge-
rą bal są, mė go dai nuo ti. 

Bai gęs gim na zi ją Pet ras Ki-
sie lius Vy tau to Di džio jo uni ver si te te 
bai gė Me di ci nos fa kul te tą. Bū da mas 
ga bus stu den tas bu vo pa ste bė tas va-
do vy bės ir tuoj pa skir tas asis ten tu 
į Vi daus li gų ka ted rą. Ne il gai te ko 
dar buo tis Lie tu vo je. Pir mai siais so-
vie tų oku pa ci jos – 1940 m. bu vo su-
im tas ir ka lin tas Vil niaus ka lė ji me. 
So vie tams vėl ar tė jant prie Lie tu vos, 
1944 me tais, pa si trau kė į Va ka rus, į 
Vo kie ti ją. Vo kie ti jo je gi li no me di ci-
nos stu di jas ir, Tu e bin gen uni ver si-
te te ap gy nęs dak ta ro di ser ta ci ją, ga-
vo dak ta ro laips nį (PHD). Ten bu vo 
Vi daus li gų ka ted ros asis ten tas.

Gy ven da mas Vo kie ti jo je vi-
sa sa vo ener gi ja įsi trau kė į po li ti nę 
veik lą, ku rios ne pa li ko ir emig ra vęs 
į JAV. Vi suo me ni nė je veik lo je Pet ras 
Ki sie lius ėmė reikš tis nuo pat gim-
na zi jos lai kų. Bū da mas gim na zi jos 
ant ro je kla sė je jis ta po at ei ti nin ku. 
Sa vo duo tą įžo dį tę sė jo iki pas ku-
ti nės die nos. Vo kie ti jo je dar bu vo 
skau tas, ta čiau sa vo veik lą jis sky rė 
at ei ti nin kams.

1949 m. emig ra vęs į JAV dr. 
Pet ras Ki sie lius ap si gy ve no Chi ca-
go prie mies ty je Ci ce ro. Tuo me tu 
ten bu vo gau sus lie tu vių tel ki nys ir 

Nu ti lo dr. Pet ro Ki sie liaus žo džiai
Min tys iš ly dint gy dy to ją ir vi suo me ninin ką

di din ga Šv. An ta no baž ny čia, ku ri 
vei kia ir da bar. Ci ce ro ap si gy ve no 
daug nau jų jų, po Ant ro jo pa sau li nio 
ka ro at vy ku sių emig ran tų. Dr. Pet ras 
Ki sie lius, iš lai kęs me di ci nos eg za-
mi nus ir at li kęs prak ti ką li go ni nė je, 
1952 m. ati da rė Ci ce ro mies te sa vo 
pri va čią prak ti ką. Šio je sri ty je jam 
se kė si, nes iš ki tų gy dy to jų išsiskyrė 
nuo šir du mu, pa pras tu mu, patar na vi-
mu, ėmė la bai ma žą mo kes tį. 

Po Lie tu vos ne pri klau so my-
bės at ga vi mo dau gu ma nau jai at vy-
ku sių jų tau tie čių tuoj pat su ži no da vo 
apie dr. Pet rą Ki sie lių, nes iš jų jis 
ne ėmė jo kio at ly gi ni mo, dar pri dė-
da vo ne mo ka mų vais tų ir... po rą de-
šim kių. Grei tu lai ku nau jų jų at ei vių 
pa cien tų są ra šas su si da rė iki 600.  

Dr. Pet ras Ki sie lius su sa vo 
mie la žmo na Ste fa ni ja El vi ky te Ki-
sie lie ne iš au gi no tik rą ja to žo džio 
pras me lie tu viš ką krikš čio niš ką 
šei mą. Jis ne su kro vė di de lių tur tų, 
nepa si sta tė di de lių rū mų, kuk liai 
gy ve no Ci ce ro mies te ly je. Duk tė – 
moks lų dak ta rė pro f. Jo li ta Ki sie liū-
tė Na ru tie nė; sū nus – Pet ras V. Ki-
sie lius – chi rur gas. Ne tik vai kai, bet 
ir še ši vai kai čiai (tre čio ji lie tu viš ka 
kar ta) pui kiai lie tu viš kai kal ba ir ra-
šo. Daktaro at ža los ei na Jo pė do mis.

Gy ven da mas JAV dr. Pet ras 
Ki sie lius ne ap si ri bo jo tik gy dy mo 
prak ti ka. Ci ce ro jis bu vo lie tu vių 
veik los va rik lis: daug me tų bu vo Ci-
ce ro at ei ti nin kų glo bė jas, kon kur sų 
me ce na tas, dos nus au ko to jas, ben-
druo me ni nin kas. Bu vo ren ka mas į 
at ei ti nin kų ta ry bą ir še še rius me tus 
ėjo At ei ti nin kų fe de ra ci jos va do pa-
rei gas. Jo va do va vi mo me tu at ei ti-
nin ki ja kles tė jo, ypač aukš tai ver ti-
na mas bu vo „At ei ties“ žur na las, tuo 
me tu re da guo ja mas kun. dr. Kęs tu-
čio Tri ma ko. Dr. Pet ras Ki sie lius bu-
vo vie nas iš At ei ties fon do stei gė jų, 
pir mi nin kas. Lie tu vai at ga vus ne pri-
klau o my bę ypač daug dė me sio skyrė 
Lie tu vos at ei ti nin kams, pa lai ky da-
mas ry šius su prof. dr. Ar vy du Žy gu 
(vė liau ta pu siu ku ni gu), ku ris jo glo-

bo je yra su bran din tas at ei ti nin ki jai.
Ne ma žes nė dr. Pet ro Ki sie-

liaus veik la yra JAV Lie tu vių Ben-
druo me nė je, kur jis spin di švie siu 
ži bu riu. Jo var das gi liai įra šy tas ben-
druo me nės vi suo me ni nė je, po li ti nė-
je bei kul tū ri nė je veik lo je. Nuo pat 
LB eg zis ta vi mo pra džios bu vo ren-
ka mas į ta ry bą. Jam te ko va do vau-
ti di din gai Tau ti nių šo kių šven tei ir 
pir mi nin kau ti bei suor ga ni zuo ti JAV 
LB 50-ties me tų ju bi lie jų. Bu vo PLB 
sei mo pir mi nin kas, vie nas iš Lie tu-
vių fon do stei gė jų bei Lie tu vių fron-
to bi čiu lių stei gė jų ir ta ry bos pir mi-
nin kas,  vie nas iš „Į lais vę“ fon do 
stei gė jų; Ci ce ro Šv. An ta no pa ra pi-
jos Lie tu vių klu bo stei gė jas, Jau ni-
mo cen tro Chi ca go je ta ry bos na rys 
ir stam bus rė mė jas. Nuo lat bu vo 
kvie čia mas pir mi nin kau ti įvai rioms 
šven tėms, di des niems ren gi niams, 
au kų rin ki mo va jams. Už sa vo dar-
bą ir iš lai das, ku rių bū na daug, ne-
im da vo jo kios kom pen sa ci jos. Vis ką 
au ko jo Lie tu vai bei lie tu viš kam var-
dui skleis ti tarp sve tim tau čių. Daug 
me tų bu vo Lie tu vių ka ta li kų spau-
dos drau gi jos ta ry bos na rys ir ke lias 
ka den ci jas – ta ry bos pir mi nin kas, 
„Drau go“ fon do ta ry bos na rys, Lie-
tu vos krikš čio nių de mok ra tų Chi ca-
gos rė mė jų val dy bos na rys. 

Už nuo pel nus ka ta li kiš kai lie-
tu viš kai veik lai dr. Pet rą Ki sie lių po-
pie žius Jo nas Pau lius II ap do va no jo 
Šv. Sil vest ro ri te rio or di nu. Lie tu va, 
įver ti nu si jo įna šą lie tu vy bei, ap do-
va no jo LDK Ge di mi no or di nu. Be 
šių ap do va no ji mų jis yra ga vęs įvai-
rių ki tų at žy mė ji mų.

Dr. Pet ras Ki sie lius per sa vo 
il gą ir pra smin gą gy ve ni mą pa li ko 
gau sius pėd sa kus: kaip rū pes tin gas 
gy dy to jas, kaip vi suo me ni nin kas, 
kaip lie tu viš kų dar bų gau sus rė mė-
jas, ne šęs dau ge lį naš tų, dar bų, pro-
jek tų Lie tu vos ir iš ei vi jos lie tu vių 
tau ti nei ir krikš čio niš kai ge ro vei. Jis 
gy ve no ne sau. Jis gy ve no tiems ide-
a lams, ku rie jam bu vo bran gūs.

Ma ri ja Re mie nė


