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Vis gir dėti nuo mo nė, kad to kie pla tūs kas-
me ti niai su va žia vi mai, kaip šiemet Trakuose 
vykęs PLB ir PLJS vadovų suvažiavimas, gal ir 
nė ra la bai ra cio na lūs, nes skir tin gų kraš tų pro ble-
mos ir dar bai yra skir tin gi, o surengimas bran giai 
kai nuo ja Lie tu vos mo kes čių mo kė to jams. Šios 
ka den ci jos val dy ba su va žia vi mą ren gė pas ku ti nį 
kar tą. Ki tą va sa rą vyks PLB Sei mas, ku ris rinks 
nau ją val dy bą, o ši spręs, ar kas me ti niai va do-
vų su va žia vi mai yra rei ka lin gi. Ga li mas da ly kas, 
kad to liau vyks tik re gio ni niai ir spe cia li zuo ti – 
švie ti mo ir kt. klau si mais ren gi niai. Bet kad to kie 
– pla tes ni ar siau res ni – su si rin ki mai rei ka lin gi, 
pa tvir ti na tai, kad Ry tų kraš tai iki Sei mo dar nu-
ta rė su si rink ti ki tų me tų pa va sa rį Ka ra liau čiu je, o 
Eu ro pos kraš tų pir mi nin kai šie met jau bu vo su si-
ti kę Vo kie ti jo je.  

Šį kar tą ne bu vo gir dė ti di de lių kraš tų va-
do vų de jo nių, kad la bai sun ku, kad daug dar bo, 
kad nie kas ne pa de da. Iš šo no at ro do, kad jiems 
tas dar bas, kad ir sun kus, yra prie šir dies. As me-
ni nės fi nan si nės ir lai ko iš lai dos grįž ta ki tu pa vi-
da lu – aukštu sta tu su jų šian die ni nė je ap lin ko je. 
Pa var čius kai ku rių ben druo me nių leidžia mus 
lei di nius tam pa aki vaiz du, kad bū ti PLB kraš to 
va do vu yra gar bin ga, kad tai pres ti žinė vie ta. Kai 
iš Lie tu vos at vyks ta pre zi den tas, mi nist ras pir mi-
nin kas, ki tas aukštas Lie tu vos va do vas, kas šalia 
jo sto vi gar bin go je vie to je? Juk ne kiek vie nas 
mir tin ga sis, o bū tent PLB krašto pir mi nin kas. 
Taip pat ir Lie tu vo je, kai gau ni kvie ti mą at vyk ti į 
Sei me vyks tan čius PLB ren gi nius, – spau di ran ką 
Sei mo na riui ar ba tau tapš no ja per pe tį pats pre zi-
den tas, su ta vim no ri nu si fo tog ra fuo ti ta vo gim tos 
šalies mir tin gie ji. O štai vie no krašto val dy bos 
pir mi nin kė pa kvies ta į vie nos Lie tu vos par ti jos 
kan di da tų są ra šus to je apy gar do je, kur bal suo ja 
iš ei viai. Ar ji bū tų pa kvies ta, jei gu ne bū tų pir-
mi nin kė? Gal to dėl kai ku rio se vals ty bė se vyks ta 
ko va dėl pir mi nin ko po zi ci jos. To dėl imi gal vo-
ti, kad ben druo me nių pir mi nin kai nė ra jau to kie 
di de li kan ki niai, jie tik gau na ki to kio po bū džio 
at li gi ni mą už dar bą – ne pi ni gais, o gar be. 

Vie na LB vei kė ja bu vo at vi ra: „Aš ne no-
riu pa si trauk ti, ką aš veik siu, kam aš, pen si nin kė, 
bū siu rei ka lin ga? Nors ma no gy ve ni mas yra la bai 
įtemp tas ir kai nuo ja daug ner vų, bet ge riau ne gu 
bū ti vie nai“. 

Aud ro nė V. Škiu dai tė

PLB krašto va do vo
po zi ci ja – gar bin ga
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Už sie nio lie tu vių va do vus 
pa ger bė LR pre zi den tas
Su va žia vi mą sa vo da ly va vi-

mu pa ger bė LR pre zi den tas Val das 
Adam kus, ku ris, kreip da ma sis, į už-
sie nio lie tu vių at sto vus, tu rė jo tei sin-
tis dėl to, kad ne pa si ra šė, o grą ži no 
Sei mui re da guo ti Pi lie ty bės įsta ty-
mą, ak tu a lų už sie ny je gy ve nan tiems 
lie tu viams ir nu ma čiu sį di des nes 
ga li my bes už sie nio vals ty bių pi lie-
čiams lie tu viams iš lai ky ti ir Lie tu-
vos pi lie ty bę. Pre zi den tas aiš ki no si 
tai da ręs lai ky da ma sis Lie tu vos Res-
pub li kos Kon sti tu ci jos. 

PLB ir PLJS va do vų su va žia vi mas Tra kuo se

Pre zi den tas sa vo ga na il gą 
kal bą pra dė jo pri si min da mas Lie tu-
vių Ben druo me nės kū ri mo si me tus. 

„Ne daug li ko iš mū sų, ku rie 
pri si me na Lie tu vių Ben druo me nės 
kū ri mą si, – sa kė pre zi den tas. – Tuo-
met apie PLB dar net ne bu vo kal-
ba ma. Gai la, kad tų pirm ta kų, ku rie 
JAV kū rė LB, jau iš ėjo Ana pi lin. 
Vie na ver tus, džiau giuo si, kad, bū da-
mas jau nas stu den tas, tu rė jau pro gos 
ben drau ti, pa žin ti juos, da ly vau ti LB 
kū ri mę si, su pras ti pa grin di nę min tį. 
O tuo me tu LB kė lė du pa grin di nius 
tiks lus: ne tik bur ti ap link sa ve lie tu-

vius, bet ir at kur ti Lie tu vos vals ty-
bin gu mą, puo se lė ti lie tu vy bę bei ją 
iš lai ky ti. 

Šian dien, kai žiū ri me iš lai ko 
per spek ty vos, ga li me pa sa ky ti, kad 
vie nas iš tiks lų įgy ven din tas vi siš-
kai, da ly vau jant ne vien JAV LB, 
bet vi sai PLB. Ant ra sis tiks las tur būt 
nie ka da ne si baigs – bur ti lie tu vius, 
kur jie pa sau ly je be bū tų, puo se lė ti 
juo se lie tu vio dva sią, lie tu vių kul tū-
rą.  Kaip čia – bent kar tą per me tus 
su kvies ti į lie tu vių me ką – Vil nių.

Džiau giuo si jus vi sus čia ma-
ty da mas. Ne vie nas svar bus klau si-

Rug pjū čio 10-12 d. Tra kuo se vy ko Pa sau lio Lie tu vių Ben druo me nės (PLB) ir 
Pa sau lio Lie tu vių Jau ni mo Są jun gos (PLJS) pir mi nin kų su va žia vi mas, ku ria me 
da ly va vo ne to li 80 at sto vų iš 33 kraš tų (iš vi so vei kia 40 PLB kraš tų; ne se niai 
LB įsi stei gė Is lan di jo je ir Liuk sem bur ge). Su va žia vi mą ren gė PLB Val dy ba, PLB 
at sto vy bė Vil niu je ir Tau ti nių ma žu mų bei iš ei vi jos de par ta men tas prie LR Vy-
riau sy bės, ku ris su va žia vi mą fi nan sa vo. 
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mas bus sprendžia mas to je dva sio-
je – kaip iš lai ky ti vien ti są Lie tu vių 
Ben druo me nę. Lan ky da ma sis įvai-
rio se vals ty bė se su pra tau, iš gy ve nau 
dva sią, ku ri ir šian dien jun gia, su lai-
ko lie tu vį prie lie tu vio. Mi si ja nė ra 
baig ta. Mi si ja, ku ri eg zis ta vo lais vės 
ko vo je, įga vo ki tą po bū dį – lais vo je 
Lie tu vo je stip rin ti ir iš nau do ti lais vę, 
jaus ti at sa ko my bę prieš tą lais vę. 

Jo kios abe jo nės ne tu riu, kad 
jū sų min ty se ir aš esu įsi trau kęs į dvi-
gu bos pi lie ty bės klau si mą. Jau čia at-
va žiuo da mas ži no jau, kad į ma ne žiū-
rė si te su klau si mu: ge rai, kaip su ta 
dvi gu ba pi lie ty be, ku rią tu iš da vei?

Te gul nuo pir mų jų žo džių 
bū na la bai aiš kiai ir ne at šau kia mai 
tvir tai pa sa ky ta, kad kiek vie nas lie-
tu vis, kur jis be bū tų pa sau ly je, jei gu 
jis no ri tu rė ti dvi gu bą pi lie ty bę, – tai 
yra jo tei sė, – jis pri va lo ją tu rė ti. 
Rei kia ieš ko ti ke lių, kad ta pi lie ty bė 
jam bū tų su teik ta. 

...Ma no pa grin di nis užda vi-
nys – užtik rin ti Lie tu vos Kon sti tu-
ci jos tvir tu mą, pa grin dą Lie tu vos 
vals ty bei eg zis tuo ti. Kon sti tu ci ja 
yra už dė ju si man tą pa rei gą ir aš no-
riu ar ne no riu, – kar tais ir aš ma tau 
abe jo nių, ar tai at spin di šios die nos 
vals ty bės rei ka la vi mus, – ta čiau tol, 
kol ga lio ja ta Kon sti tu ci ja, kaip pre-
zi den tas aš už ją at sa kau. Aš esu jos 
ga ran tas ir aš tu riu jos lai ky tis. Šitai 
aš ir da rau. 

...Įsta ty mo grą ži ni mas į Sei-
mą per svars ty ti dvi gu bos pi lie ty bės 
klau si mą ne reiš kia, kad mes at si sa-
kom tą klau si mą spręs ti“, – kal bė jo 
V. Adam kus ir pa siū lė iš ei ties iš su-
si da riu sios ak la vie tės ieš ko ti re fe-
ren du mo, ku ris ga lė tų bū ti su reng tas 
kar tu su Pre zi den to rin ki mais ki tais 
me tais, ke liu. Pre zi den tas pa ža dė jo, 
kad vi sas sa vo jė gas dės agi ta ci jai, 
kad re fe ren du me bū tų pri im ta už sie-
nio lie tu viams – ki tų vals ty bių pi lie-
čiams pa lan ki nuo sta ta.

Baig da mas V. Adam kus pa-
lie tė dar vie ną te mą – emig ra ci ją. 
„Šian dien aš ne ma tau tra ge di jos, kad 
iš Lie tu vos iš va žia vo daug žmo nių, 
– ži no ma gai la, nes jie yra rei ka lin-
gi Lie tu vai, – bet jei gu jie Lie tu vių 

Ben druo me nės dė ka iš lai kys lie tu vy-
bę, tu rės ry šį su Lie tu va ir jei gu bus 
kal ba ma apie jų grį ži mą, ne si jau din-
čiau. Aš 50 me tų pra lei dau už Lie-
tu vos ri bų, gir dė jau jau nys tės die-
no mis, bū da mas te nai: grį šim į Lie-
tu vą, vos ne vi sus lėk tu vus ir lai vus 
už ėmę, kai Lie tu va bus lais va. Bet 
re a ly bė yra ki to kia. Re a ly bė ly giai 
taip pat pa sieks ir tuos lie tu vius, ku-
rie iš Lie tu vos iš vy ko šian dien. Tai 
nė ra tra ge di ja, kol jie lai ky sis Lie-
tu vių Ben druo me nės ap lin ko je, kol 
bus su jais tie sio gi nis ry šys. Ma nau, 
kad to kiu at ve ju Lie tu va bus pra plė-
tu si sa vo ri bas, dva siš kai jung da ma si 
nuo vie no kon ti nen to iki ki to. Mū sų 
pa rei ga lie ka – kad tas ry šys ne nu-
trūk tų. O tas ry šys, tos va de lės yra 
jū sų ran ko se. Ma no nuo šir di pa dė ka 
už tai, ką jūs da ro te. Jū sų pa si au ko ji-
mas yra ver ti na mas. Ne pa var ki te. O 
aš, kiek man li ko šio je že mė je bū ti, 
– bu vau ir lik siu Lie tu vių Ben druo-
me nės na rys“.

Ap tar ti PLB ir PLJS dar bai
Su va žia vi mas pra dė tas rug-

pjū čio 12 d. va ka re su si pa ži ni mo 
po ky liu, ku rio me tu bu vo per skai-
ty tas ak ty vios Lie tu vių Ben druo-
me nės na rės, šiuo me tu LR Pre zi-
den to pa ta rė jos švie ti mo klau si mais 
Vai vos Vėb rai tės pra ne ši mas (pa ti 
pre le gen tė ne ga lė jo at vyk ti iš JAV 
dėl li gos). (Pra ne ši mą spaus di na me 
šia me nu me ry je.) To va ka ro sve čiai 
bu vo kard. Aud rys Juo zas Bač kis, 
LR Sei mo pir mi nin kas Č. Jur šė nas, 
Sei mo ir PLB ko mi si jos pir mi nin kė 
Lai ma Mo ge nie nė, „Lie tu vių na mų“ 
Vil niu je di rek to rė Dai va Brie die-
nė ir kt. Ki tą die ną pra si dė jo dar bo 
po sė džiai, ku riuos ve dė PLB val-
dy bos pir mi nin kė Re gi na Na ru šie-
nė ir pir ma sis vi ce pir mi nin kas Pet-
ras Mak si ma vi čius. Pra dė ta kal bė tis 
nuo kul tū ros rei ka lų: PLB da ly va-
vi mas pro gra mo se 2009 m. Lie tu-
vo je (Lie tu vos var do pa mi nė ji mo 
1000-me čio dai nų šven tė je „Am žių 
su tar ti nė“; Lie tu vos var do pa mi nė-
ji mo 1000-me čio ju bi lie jaus ren gi-
niuo se; „Vil nius – Eu ro pos kul tū ros 
sos ti nė“; Val do vų rū mų; pa čio PLB 
pro jek te „Ne ti kė čiau si su si ti ki mai“ 

SĖK MIN GAI BAI GĘ SU VA ŽIA VI MĄ PLB VAL DY BOS PIR MI NIN KĖ RE GI NA NA RU ŠIE-
NĖ IR PIR MA SIS VI CE PIR MI NIN KAS PET RAS MAK SI MA VI ČIUS
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ir kt.). Kul tū ros ko mi si jos pir mi nin-
kė In ga Lan chas pa tei kė pa siū ly mą, 
kaip PLB pri sis ta ty ti Lie tu vos var do 
pa mi nė ji mo 1000-me čio ju bi lie jaus 
ren gi niuo se Vil niu je; tai re a li zuo ti 
ėmė si di de lę pa tir tį tu rin čios JAV ir 
Ka na dos Lie tu vių Ben druo me nės, o 
joms pa teik da mos me džia gą pa dės 
vi sos li ku sios. Apie Švč. Mer ge lės 
Ma ri jos ap si reiš ki mo Šilu vo je  400 
m. ju bi lie jaus pro ga 2008 m. rug sė-
jo 15 d. ren gia mą Pa sau lio lie tu vių 
ir pa dė kos šven tę pa pa sa ko jo prel. 
Ed mun das Put ri mas, PLB val dy bos 
sie lo va dos rei ka lų ko mi si jos pir mi-
nin kas. 

Pra ne ši mus pa da rė Pa sau lio 
Lie tu vių Jau ni mo Są jun gos pir mi-
nin kas Sta sys Ku lia vas (ku ris ki tus 
me tus pa skel bė LB ir LJS ben dra-
dar bia vi mo me tais) kar tu su vie na 
iš šios or ga ni za ci jos stei gė jų, da bar 
Ka na dos LB pir mi nin ke Jo a na Ku-
rai te La sie ne, Da lia Hen ke iš Vo kie-
ti jos ir Lau ra Dzel zy te iš D. Bri ta-
ni jos. 

PLB pir mi nin kės pir ma sis pa-
va duo to jas, at sa kin gas už spau dą ir 
in for ma ci ją, pa vie ši no ne bliz gan čius 
„Pa sau lio lie tu vio“ žur na lo lei di mo 

rei ka lus – ma žė ja pre nu me ra to rių, 
ne di dė ja pa ra ma lei dy bai, ben druo-
me nių at sto vai van giai ra šo PLB 
spau dai. Šiuo me tu yra tik apie 700 
pre nu me ra to rių (133 ma žiau ne gu 
pra ėju siais me tais; iš da lies gal dėl 
pre nu me ra to rių mir čių, gal dėl ga li-
my bės žur na lą skai ty ti in ter ne te). Jis 
pa ra gi no PLB na rius bū ti ak ty ves-
nius. Ypač jaut riai į tai at si lie pė Ry-
tų kraš tų ben druo me nių na riai – net 
5 nau jos pre nu me ra tos nuo šiol ke-
liaus į Ru si ją, ku rios gy ven to jai nė ra 
pa tys tur tin giau si. Dis ku si jo se bu vo 
iš eikš ta min čių sa vo lei di nio, kaip 
at gy ve nu sio, vi sai at si sa ky ti, o per-
ei ti vien prie vir tu a laus – skai to mo 
in ter ne te ir gal būt kar tą per me tus 
iš lei džia mo al ma na chu – su ves ti ne. 
PLB spau dos pro ble ma bus svars-
to ma ki tą va sa rą vyk sian čia me PLB 
Sei me.

Švie ti mo pro gra mas pri sta-
tė ko mi si jos pir mi nin kė Lo re ta 
Pau laus kai tė ir tos ko mi si jos na rė, 
at sa kin ga už li tu a nis ti nes mo kyk-
las, Jū ra tė Cas per sen: PLB ren gia 
„Drau gys tės til tą 2008“ (šie met jau 
ket vir ta sis už sie nio li tu a nis ti nių mo-
kyk lų są skry dis vyks Is pa ni jo je, Al-

me ri jo je, rug pjū čio 29-31 d.); Moks-
lo ir kū ry bos sim po ziu mą, ren gia mą 
kar tu su Lie tu vos vals ty bės ins ti tu-
ci jo mis (XIV MKS vyks 2008 m. 
lap kri čio 27-30 d. Le mon te, JAV); 
Švei ca ri jos LB bir že lio 4-6 d. bu vo 
su ren gu si lie tu vių kal bos ir li te ra tū-
ros moks li nę kon fe ren ci ją „Lie tu vių 
kal bos vie ta ir reikš mė Eu ro pos kon-
teks te“; iš leis tas są siu vi nis moks lei-
viams „Ma no šei mos kil mės me dis“; 
da ly vau ta TMI Do ir ki tų Lie tu vos 
ins ti tu ci jų bei pri va čių as me nų ren-
gia muo se švie ti mo pro jek tuo se: tei-
kia mi kan di da tai už sie nio moks li-
nin kų kon kur sui; siun čia mi vai kai į 
va sa ros li tu a nis ti nes sto vyk las ir kt. 
At ski ras klau si mas – li tu a nis ti nių 
mo kyk lų ben drų jų nuo sta tų per žiū rė-
ji mas, ir šis pro ce sas jau pra si dė jo.

Vi suo me ni nius klau si mus pri-
sta tė PLB val dy bos pirm. Re gi na 
Na rušie nė. Vie nas svar biau sių jų – 
be abe jo, Lie tu vos pi lie ty bės iš lai-
ky mas. Ko men tuo da ma pre zi den to 
pa si sa ky mą R. Na ru šie nė sa kė, kad 
kal bė ti rei kia ne apie dvi gu bą pi lie-
ty bę, bet apie pri gim ti nę lie tu vio tei-
sę iš lai ky ti Lie tu vos pi lie ty bę. Ji ne-
su ti ko su pre zi den to nuo mo ne, kad 
pro ble mą ga li ma bū tų iš spręs ti re fe-
ren du mo ke liu, nes į re fe ren du mus 
ne at ei na pa kan ka mai žmo nių. Jos 
nuo mo ne, pa kak tų įsta ty mu įtvir tin ti 
nuo sta tą, kad Lie tu vos pi lie ty bę iš-
lai ko Lie tu vo je gi mu sių jų pa li kuo-
nys. 

Ire na Gas pa ra vi čiū tė, Len ki-
jos LB pir mi nin kė ir Sei mo ir PLB 
ko mi si jos na rė, pri sta tė Sei mo ir 
PLB ko mi si jos pas ta ro jo po sė džio 
dar bus. Be ki ta ko, ji pa skel bė, kad 
Lie tu vo je stu di juo ja 150 Len ki jos 
lie tu vių stu den tų, ku rie šiuo me tu 
tu ri pa kan ka mas tam są ly gas ir pa-
gei da vo, kad jos bent ne pa blo gė tų.

Ma ri sa Le o na vi čie nė pa kvie tė 
į Pa sau lio lie tu vių jau ni mo kon gre-
są, ku ris 2009 m. gruo džio 22-2009 
m. sau sio 3 d. vyks Pie tų Ame ri ko je 
– Ar gen ti no je, Urug va ju je ir Bra zi li-
jo je. Ma ri sa yra šio kon gre so ren gi-
mo ko mi te to va do vė.

Šį kar tą kaip nie ka da daug lai-
ko bu vo skir ta PLB ir PLJS kraš tų va-

MOL DO VOS DVIE JŲ BEN DRUO ME NIŲ KON FLIK TAS IŠ SPRĘS TAS. LIE TU VIŲ BEN DRI-
JOS PIR MI NIN KĖ IRE NA GAR LIAUS KAI TĖ (KAI RĖ JE) IR LIE TU VIŲ BEN DRUO ME NĖS PIR-
MI NIN KĖ ZI NAI DA TET RA DO VIE NĖ (DE ŠI NĖ JE) PA SI ŽA DĖ JO DIRB TI KAR TU. TUO LI KO 
PA TEN KIN TA RU SI JOS KRAŠ TO VAL DY BOS PIR MI NIN KĖ BI RU TĖ NE NAR TA VI ČIŪ TĖ (VI-
DU RY JE)
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do vų pa si sa ky mams ir dis ku si joms. 
Dis ku si jos kar tais bū da vo ga na karš-
tos, bet pa pras tai baig da vo si tai kiai, 
pri ei nant vie nos nuo mo nės. Vie na iš 
to kių karš tų te mų bu vo – kaip elg tis 
PLB po to, kai Lie tu vos pre zi den tas 
at si sa kė pa si ra šy ti Pi lie ty bės įsta ty-
mą ir grą ži no jį Sei mui, siū ly da mas 
re da guo ti. Po en tu zias tin gų kal bų 
lik ta prie nuo mo nės, kad, iš klau siu-
si pir mi nin kų nuo mo nės, spren di mą 
da rys PLB val dy ba, ku ri tarp PLB 
sei mų tu ri spren di mo tei sę. 

Dis ku tuo jant ki tais klau si mais 
pasigirdo pastabų PLB val dy bai, ki-
ti pa si ge do pa čių kri ti kuo to jų kon-
struk ty vu mo, pa si ti kė ji mo vie nas ki-
tu, vie ny bės ir su si klau sy mo.

Net po du kar tus po sė džia vo 
re gio nai; Eu ro pos kraš tai jau svars-
to kan di da tus į bū si mą jį Sei mą; 
Pie tų Ame ri kos at sto vams šian dien 
di džiau sias rū pes tis – jau ni mo kon-
gre sas, jau ni mo lie tu viš kas mo ky-
mas, tar pu sa vio ry šių stip ri ni mas; 
Ry tų kraš tai nu spren dė „in ven to ri-
zuo ti“ jau ni mą ir dė ti pa stan gas jo 
pri trauk ti dau giau; šiuo me tu esa ma 
ne ma žai ga li my bių jau ni mui reikš tis 
tarp tau ti nė je erd vė je, nes TMI Das fi-
nan suo ja ke lio nes į PLJS ren gi nius, 
Ir kut skui me tams rei kia lie tu vių kal-

bos dės ty mo me to di kos spe cia lis to, 
ku ris pa ruoš tų vie ti nius mo ky to jus 
dirb ti su vai kais; JAV ir Ka na dos 
ben druo me ni nin kai su si rū pi nę ar-
chy vų iš lai ky mu ir gau tu įpa rei go-
ji mu PLB pri sta ty ti Lie tu vos var do 
1000-me čio ju bi lie jaus ren gi niuo se. 

Su va žia vi mo da ly viai pri ėmė 
re zo liu ci ją dėl įvy kių Gru zi jo je – 
pa reiš kė griež tą pro tes tą dėl Ru si jos 
ag re si jos lais vo je Gru zi jos vals ty bė-
je ir pa reiš kė so li da ru mą su ko vo jan-
čia gru zi nų tau ta. Su va žia vi me da ly-
va vo ir Gru zi jos LB pir mi nin kė Zi na 
Ka ruch niš vi li, ku ri šiuo me tu ne ga li 
grįž ti na mo. 

Pri im tos ke lios re ko men da ci-
jos dėl to les nio ben dro dar bo, įsi pa-
rei go ta pa tiems ak ty viai da ly vau ti ir 
ra gin ti ki tus Lie tu vos pi lie čius už sie-
ny je da ly vau ti LR Sei mo rin ki muo-
se; išklau sy tas Tau ti nių ma žu mų ir 
iš ei vi jos de par ta men to di rek to riaus 
An ta no Pet raus ko pra ne ši mas apie 
lie tu vių ben druo me nių už sie ny je rė-
mi mą. Ta pro ga bu vo išleis ta išsa mi 
de par ta men to ata skai ta, ku rio je su-
rink tos žinios ne tik apie Lie tu vos 
vals ty bės skir tą pa ra mą at ski roms 
ben druo me nėms, bet ir pa teik ta 
medžia ga apie pa čias ben druo me nes. 
(Šia me nu me ry je spaus di na me pra-

ne ši mą „Il ga lai kė vals ty bės san ty kių 
su už sie nio lie tu viais 2008-2020 m. 
stra te gi ja – tiks lai ir užda vi niai”.)

Api ben drin da ma su va žia vi mą 
PL sa kė PLB val dy bos pir mi nin kė 
Re gi na Na ru šie nė:

„Mus ypač pa lie tė Ru si jos ag-
re si ja Gru zi jo je. Gir di me, kad Lie-
tu vos pi lie čiai jau eva kuo ja mi iš 
Gru zi jos, leidžiant jiems išsi vežti tik 
20 kg sa vo tur to. Mums tai at ve ria 
skaudžias pra ei ties žaiz das – pri me-
na apie Ru si jos oku pa ci ją. Gru zi jos 
įvy kiai ro do, kad Lie tu va ne ga li bū ti 
ra mi dėl sa vo at ei ties, nes jos kai my-
nas vėl ro do sa vo ga lią. 

Dar vie nas smū gis mums – pa-
si kei tu si Lie tu vos pre zi den to po zi ci-
ja dėl dvi gu bos pi lie ty bės. Pre zi den-
tas nie ko ne pa da rė, kad ši pro ble ma 
bū tų iš spręs ta. Ma žai vil ties, kad jo 
siū lo mas re fe ren du mas iš spręs už-
sie nio lie tu viams taip skau džią pro-
ble mą. PLB kal ba ne apie dvi gu bą 
pi lie ty bę, ji kal ba apie pri gim ti nę 
lie tu vio tei sę iš lai ky ti Lie tu vos pi-
lie ty bę, ku ri yra ig no ruo ja ma. Mes 
jau čia mės esan tys Lie tu vos da lis, bet 
mums vie tos nė ra nei Lie tu vos var do 
pa mi nė ji mo 1000-me čio ren gi niuo se 
Lie tu vo je, nei Val do vų rū muo se. 

Aud ro nė V. Škiu dai tė

RY TŲ KRAŠ TŲ PIR MI NIN KAI SU SI RIN KO AP TAR TI SA VO PRO BLE MŲ
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...Nuo mo nių tik rai ne vie na. 
Be si ruoš da ma at sa ky ti į šį klau si mą 
„Drau ge“ skai čiau Vy tau to Vo ler to 
pa si sa ky mą, kad PLB tei sė tai „at sto-
vau ja gal net treč da liui lie tu vių tau-
tos“, o tą pa čią sa vai tę ga vo vie no 
ko le gos griež tą at vir laiš kį in ter ne tu, 
ku ria me ra šo ma „nu, ir kas mums 
ta „Ben druo me nė?“… Vis kas se niai 
jau vyks ta be „Ben druo me nės“… 
LB ne be su pran ta žmo nių ir jiems ne-
su ge ba at sto vau ti“.

Kaip po kiek vie nu pa pras tu 
klau si mu, ku ris iš pra džių ga li at ro-
dy ti vai kiš kai nai vus, po klau si mu 
„Kas yra Ben druo me nė?“ sle pia si 
tam tik ras maz gas is to ri nių ap lin-
ky bių, psi cho lo gi nių prie lai dų bei 
įvai riau sių (daug dau giau, ne gu yra 
mū sų čia su si rin ku sių) vil čių at ei čiai 
– kaip Hen ri ko Ra daus ko 1950 m. 
Chi ca go je at spaus din ta me ne mir tin-
ga me ei lė raš ty je, „Strė lė dan gu je“.

Ra daus kas gal ir su pyk tų, jei 
ži no tų, kad aš jo po eti nę strė lę čia 
sie ju su kon kre čia už sie nio lie tu vių 
or ga ni za ci ja. Li te ra tai aiš ki na, kad 
Ra daus kas bu vo gry nai es te ti nės 
po ezi jos at sto vas, ne di dak ti kas, ne 
vi suo me ni nin kas (juk jis taip pat pa-
ra šė „Aš ne sta tau na mų, aš ne ve du 

Vai va Vėb rai tė
Kas yra Ben druo me nė?

tau tos, Aš sė džiu po ša kom aka ci jos 
bal tos.“) Tai, be abe jo, tie sa, bet kaip 
ir vi siems, kai man įstrin ga koks nors 
teks tas, tai no ri si jį pri tai ky ti sa va jai 
pa tir čiai. To dėl Ra daus ko strė lę dan-
gu je tai kau Ben druo me nei, ku ri: 

Kaip strė lė, ku rią pa lei do vai kas
į bal tą obe lį ža liam pa jū ry,
Ir de be sis žie dų, ta ry tum gul bė,
Mir gė da mas į ban gą nu si lei do,
Ir ste bis vai kas ir ne ga li pu tų
At skir ti nuo žie dų.

Ką tu riu ome ny? Tai, kad 
gy ve ni me vi si sten gia mės pa leis ti 
reikš mės stė les į at ei tį, vi si ti ki mės 
pa čių ge riau sių re zul ta tų, bet kar tais 
ne pa tai ko me, o jei ir pa tai ko me, pa-
tys nu stem ba me ir ne vi suo met su-
pran ta me, kur čia bu vo veiks mas, 
kur – ato veiks mis.

Užtat vi sa dos ver ta svars ty ti ir 
svars ty ti iš nau jo, kas yra mū sų strė-
lė, o kas – tai ki nys. Kas yra Lie tu vių 
Ben druo me nė? Ko kios jos 

įkū ri mo is to ri nės ap lin ky bės, 
psi cho lo gi nės prie lai dos ir 
ko kios ga lė tų bū ti pa vie nės ir 

mū sų ben dros vil tys jos at ei čiai?

LB įkū ri mo is to ri nės ap lin ky bės
No rė tų si, kad Pa sau lio Lie-

tu vių Ben druo me nės ir ša lių Lie tu-
vių Ben druo me nių įkū ri mo is to ri nės 
ap lin ky bės bū tų Lie tu vos is to ri jos 
mo ky mo pro gra mos da lis tiek Lie-
tu vos mo kyk lo se, tiek li tu a nis ti nė se 
mo kyk lo se už sie ny je. Tik rai ne vi si 
vis ką ži no me, o tarp mū sų dar yra 
liu di nin kų. Be to, už sie nio lie tu viai – 
in teg ra li lie tu vių tau tos ša ka. Be LB, 
kaip vi suo me ni nės ins ti tu ci jos, įkū-
ri mo ir rai dos is to ri jos Lie tu vos is-
to ri ja – ne pil na, ne at spin di ant ro sios 
res pub li kos dva sios, jos iš si vys ty mo 
ly gio bei ver ty bi nės ašies, jos or ga-
ni za ci nės va dy bos moks lo vai sių, 
pa skli du sių po pa sau lį. Ne mo kė da mi 
LB is to ri jos ne mo ka me ir Lie tu vos 
is to ri jos, ir, žino ma, kaip sa kė fi  lo-
so fas San ta y a na, ne ži no da mi sa vo 
pra ei ties ri zi kuo ja me bū ti pri vers ti 
at kar to ti skau džią jos pa tir tį. 

Pas ta ruo ju me tu dažnai kal ba-
me apie Kon sti tu ci ją, ku rio je pa ra-
šy ta, kad Lie tu vos pi lie ty bė įgy ja ma 
gims tant. Juo la biau Lie tu vos is to ri-
ja sa vai me pri klau so kiek vie nam iš 
mū sų ir mū sų vai kams. Ne gi drįs tu-

me nu skur din ti sa ve ir juos, nu tru-
pi nant tą sa vo tau tos is to ri jos da lį, 
ku rio je glū di LB kū ry ba ir dar bai. 

Yra ir ki ta prie žas tis, ko dėl į 
mo kyk lų pro gra mas rei kė tų įtrauk-
ti LB pra ei tį ir jos da bar ti nę ap rėp-
tį bei vei ki mo bū dus. Kaip ir vi sas 
švie ti mas li tu a nis ti nė se mo kyk lo se 
(o taip pat Lie tu vo je), ši te ma pa dė-
tų su kal ti pa grin dą ug dy ti veik lius, 
veiks nius ir tau tai įsi pa rei go ju sius 
vi suo me ni nin kus. Be si mo kant apie 
LB kar tu iš moks ta ma apie ben druo-
me niš ku mą, apie gru pių or ga ni za vi-
mo prin ci pus ir spren di mų pri ėmi mo 
me to dus, apie veiks min gus bū dus 
tar nau ti ar ti mui, ug dy ti sa vą ją tau ti-
nę ta pa ty bę, įta ko ti ap lin ki nius var-
dan Lie tu vos, ki taip sa kant – pa leis ti 
strė lę į at ei tį. 

Ži no da mi, kad ko kia pu sė mi-
li jo no Lie tu vos gy ven to jų pas ta ruo ju 
me tu yra iš vy kę į už sie nį, o ki ti te-
be vyks ta, ir ži no da mi, kad už sie ny je 
gims ta jų vai kai, tuo pa čiu ži no me, 
kad sva ri da lis ne tik pra ei ties, bet ir 
tau tos at ei ties bus už vals ty bės ri bų. 
Ri bos tarp Lie tu vos ir „pa sau lio Lie-
tu vos“ tirps ta. 

Dar 1659 m. gy dy to jas ir mo-
ky to jas Alek san dras Kuršius pa sie kė 
New Yorką. Si mo no Dau kan to 1845 
m. teks te „Bū das se no vės lie tu vių, 
kal nė nų ir že mai čių“ ra si me: „To je 
pa čioj ga dy nėj (apie 1688) … dau-
gy bė lie tu viš ko svie to iš si dan gi no į 
Ame ri ką, nes gi vir šiau mi na vo jau, 
jog didž tur čiai Lie tu voj svie tą ver gė“. 
Ma si nė emig ra ci ja pra si dė jo po 1863 
m. su ki li mo ir ba do. Ma no ma, jog 
apie 100 000 lie tu vių pa sie kė Ame ri-
ką de vy nio lik ta me šimt me ty je. 

Bet emig ran tai, net ir di džiu-
lis jų skai čius, ne bū ti nai su da ro tik rą 
ben druo me nę, o ben druo me nės sa-
vai me ne su da ro pa sau lio Lie tu vos. 

Ben druo me nė tik rą ja pras me 
– tai žmo nių gru pė, tu rin ti ir ben dru-
mo jaus mą, ir ben drą tiks lą. 

Pa sau lio Lie tu vą su pran tu 
kaip lie tu vių ir lie tu viš kų ben druo-
me nių už Lie tu vos ri bų veik los erd-
vės vi su mą. 

Ji ga lė jo at si ras ti tik po to, kai 
ben druo me nės ėmė są vei kau ti tar pu-
sa vy je ir su Lie tu va.

LB – ne pir ma sis ir ne vie nin-
te lis už sie nio lie tu vių sam bū ris. XIX 

VAIVA VĖBRAITĖ
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šimt me čio pa bai go je, po ar šių kau-
ty nių tie sio gi ne pras me dėl te ri to ri-
jų, lie tu viai emig ran tai ėmė at ski rai 
nuo len kų sta ty ti baž ny čias. Tė vy nės 
il ge sys ir sve ti ma ap lin ka ver tė žmo-
nes bur tis ir da lin tis tuo, kas iš vy kus 
iš tė vy nės ne pra ras ta: lie tu vių kal ba, 
ti kė ji mu ir pa pro čiais. At si ra do ir pa-
sau lie ti niai da ri niai: or kest rai, bib-
lio te kos, mo kyk lė lės ir ide o lo giš kai 
kon ku ruo jan ti spau da, lais va ma nių 
ir so cia lis tų bū re liai. Svar biau sia, at-
si ra do sa vi mo nė, sie jan ti as me nį su 
gru pe. Vi sa tai, nors Ben druo me nės 
kaip or ga ni za ci jos dar ne bu vo, jau 
bu vo iš tie sų ben druo me niš ka.

Vie na iš anks ty viau sių gi jų, 
jun gian čių lie tu vių emig ran tus su 
Tė vy ne, bu vo po grindžio spau da. 
Jo nas Šliū pas pa si rū pi no, kad „Ga-
zie tos lie tu wis zkos“ (lei džia mos 
nuo 1879 m. JAV) iš trau kos bū tų 
per spaus di na mos „Auš ro je“ ir pa-
siek tų Lie tu vą. Ame ri ko je ki lo min-
tis su reng ti Lie tu vos kul tū ros pa ro dą 
1900 m. Pa ry žiaus eks po zi ci jo je. Ši 
sen sa cin ga pa ro da pri bloš kė lan ky-
to jus, pir mą kart su ži no ju sius apie 
spau dos drau di mą, o emig ran tai at-
ra do nau ją – po li ti nio at sto vo sa vo 
tau tai – vaid me nį. Lie tu vos tau ti nio 
at gi mi mo idė ja, ne ly gi nant įtemp ta 
vie la, su vir po tarp kon ti nen tų. Pa-
skel bu si ne pri klau so my bę Lie tu va 
su lau kė apie 700 000 do le rių hu ma-
ni ta ri nės pa gal bos iš JAV lie tu vių 
(va di na si, vi du ti niška šei ma tam 
pa au ko jo apie 25 nuoš. sa vo me ti-
nių pa ja mų).

Tik ta da, kai dėl pa sau li nės 
ūkio kri zės pa gau sė jo lie tu vių emig-
ra ci ja į Pie tų Ame ri ką, stip rė jan ti 
Lie tu va pa ti at sig rę žė į sa vo iš ei vius. 
1932 m. Kau ne bu vo įsteig ta vals ty-
bės re mia ma vi suo me ni nė or ga ni za-
ci ja „Drau gi ja užsie nio lie tu viams 
rem ti (DULR)“. Ji siun tė va do vė-
lius, or ga ni za vo kur sus mo ky to jams, 
kvie tė gast ro liuo ti cho rus, spor ti nin-
kus, lei do „Pa sau lio lie tu vio“ žur na-
lą. Bet ir anuo met Lie tu vo je ne trū ko 
abe jin gu mo – kai kas po strin ga vo, 
jog tai iš mes ti pi ni gai, o iš ei vi ja – 
pra ras ti žmo nės.

Vis dėl to 1935 m. Kau ne bu vo 
su šauk tas pir ma sis Pa sau lio lie tu vių 
kon gre sas; at sto vai su si rin ko iš 14 
kraš tų. De le ga tai pri ėmė ben drą po li-
ti nę re zo liu ci ją: „Vi lia mės... kad Ne-
pri klau so mos Lie tu vos vi daus tvar ka 
... bus grįs ta Lie tu vos Kon sti tu ci jos 
dės niu, jog su ve re ni valdžia pri klau-

so tau tai“. Tarp išei vi jos ir Lie tu vos 
at si ra do po li ti nis dia lo gas, iš ei vi ja 
pa si sa kė už de mok ra ti nes ver ty bes. 
Kon gre se nu spręs ta įsteig ti Pa sau-
lio lie tu vių są jun gą, ku rios cen tras 
tu rė jo bū ti Lie tu vo je, o na riais tap-
ti už sie nio lie tu vių drau gi jos. Ka ras 
nu trau kė stei gi mo dar bus, oku pan-
tai už drau dė DULR veik lą, nu kir to 
iš ei vi jos ry šius su Lie tu va. Ta čiau 
vi suo ti nės už sie nio lie tu vių or ga ni-
za ci jos idė ja jau ru se no. 

Ka ras šią idė ją ak tu a li za vo. 
Va ka rų Vo kie ti jo je jau bu vo at si dū-
rę apie 75 000 lie tu vių trem ti nių, kai 
1946 m. Ha nau sto vyk lo je, VLI Kui 
ska ti nant, įsteig ta Lie tu vių Trem ti-
nių Ben druo me nė, ku ri re a liai vyk-
dė dau gy bę vals ty bės funk ci jų: štai 
pa vyz dys iš švie ti mo sri ties: vai kų 
dar že lių bu vo 61, pra džios mo kyk lų 
79, pro gim na zi jų 11, gim na zi jų 26. 
Dir bo 1086 mo ky to jai... Mo ky to jai 
su pra to ben druo me nių bū ti ny bę tiek 
ug dant vai kus, tiek pa de dant iš vie-
tin tie siems iš tver ti at gra sią ap lin ką. 

Aiš kė jo, kad rei kia reng tis il-
gai at skir čiai nuo Lie tu vos. Var dan 
to VLI Kas 1949 m. pa skel bė Lie tu-
vių Char tą ir kar tu Pa sau lio Lie tu vių 
Ben druo me nės lai ki nuo sius nuo sta-
tus. Bro nius Nai nys Ben druo me nės 
kū ri mą itin kon tro ver siš kai api bū di-
no: „Ji ne bu vo ku ria ma kaip or ga ni-
za ci ja tarp or ga ni za ci jų, par ti ja tarp 
par ti jų, gru pė tarp gru pių, ide o lo gi ja 
tarp ide o lo gi jų... ji yra Lie tu vos vals-
ty bės at spin dys už sie ny je... be te ri-
to ri jos ir be ki tų vals ty bi nės veik los 
bū ti ny bių, bet ta pa ti Lie tu va“.

Ta čiau da bar juk ne be bū tų ga-
li ma ši taip api bū din ti Ben druo me nės. 
Mū sų vals ty bė lais va ir Lie tu va yra 
Lie tu vo je, o ne už sie ny je. Ne be ga li-
ma, kaip ka dai se, lai ky ti LB ta mi-
nia tiū ri ne „Lie tu vė le“, ku ri, ne sant 
vals ty bės, sa va ran kiš kai fi  nan sa vo ir 
rū pi no si vi sų už sie ny je esan čių lie tu-
vių švie ti mo, kul tū ros, spor to ir sa vi-
tar pio pa ra mos puo se lė ji mu bei tel kė 
juos Ne pri klau so my bės sie kiui. Tie 
du tra di ci niai Ben druo me nės eg zis ta-
vi mo tiks lai – tai ne vie no „di pu ko“ 
gy ve ni mo tiks lai: iš lai ky ti lie tu vy bę 
at ei ties kar toms ir pa dė ti Lie tu vai at-
gau ti lais vę. Da bar vie na „pu sė“ to 
eg sis ta vi mo pa grin do tar si iš tir po.

Tai gi LB šio mis die no mis pa-
virs ta tie siog dar vie na, gal būt skait-
lin giau sia, stip riau sia už sie nio lie tu-
vių or ga ni za ci ja, ar ne taip? Taip ir 
ne. Ne ta pa ti nu LB, kaip or ga ni zuo to 

vi suo me niš ku mo for mos, su vi sa vi-
so pa sau lio už sie nio lie tu vių veik la 
ap skri tai. 

Taip, Ben druo me nė pri va lo bū-
ti ki to kia nei bu vo iki 1990-ųjų. Ta-
čiau Ben druo me nės struk tū ra, tvar ka 
ir tra di ci jos bei jos per dau giau kaip 
pus šim tį me tų su telk ta pa tir tis ir už-
gy ven ta „or ga ni za ci nė va lia“ ją įpa-
rei go ja bū ti ir veik ti ki taip nei ki tos 
or ga ni za ci jos. Lie tu vių Ben druo me-
nė yra uni ka li „pa sau lio Lie tu vos“ 
ap raiš ka. Ji tik ra nė ra dar vie na or ga-
ni za ci ja tarp dau gy bės ki tų.

Ben druo me nė nuo pat jos 
įstei gi mo tu rė jo du or ga ni za ci nius 
prin ci pus, ku rie ją iš es mės ski ria 
nuo vi sų ki tų or ga ni za ci jų: tai 

vi suo ti nu mas 
de mok ra tišku mas 
sa va no rišku mas
De mok ra tišku mas tar si išplau-

kia iš vi suo ti nu mo ir be jo bū tų ne įma-
no mas. Ly giai taip pat – sa va no riš ku-
mas iš de mok ra tiš ku mo prin ci po.

Vi suo ti nu mas – de kla ruo ja mas 
ar tik ras – tai pats ypa tin giau sias, 
am bi cin giau sias ir pra smin giau sias 
LB bruožas. Tai yra, vi si užsie nio 
lie tu viai pri klau so LB, pa gal jos pa-
čios ju ri diš kai re gist ruo tus įsta tus, o 
tas „pri klau sy mas“, žino ma, ga li bū-
ti są mo nin gas ar ba ne. Anot My ko-
lo Kru pa vi čiaus, pir mi nin ka vu siam 
VLI Kui ir pra džio je or ga ni za vu siam 
LB: „At ski ra ply ta yra ne reikš min-
gas daik tas... tas pats ga li ma pa sa ky-
ti apie pa sau ly je pa skli du sius lie tu-
vius... kol lie tu vio su lie tu viu ne jun-
gia lie tu vių ben druo me nės or ga nai, 
tol to kie lie tu viai tė ra ta ply tų krū va, 
iš ku rios kiek vie nas pra ša lai tis ga li 
nau do tis. Tik ta da, kai vi si bus su-
ri kiuo ti... į sa vo sios ben druo me nės 
pa sta tą, iš pa lai dų lie tu viš kų ply tų 
krū vos tu rė si me pa si sta tę sa va jai lie-
tu vy bei tvir to vę“. (PLB ke liu).

Anks tes nė pa tir tis ro dė, kad 
pir mo ji už sie nio lie tu vių kar ta, dar 
šiek tiek ant ro ji, lai ky da vo si sa vo 
pa ra pi jos, drau gi jos, par ti jos, o tre-
čia jau ko ne vi siš kai nu taus da vo. 
Vi sur ir vi soms tau toms taip emig ra-
ci jo je bū na. La bai ge ras pa ly gi ni mas 
su skri tu liais ge o met ri jo je. Jei gu 
tam tik rą plo tą suskirs ty si me į dau-
ge lį ma žų skri tu lių, tai jų pe ri fe ri ja 
(„cir cum fe ren ce“) bus il ga – daug 
bus nuo kraš te lių „nu by ran čių“, nu-
tau tė jan čių. O jei nu brė ši me vie ną 
di džiu lį skri tu lį, ku ris ap ima vi sus, 
jį api brė žian ti li ni ja bus pa ly gi nus 



Pasaulio lietuvis  /  2008 Rugpjūtis-Rugsėjis10

tėvynėje

daug trum pes nė, pe ri fe ri jos ma žai ir 
nu by ran čių daug ma žiau.

Ši idė ja pa si tei si no, lai kas ir 
dar bai pa tvir ti no, kad LB vi suo ti nu-
mas su ma ži no tą pe ri fe ri ją, nu by rė-
ji mą, nu tau tė ji mą. Ten, kur LB bu vo 
stip ri, lie tu viai jau tė si pa jė gūs ir jų 
vai kai di džia vo si lie tu viai esą ir lai-
kė si kar tu. Ypač jau ni mas įver ti no 
tai, kad jų tė vai tei kė pri ori te tą vie-
nai api ben dri nan čiai idė jai („lie tu vy-
bė“), o ne at ski roms gru pėms (ku riai 
nors ide o lo gi nei or ga ni za ci jai, po li-
ti nei par ti jai, ge og ra fi š kai api brėž tai 
pa ra pi jai...) Bet tai da ry ti vi suo met 
ne leng va, nes gy ven ti „po vie nu sto-
gu“, tu rint skir tin gus įsi ti ki ni mus, iš-
si la vi ni mą, gy ve na mą ša lį, bu vo sun-
ku prieš 50 me tų, o tai da ry ti da bar 
dar žymiai sun kiau, nes tos skir ty bės 
tarp mū sų – dar di des nės.

An tra ver tus, tik ši taip su tel-
kia ma ga li ma jė ga – pa tys žmo nių 
skai čiai, ben dra fi nan si nė ir or ga ni-
za ci nė ga lia, pa ga liau mo ra li nė jė-
ga, ku ri le mia ga li my bę or ga ni zuo ti 
de mok ra tiš kus rin ki mus į spren di-
mus pri iman čias bei sa vo rin kė jams 
at sto vau jan čias LB ta ry bas, jų val-
dy bas. Kan di da tuo ti ir lai mė ti ga li 
kiek vie nas; ne rei kia nei kaž ko kių 
ypa tin gų pi ni gų, nei po li ti nės par ti-
jos, nei iš gar sė ju sių pus bro lių; ši tą 
kiek vie nas iš mū sų ga li pa liu dy ti. 
Rei kia tik dirb ti „iš no ro tai da ry ti“, 
nes LB ne mo ka sa vo va do vams at ly-
gi ni mų, ir žmo nės-sa va no riai, ku rie 
kan di da tuo ja į va do vau jan čius pos-
tus, juos tar si „už dir ba“ sa vo pro fe-
si ne pa tir ti mi ir or ga ni za ci niu su ma-
nu mu, įro dy da mi LB rin kė jams sa vo 
pa si ren gi mą ir įsi pa rei go ji mą lais-
va lai kį ati duo ti LB tiks lams. Kaip ir 
anks čiau, dviems tiks lams: lie tu vy-
bės iš lai ky mui už sie ny je; Lie tu vos 
vals ty bės ge ro vei ir sau gu mui (vie-
toj anks čiau siek tos ir jau pa siek tos 
Ne pri klau so my bės).

To dėl lais va Lie tu va iš ski ria 
PLB sa vo tei sės ak tuo se (pvz., „Il-
ga lai kė je vals ty bės san ty kių su už-
sie nio lie tu viais stra te gi jo je“), nors 
PLB – ne pri klau so ma vi suo me ni nė 
or ga ni za ci ja, o ne vals ty bei ar jos 
val džiai pa val di ins ti tu ci ja. Ne se niai 
Vy riau sy bė taip pat pri ta rė mi nė tos 
stra te gi jos ko or di na vi mo ir prie žiū-
ros ko mi si jos su da ry mui. Į ją įra šy ti 
ir trys PLB skir ti at sto vai; tuo vals-
ty bė pri pa žįs ta PLB iš skir ti nu mą ir 
ga li my bę at sto vau ti lie tu viams, gy-
ve nan tiems už Tė vy nės ri bų.

Tai ir gi da lis tiek LB, tiek šių 
die nų Lie tu vos is to ri jos, ku rią rei kia 
pir miau sia mums pa tiems žino ti. 

Psi cho lo gi nės prie lai dos
Tie, ku rie gy ve no me užsie-

ny je jau 1990 m. ko vo 11-ąją die-
ną, pui kiai pri si me na me džiaugs mo 
ir greit po jo at si ra du sias tam tik ro 
pa si me ti mo nuo tai kas. Vie nas ki tam 
ir sau pa tiems kė lė me klau si mą: ko-
kia pras mė to liau gy ven ti lie tu viu už 
Lie tu vos ri bų? Bu vo aiš kiai mes tas 
iš šū kis: „iš si il gė liai, jei ne su me la-
vo te sa vo di džiu lės mei lės Tė vy-
nei, tuoj pat grįž ki te“, ir kai kas taip 
pa da rė. Ta čiau to li gra žu ne vi si. O 
daug dau giau nei su grį žo į Lie tu vą 
– iš vy ko iš jos. Tai gi ben dras skai-
čius už sie nio lie tu vių tik pa di dė jo, ir 
la bai spar čiai. Bet tas įky ru sis klau-
si mas iš li ko vie no dai reikš min gas 
vi soms iš vy ku sių jų „ban goms“: ko-
kia pras mė da bar gy ven ti lie tu viu už 
Lie tu vos ri bų?  

Pa si ro do, mei lę ir pri klau so-
mu mą tau tai ir Tė vy nei ne taip jau 
pa pras ta pa ma tuo ti, ant pirš tų su skai-
čiuo ti. Žmo gaus gy ve na mo ji vie ta 
to li gra žu ne vis ką apie jo nu si sta ty-
mus ir ver ty bes nu sa ko, juo lab XXI 
– glo ba li za ci jos am žiu je. O prie žas-
čių vie nam ar ki tam gy ve na mo kraš-
to pa si rin ki mui tu ri me kiek vie nas, ir 
jos vi sos yra gerb ti nos ir pa kan ka-
mos, jei esa me lais vi žmo nės. Ta čiau 
vis tiek no ri si at sa ky ti į klau si mą: 
ko kia pras mė da bar gy ven ti lie tu viu 
už Lie tu vos ri bų? Jei ne su grį žo me į 
lais vą Lie tu vą ar ba iš jos iš vy ko me, 
ko dėl da bar ne įsi lie ti ir leis ti vai-
kams vi siš kai, be jo kios iš lie kan čios 
žy mės, įsi lie ti į gy ve na mo jo kraš to 
kul tū rą, po li ti nį ir vi suo me ni nį gy ve-
ni mą? Ko dėl aš ne no riu, kad ma no 
vai kai bū tų ame ri kie čiai, o no riu, 
kad jie bū tų lie tu viai?

Kaip ir vi sos ma mos, no riu, 
kad vai kai bū tų svei ki ir lai min gi, 
drą sūs ir ge ri. Kaip pa dė ti jiems to-
kiems bū ti? Ver tė tų grįž telt į psi cho-
lo gi jos moks lą.

XX am žiaus hu ma nis ti nės 
psi cho lo gi jos pra di nin kas Ab ra o mas 
Mas low pa vaiz da vo gar si ą ją „po-
rei kių pi ra mi dę“, es mi nių žmo gaus 
po rei kių sche mą, pra de dant fi zio lo-
gi niais (mums rei kia oro, van dens, 
mais to, ši lu mos ir t.t.), po to sau gu-
mo (sta bi lu mo, tvar kos, už tik rin tos 
pen si jos). Tre čias laip te lis – so cia li-
niai po rei kiai (mei lė, bi čiu lys tė, ben-

druo me niš ku mas, pri klau so my bė). 
Aukš čiau – as mens sta tu sas bei jo 
kom pe ten ci jos (ki tų as me nų pa gar ba 
mums, pri pa ži ni mas, mū sų sa vi gar-
ba, ge bė ji mai ir ne pri klau so my bė), 
ir pa ga liau – pla tu sis pa sau lio pa-
ži ni mas, gro žio sie kia my bė. Ne vi-
siems, o tik ne di de lei žmo nių da liai 
esą iš tik rų jų ak tu a li ta „aukš čiau-
sio ji pa ko pa“: sa vi raiš ka, dva sin-
gu mas, gy ve ni mo pra smės pa ieš ka, 
trans cen den ti nės pa tir tys ir įžval gos. 
Su pran ta ma, pir miau sia mums rei kia 
oro ir tik ta da, kai jo įkve pia me, ima-
me grum tis už mais to kąs nį, o kai jį 
už si tik ri na me, ima me trokš ti mei lės, 
pri pa ži ni mo; ir tik pas kui – tie sos ir 
gro žio, o ga liau siai – ge res nio, tei-
sin ges nio pa sau lio.

No ri si, kad mū sų vai kai bū-
tų ne tik ap rū pin ti, bet ir ge riau-
sia pras me am bi cin gi bei trokš tų to 
aukš čiau sio laip te lio, kad jiems bū tų 
ak tu a lu ieš ko ti gro žio ir siek ti tei-
sin gu mo. Kaip jiems pa dė ti? Rei kia 
pa dė ti su ras ti sa vo „mes“ (ben druo-
me nę) ir to kiu bū du – stip rin ti ga li-
my bes sa va jai „aš“ (as me ny bei). Čia 
ir yra šer dis at sa ky mo į klau si mą, 
„ko kia pras mė gy ven ti lie tu viu už 
Lie tu vos ri bų?“

Daž nai kal ba ma apie tar pu-
sa vy je su si ju sius pra dus: fi zi nį, so-
cia li nį, in te lek tu a li nį, dva si nį. Juos 
re a li zuo ti įma no ma tik esant tarp 
ki tų žmo nių. Jau čia mės vi sa ver čiai 
tik veiks min go se ben druo me nė se. 
Ben druo me nė – są vo ka, dar ne se niai 
sie ta su ama tų gil di ja, mo kyk la, baž-
ny čia, šian dien sie ja ma ir su in ter ne-
ti niais tin klais, „blo g‘ais“, dis tan ci-
niu mo ky mu. Kad ir ko kiu pa grin du 
ben druo me nės for muo tų si, mums 
vi siems vi sa da rei kia tu rė ti ne tik 
sa vo „aš“, bet ir sa vo „mes“. 

Kas tai – „mes“? Esa me tai, 
kuo įsi var di ja me, tuo, kas mus bu ria 
vai kys tė je, kas mums su tei kia pra-
smin gų „žen klų“ sis te mą; sa va kal-
ba, pra ei tis, šei my ni nė ap lin ka, kul-
tū ra. Čia su si rin kę esa me lie tu viai, 
ne bet ko kie, o „pa sau lio lie tu viai.“ 
Daž nai pa si šai po ma (nors ne ver tė tų 
tai da ry ti) iš Chi ca gos prie mies čio, 
kur jau se niai iš ki lo Pa sau lio lie tu-
vių cen tras. Žmo nės sa ko, kad „pa-
sau lio lie tu vių cen tras“ juk tik rai nė-
ra Le mon te. Ma tyt, daug kas apie tai 
yra pa gal vo ję. 

In ter ne te „Pa sau lio Lie tu vos“ 
są vo kos iš vi so nė ra. Nar šy da ma ra-
dau tik vie ną šios są vo kos var to ji mo 
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pa vyz dį – re ži sie riaus Li no Au gu lio 
ki no fil mas apie 2003-ių jų Dai nų 
šven tę pa va din tas: „Mes – Pa sau lio 
Lie tu va“.  Taip ir at sa ko ma į klau si-
mą: kas yra Pa sau lio Lie tu va? Tai 
mes. Tai vi si, gy ve nan tys už vals ty-
bės ri bų, ben dro je kul tū ri nė je-vi suo-
me ni nė je erd vė je. Bet kur su si ti kę 
at pa žįs ta me vie nas ki tą kaip sa viš-
kius iš vie no kai mo, nes esa me tam 
tik ros esa ties, pa sau lio Lie tu vos, 
ne ge og ra fi nės, o vir tu a lios vie to vės 
vai kai. Joks api ben dri ni mas taip lo-
giš kai ir na tū ra liai, kaip pa sau lio 
Lie tu va, mū sų ne įvar di ja. 

Pa sau lio Lie tu vių Ben druo-
me nė jau bu vo fak tiš kai įkur ta ir 
iš si sklei du si, kai moks li nin kai-so-
cio lo gai ėmė do mė tis ben druo me nių 
te ori ja. 1974 m. psi cho lo gas Sa mu-
el Sa ra son įvar di jo „psi cho lo gi nį 
ben druo me nės jaus mą“ kaip vie ną 
as mens sa vas ties pa grin dų. Bu vo at-
lik ta dau gy bė ty ri mų, o ypač di de lio 
pri pa ži ni mo su si lau kė McMil lan/ 
Cha vis te ori ja, ku ri 1986 m. api brė-
žė „ben druo me niš ku mo po jū tį“: „tai 
na rių jaus mas, kad jie pri klau so gru-
pei ir kad jie yra svar būs vie nas ki-
tam; ir jų įsi ti ki ni mas, kad, įsi pa rei-
go ję bū ti kar tu, ga lės pa ten kin ti sa vo 
po rei kius“.

Ben druo me niš ku mo po jū tis, 
pa sak McMil lan ir Cha vis, ran da si 
esant ke tu rioms es mi nėms są ly goms:

Na rys tė (t.y., da ly va vi mo api-
brė ži mas, tar pu sa vio pa si ti kė ji mas, 
as mens emo ci nis sau gu mas ben-
druo me nė je, as mens sa vęs „in ves-
ta vi mas“ į ben druo me nę ir ben dra 
sim bo lių sis te ma).

Įta ka (kaip ra šė dar ket vir ta-
ja me XX amžiaus dešimt me ty je Lie-
tu vos pe da go gas a.a. prof. An ta nas 
Šerkšnas) ben druo me nė je abi pu sė: as-
me nys vei kia gru pę, o ši vei kia juos. 
Įta kin giau si bū na tie, ku rie ver ti na, 
pai so ki tų žmo nių nuo mo nės). 

Po rei kių ten ki ni mas (na rys-
tė pa de da ten kin ti žmo giš kuo sius 
po rei kius, ben dros ver ty bės su ku ria 
ap lin ką, ku rio je vyks ta so cia li niai 
mai nai, sa vi tar pio pa ra ma. Lie tu vių 
Char to je tai įvar di ja ma kaip tar pu-
sa vio so li da ru mas).

Emo ci nis ryšys (bū ti na są ly ga 
au ten tiš kai ben druo me nei: jis ga li mas 
tik pa kan ka mai in ten sy viai ben drau-
jant, kar tu iš gy ve nant ypač svar bius 
įvy kius ir da li jan tis ben dra is to ri-
ne at min ti mi, ku ri su vo kia ma kaip 
ben dra gru pės ir as mens is to ri ja, iš-

reikš ta uni ka lia me no kal ba [pla či ą ja 
pras me]). Tai ap im tų mū sų tau ti nius, 
ben druo me ni nius sim bo lius, svar bias 
da tas, sto vyk lų pri si mi ni mus, liau dies 
dai nų me lo di jas, Čiur lio nio pa veiks lų 
vaiz dus mū sų pa są mo nė je.

Šiuo me tu moks li nin kai ap ta-
ri nė ja penk tą ją są ly gą, 2000 m. su-
for mu luo tą aust ra lės Pa tri cia Obst 
stu di jo je: 

Są mo nin ga ta pa ty bė (na rių 
įsi pa rei go ji mas ben druo me nės sėk-
min gai rai dai ir su stip rin ta at jau ta 
ki tiems na riams).

Ma nau, kad Pa sau lio Lie tu vių 
Ben druo me nė ati tin ka šias moks li-
nin kų įvar din tas są ly gas, ta čiau ga-
lė tų jas ati tik ti dar ge riau. Kiek vie-
ną są ly gą de rė tų svars ty ti at ski rai, 
iš anks to pla nuo ti, kaip ją to bu liau 
įgy ven din ti. Kuo lanks čiau mes, tai-
ky da mi Ben druo me nės nuo sta tas, 
ar tė ja me prie šių są ly gų įtvir ti ni mo, 
tuo la biau ple čia me sau ir už sie ny-
je gi mu siems bei at vyks tan tiems 
erd vę per ga lin gą „mes“ ug dy ti sa-
va jį „aš“. Tas „aš“ – žmo gus, ku ris 
ne abe jin gas sa vo tau tai ir vals ty bei, 
au ten tiš kai kul tū rai ir is to ri jai, ben-
draž mo giš kam gro žiui ir tei sin gu-
mui, at jau čia sa vo ar ti mą.

Ple čia me, au gi na me pa čią 
Lie tu vą, net ne svar bu, ar ji (ar jos 
valdžia, jos da bar ti niai ga lin gie ji) 
tai šian dien su pran ta.

Vil tys at ei čiai
Be abe jo, tų vil čių dau giau nei 

mū sų čia, ir jos itin skir tin gos: mes 
vi si čia at vy ko me ve di ni įdo mių ir 
įvai rių lū kes čių. Bet šis tas tik riau-
siai yra ir ben dra. Kal ba me apie vil tis 
LB at ei čiai. No rė tų si, kad Lie tu vių 
Ben druo me nė, kaip pri de ra jos pri-
gim čiai, lai ky tų si tiek vi suo se kraš-
tuo se, tiek, kaip pa sau li nis da ri nys, 
vie nin gų es mi nių, pa ma ti nių prin ci-
pų: vi suo ti nu mo, de mok ra tiš ku mo 
ir sa va no riš ku mo. Tai la bai svar bu, 
nes ki taip ne ga li ma lai ky ti, jog LB 
at sto vau ja už sie nio lie tu viams, ku rie 
ir su da ro vir tu a li ą ją pa sau lio Lie tu-
vą. O tai pa siek ti pa kan ka mai sun ku: 
rei kia (to kios bū tų ma no vil tys-sva-
jo nės):

Pla čiai švies ti Lie tu vos ir už-
sie nio lie tu vius, kad vi si ži no tų, kas 
yra LB ir kad ji yra vi sur, kur tik yra 
lie tu vių;

Įti kin ti dau ge lį, jog są mo nin-
ga na rys tė (bei tau ti nio so li da ru mo 
įna šo mo kė ji mas) LB kiek vie nam 

tik rai ver tin ga, ka dan gi LB vyk do 
kon kre čius, pra smin gus dar bus, stip-
ri na mū sų mo kyk las, sto vyk las, pa-
ra pi jas, šo kių gru pes, jau ni mo sam-
bū rius, ide o lo gi nes or ga ni za ci jas, 
fon dus... įsi pa rei go ja or ga ni zuo ti ir 
fi nan suo ja ma si nius kul tū ros ren gi-
nius...

Pa pil dy ti kan di da tuo jan čių 
į LB va do vus są ra šus nau jais žmo-
nė mis, ku rie mo ka iš klau sy ti ir pa-
si ren gę įsi klau sy ti į ap lin ki nių bal są 
ir ku rių mo ty va ci ja – ak ty vi tar nys tė 
ben druo me nei;

Pa di din ti LB rin ki muo se 
bal suo jan čių skai čių, kad ge riau 
ati tik tų už sie ny je gy ve nan čių lie tu-
vių skai čių;

At nau jin ti veik lą įsi klau sius 
į nau jų LB bal suo to jų pa gei da vi-
mus ir rū pes čius;

Stip rin ti LB ga lią ir ge bė ji mą 
vys ty ti dia lo gą su Lie tu vos ir ki tų 
vals ty bių vy riau sy bė mis dėl LB tiks-
lų: lie tu vy bės iš lai ky mo, Lie tu vos 
ge ro vės bei sau gu mo stip ri ni mo;

Ug dy ti su vo ki mą, kad LB 
įma no ma plė to ti tik pa si klio vus vi-
suo ti nu mu, de mok ra tišku mu ir sa-
va no rišku mu vi suo se dar buo se. LB 
ne ga li bū ti ku rios nors vie nos gru pe-
lės da ri niu, juo lab ne ga li tap ti fi nan-
siškai nuo kie no nors pri klau so ma;

Už tik rin ti LB spren di mų sa-
va ran kiš ku mą, kad nie kuo met LB 
ne bū tų pri klau so ma nuo Lie tu vos ar 
bet ko kios vals ty bės po li ti nės val-
džios.

Ar tai, ką čia pa ra šiau, nai-
vu? Tam tik ra pras me, juk nie ko nė-
ra am ži no, o LB jau įžen gė į ant rą jį 
pus šim tį me tų. Kei čia si lai kai, kei-
čia si ir žmo nės. Ta čiau LB ga li gy-
vuo ti dar la bai il gai, tol, kol jos pa-
ma ti niai prin ci pai mums aiš kūs, tol, 
kol ji mums ir mū sų vai kams su ge ba 
su da ry ti rei ka lin gą „mes“, tol, kol ji 
mums pa tin ka, jos ren gi niai su tei kia 
ma lo nu mo ir in fra struk tū ra tei kia są-
ly gas plė to ti švie ti mo, kul tū ros ir vi-
suo me ni nę veik lą. Tol, kol mes jau-
čia mės vie ni ki tiems rei ka lin gi. Tol, 
kol Lie tu va jau čia mū sų al sa vi mą 
ša lia, ir mes – jos. Tol, kol Ra daus ko 
ei lė raš ty je iš šau ta strė lė pur to nuo 
obels žie dus, o mes taš ko mės pa sau-
ly je, tiek taš ko mės obels bal tuo se 
žie duo se, tiek jū ros bal to se pu to se. 
Toks iš ei viš kas gy ve ni mas.

Pra nešimas PLB ir PLJS kraš tų    
pir m. su va žia vi mui 2008-08-12
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Il ga lai kė vals ty bės san ty kių su už sie nio lie tu viais 
2008-2020 m. stra te gi ja – tiks lai ir užda vi niai

An ta nas Pet raus kas
Tau ti nių ma žu mų ir iš ei vi jos de par ta men to prie LR Vy riau sy bės gen. di rek to rius

Tau ti nių ma žu mų ir iš ei vi jos 
de par ta men tas prie LR Vy riau sy bės 
(to liau TMID) yra pa grin di nis Lie-
tu vos vals ty bės po li ti kos už sie nio 
lie tu vių at žvil giu vyk dy to jas ir san-
ty kių su jais pa lai ky mo in stru men-
tas. Vyk dy da mas po li ti ką už sie ny je 
gy ve nan čių lie tu vių at žvil giu TMID 
sie kia įgy ven din ti šiuos tiks lus: pa-
dė ti už sie nio lie tu vių ben druo me-
nėms iš sau go ti tau ti nę kul tū rą, gim-
tą ją kal bą, iden ti te tą, pa lai ky ti ir 
stip rin ti ry šius su Lie tu va; da ly vau ti 
for muo jant ir įgy ven di nant vals ty bi-
nę tau ti nių san ty kių dar nu mo ir ry šių 
su už sie nio lie tu viais po li ti ką.

TMID pa ren gė „Il ga lai kę Lie-
tu vos vals ty bės san ty kių su už sie nio 
lie tu viais 2008-2020 m. stra te gi ją“ 
(to liau va di na ma – Stra te gi ja). Stra-
te gi jos pa skir tis – nu sta ty ti il ga lai-
kius Lie tu vos Res pub li kos ry šių ir 
ben dra dar bia vi mo su už sie ny je gy-
ve nan čiais lie tu viais puo se lė ji mo 

po li ti kos tiks lus ir už da vi nius. Stra-
te gi jos nuo sta tų įgy ven di ni mo lai ko-
tar pis – 2008-2020 m.

Stra te gi jos pa ren gi mą lė mė 
tai, kad dėl gau sios lie tu vių emig-
ra ci jos smar kiai iš au gus už sie ny je 
gy ve nan čių lie tu vių skai čiui ir pa-
gau sė jus bei su stip rė jus už sie nio 
lie tu vių ben druo me nėms, at si ra do 
abi pu sis po rei kis ir bū ti ny bė ben dra-
dar biau ti šio se sri ty se:

lie tu vių tau ti nio ta pa tu mo iš-
sau go ji mo ir plė to ji mo;

li tu a nis ti nio švie ti mo or ga ni-
za vi mo ir ko or di na vi mo;

lie tu vių kul tū ros puo se lė ji mo;
in for ma ci jos apie Lie tu vos 

gy ve ni mą sklai dos to bu li ni mo;
in for ma ci jos apie už sie nio lie-

tu vių gy ve ni mą sklai dos plė to ji mo;
eko no mi nių ry šių.
Pa grin di nis Stra te gi jos tiks-

las – pa dė ti už sie ny je gy ve nan tiems 
lie tu viams iš sau go ti tau ti nį ta pa tu-
mą, ry šius su Lie tu va, kul tū rą, kal-
bą bei pa reng ti šiuo me tu už sie ny je 
gy ve nan čius lie tu vių kil mės vai kus 
at ei ty je grįž ti į Lie tu vą, to kiu bū du 
di di nant pa si ren gi mą re e mig ruo ti ir 
rein teg ruo tis į Lie tu vos gy ve ni mą. 

Pa grin di niai Stra te gi jos sie kiai 
užtik rin ti Lie tu vos ins ti tu ci jų ir 

už sie nio lie tu vių ben dra dar bia vi mą;
siek ti vie nin gos lie tu vių tau ti-

nės ben druo me nės – in teg ra lios tau-
tos – su kū ri mo;

siek ti išsau go ti už sie nio lie tu-
vių tau ti nį ta pa tu mą, puo se lė jant lie-
tu vių kal bą ir kul tū rą.

  
Stra te gi jos užda vi niai
Ska tin ti Lie tu vos Res pub li kos 

ins ti tu ci jų ir už sie nio lie tu vių ben-
dra dar bia vi mą. 

Plės ti Lie tu vos Res pub li kos 
di plo ma ti nių at sto vy bių ir kon su li-

AN TA NAS PET RAUS KAS

LR PREZIDENTO PATARĖJAS LEONAS NARBUTIS (KAIRĖJE) IR TMID PAREIGŪNAS 
BERTAS VENCKAITIS
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nių įstai gų pa jė gu mus dirb ti su Lie-
tu vos pi lie čiais ir už sie nio lie tu viais, 
vyk dy ti kon su li nę plėt rą, at si žvel-
giant į Lie tu vos pi lie čių emig ra ci jos 
srau tų ki ti mą.

Ska tin ti už sie nio lie tu vių švie-
ti mo įstai gų ben dra dar bia vi mą su 
Lie tu vos švie ti mo įstai go mis, įtrau-
kiant li tu a nis ti nių mo kyk lų ben druo-
me nes į švie ti mo pro jek tus, fi nan-
suo jant mo kyk lų, mo ki nių, stu den tų 
ir jau ni mo or ga ni za ci jų pro jek tus, 
ska ti nan čius vai kų ir jau ni mo ben-
dra dar bia vi mą su už sie nio lie tu vių 
švie ti mo įstai gų mo ki niais.

Skleis ti in for ma ci ją apie už-
sie nio lie tu vius Lie tu vo je ir teik ti 
in for ma ci ją už sie nio lie tu viams apie 
gy ve ni mą Lie tu vo je.

Ska tin ti už sie nio lie tu vių da-
ly va vi mą Lie tu vos po li ti nia me gy-
ve ni me.

Ska tin ti moks li nius ty ri mus apie 
už sie nio lie tu vių gy ve ni mą ir veik lą.

Ska tin ti už sie nio lie tu vius 
da ly vau ti Lie tu vos eko no mi nia me 
gy ve ni me, sklei džiant in for ma ci ją 
už sie ny je apie ver slo ga li my bes Lie-
tu vo je, in ves ti ci nę ap lin ką, lais vas 
dar bo vie tas.

Su da ry ti są ly gas kur ti li tu a-
nis ti nio švie ti mo mo ky mo(si) pro-
gra mų ir prie mo nių sis te mą.

Vys ty ti li tu a nis ti nį švie ti mą, 
ska ti nant už sie ny je gy ve nan čius lie-

tu vius steig ti nau jas už sie nio lie tu-
vių švie ti mo įstai gas bei mo ky mo 
pro ce są pri tai ky ti už sie nio lie tu vių 
po rei kiams ir spe ci fi niam kul tū ri-
niam kon teks tui.

Ska tin ti lie tu viš kos kul tū ros 
kū ri mą, puo se lė ji mą bei spor to tra-
di ci jų tęs ti nu mą už sie ny je.

Stra te gi jos įgy ven di ni mo lai-
ko tar piui bus pa reng tos ir pa tvir tin-
tos Tar pins ti tu ci nė ben dra dar bia vi-
mo su už sie nio lie tu vių ben druo me-
nė mis 2008-2012 me tų pro gra ma ir 
ki tos vi du ti nės truk mės pro gra mos.

Stra te gi jos įgy ven di ni mas fi-
nan suo ja mas iš ins ti tu ci joms, da ly-
vau jan čioms įgy ven di nant šią Stra-

te gi ją, pa tvir tin tų Lie tu vos Res pub-
li kos vals ty bės biu dže to ben drų jų 
asig na vi mų ir ki tų tei sės ak tų nu sta-
ty ta tvar ka gau tų lė šų. 

Il ga lai kės vals ty bės san ty kių 
su už sie nio lie tu viais 2008-2020 m. 
įgy ven di ni mas pa dės siek ti vie no 
svar biau sių ir ak tu a liau sių Lie tu vos 
Res pub li kos pas ta ro jo lai ko tar pio 
tiks lų – su kur ti ir įgy ven din ti op ti-
ma lią bei nuo sek lią ry šių ir ben dra-
dar bia vi mo su už sie nio lie tu viais 
Stra te gi ją, pa grįs tą tar pins ti tu ci niu 
ko or di na vi mu, kon kre čio mis už da-
vi nių įgy ven di ni mo prie mo nė mis ir 
fi nan si niais iš tek liais.

TMID SURENGTAME PLB IR PLJS PIRMININKŲ SUVAŽIAVIME TRAKUOSE

GROJA “KLUMPĖ” IŠ PUNSKO



Pasaulio lietuvis  /  2008 Rugpjūtis-Rugsėjis14

tėvynėje

–Lie tu vių iš ei vi jos ins ti tu tas 
PLB fon dui yra pa si ža dė jęs per 3-4 
me tus pa reng ti 5 mo nog ra fi jas apie 
PLB įkū rė jus. Pir ma sis yra Sta sys 
Barz du kas, vie nas iš įkū rė jų, kal-
bi nin kas, at ei ti nin kas, žur na lis tas, 
„Pa sau lio lie tu vio“ pir ma sis re dak to-
rius. Taip pat bus ren gia mos mo nog-
ra fi jos apie Juo zą Ba čiū ną, prel. My-
ko lą Kru pa vi čių, prel. Jo ną Bal kū ną 
iš JAV ir Jo ną Ma tu lio nį iš Ka na dos. 
Šis pro jek tas pa ska ti no ins ti tu to dar-
buo to jus ak ty viai rink ti me džia gą 
Lie tu vo je ir iš ei vi jo je. Aš ra šau mo-
nog ra fi ją apie S. Barz du ką ir, ne se-
niai bū da ma JAV, rin kau me džia gą 
Chi ca go je, Li tu a nis ti kos stu di jų ir 
ty ri mo cen tre, Was hing to ne, Cle ve-
lan de, pas S.Barz du ko ar ti muo sius 
ir pa žįs ta mus. Pro jek tas pra si dė jo 
ir ti ki mės, kad jis sėk min gai vyks. 
Kny gų lei dy bą ir ke lio nes fi nan suo-
ja PLB fon das, pra šo me pa ra mos ir 
iš ki tų fon dų. Ti ki mės ne nu vil ti Lie-
tu vių Ben druo me nės. Ki ti au to riai – 

Iš ei vi jos ins ti tu tas ren gia kny gas apie PLB kū rė jus
Po kal bis apie Lie tu vių iš ei vi jos ins ti tu to nau jau sius pro jek tus su Iš ei-

vi jos stu di jų cen tro Kau ne vy res ni ą ja moks lo dar buo to ja, Vy tau to Di džio jo 
uni ver si te to Li te ra tū ros ka ted ros do cen te Da lia Kui zi nie ne.

dr. Dai va Dap ku tė ra šys apie J. Ba-
čiū ną, o dr. Ilo na Bu čins ky tė – apie 
prel. M. Kru pa vi čių, ki tos as me ny-
bės dar lau kia sa vo au to rių. 

–Sa vo ar chy vuo se tur būt 
taip pat tu ri te me džia gos?

–Taip, Išei vi jos ins ti tu tas kau-
pia ar chy vus. Tu ri me di de lius B. 
Kvik lio, J. Gim bu to, PLB ar chy vus. 
Tai gi pa kan ka mai daug medžia gos 
ran da me ir sa vo ar chy ve, bet, žino-
ma, ne vi sa da jų už ten ka. Ten ka per-
žiū rė ti vis ką, kas įma no ma, ben drau-
ti su pa žįs ta mais, da ry ti in ter viu su 
ar ti mai siais. Mo nog ra fi jos ra šy mas 
tuo pa čiu pa ska ti na ir ar chy vo rin-
ki mą. Pvz., iš Cle ve lan do, iš duk ros 
Auš ros Barz du kai tės Ba bic kie nės 
na mų, at ke lia vo da lis S. Barz du ko 
ar chy vo.

–Ar tai, ką tu ri te LII ar chy-
ve, spė ja te su tvar ky ti?

–Dar vyks ta tvar ky mas ir gau-

na me vis nau jos me džia gos. Ar chy-
vai pa kan ka mai di de li. Vyks ta kny gų 
tvar ky mas. Esa me Vy tau to Di džio jo 
uni ver si te to da lis, uni ver si te tas ar-
chy vų tvar ky to jų ne ski ria, to dėl ras ti 
lė šų yra mū sų pa čių rei ka las, – ku-
ria me pro jek tus, ieš ko me kon tak tų 
ir sam do me kva li fi kuo tus žmo nes, 
ku rie tvar ky tų ar chy vus. Mū sų ar-
chy vai yra su ve da mi į kom piu te ri nį 
ka ta lo gą, o at ei ty je sa vo ar chy vus 
pla nuo ja me per kel ti į skait me ni nes 
laik me nas. Ieš ko me tam lė šų. Mū-
sų ar chy vų tvar ky mą, kaip ir dau ge lį 
ki tų pro jek tų, – kny gų, žur na lų lei-
dy bą ir kt., – re mia Tau ti nių ma žu mų 
ir iš ei vi jos de par ta men tas bei PLB 
fon das. 

–Kiek šiuo me tu tu ri te moks-
li nių dar buo to jų? Jei gu 5 žmo nės 
už si ims mo nog ra fi jo mis, ar liks 
pa kan ka mai pa jė gų ki tiems dar-
bams?

–Iš tie sų, moks li nių dar buo to-
jų ir tė ra 5 eta tai. Da lis mū sų dir ba 
tik da lį eta to, esa me taip pat ir pe da-
go gai, dės tan tys VDU. Iš ei vi jos stu-
di jų cen tre, ku ris yra LII su de da mo ji 
da lis, ga li me dirb ti tik da lį die nos. 
Ta čiau ins ti tu tas yra su kur tas tam 
tik ru part ne rys tės prin ci pu. Ga vus 
vie nam ar ki tam pro jek tui pi ni gų tu-
ri me ga li my bę telk ti žmo nes – juos 
sam dy ti at ski riems ty ri mams. Sa ky-
kim, dr. Dai va Kuz mic kai tė, ku ri yra 
nau jo sios mig ra ci jos pro ce sų ty ri nė-
to ja, so cio lo gė, mū sų ins ti tu te te dir-
ba ket vir čiu eta to, ta čiau ji tel kia so-
cio lo gus, ant ro po lo gus, is to ri kus tų 
pro ce sų ty ri mui. Su tel ku si žmo nes į 
vie ną ar ki tą pro jek tą vyk do ty ri mus 
ir po to lei džia straips nių rin ki nius, 
stu di jas. 

–Pa si da lin ki te įspū džiais iš 
JAV: ką ten ge ra ra do te, pvz., sa-

DA LIA KUI ZI NIE NĖ
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vo bū si ma jai mo nog ra fi jai apie S. 
Barz du ką?

–Iš tie sų ra dau la bai daug me-
džia gos. Prieš vyk da ma jau bu vau su-
rin ku si me džia gą, ku ri yra Lie tu vo je, 
pir miau sia, ži no ma, ku ri yra LII fon-
duo se, taip pat Vil niu je, Vals ty bi nia-
me ar chy ve. Bu vau su si pažinu si su 
„Pa sau lio lie tu vio“ kom plek tais, S. 
Barz du ko kny go mis ir jo straips niais 
įvai rio je iš ei vi jos spau do je. Chi ca-
go je, PLB ar chy ve, ra dau 4 dė žes S. 
Barz du ko ar chy vo. Ten bu vo vi sas jo 
su si ra ši nė ji mas ir pa kan ka mai daug 
PLB do ku men tų. Tai ge ro kai pa pil-
dė ma no ži nias. Ra dau la bai daug 
žmo nių, ku rie pa ži no jo S. Barz du ką, 
– Cle ve lan de – duk rą Auš rą, Was-
hing to ne – sū nų Ar vy dą, kal bi nau S. 
Barz du ko mo ki nius, žmo nes, ku rie 
dir bo kar tu ben druo me ni nė je veik lo-
je. Was hing to ne Ar vy das Barz du kas 
man su tei kė ga li my bę su si pa žin ti su 
tė vo die no raš čiais. Tai ne pa pras tai 
įdo mi me džia ga mo nog ra fi jai. Me-
džia gos yra daug ir įdo mios, be lie ka 
sės ti ir pa baig ti.

–Pa mi nė ki te ir ki tus ins ti tu-
to dar bus.

–Pla nų tu ri me daug. Du kar tus 
per me tus iš lei džia me žur na lą „Oi-
kos“, jau pa si ro dė 5 nu me riai, – tai 
lei di nys, skir tas dias po rai, iš ei vi jos 
is to ri jai ir nau jo sios mig ra ci jos ty ri-
mams. Be to, kas met iš lei džia me po 
4-5 kny gas, ku rios bū na pa reng tos 
mū sų tu ri mų ar chy vų ir ty ri mų pa-
grin du. Ko le gos yra is to ri kai, so cio-
lo gai, aš – li te ra tū ros is to ri kė. Iš šių 
skir tin gų in te re sų at si ran da ir mū sų 
kny gos. Ke lis kart me tuo se ren giam 
ne ma žas kon fe ren ci jas. Pa va sa rį vy-
ko at ei ti nin ki jai skir ta di de lė kon fe-
ren ci ja. Tos kon fe ren ci jos pa grin du 
bus skel bia mi straips niai žur na le 
ar ba bus iš leis tas at ski ras lei di nys. 
Esa me ga vę Adol fo Da mu šio ar chy-
vą ir kon fe ren ci jos me tu pa si ra šė me 
su tar tį su jo duk ra Gin te Da mu šy te 
dėl ar chy vo tvar ky mo. Dar šiais me-
tais tu ri pa si ro dy ti Adol fui Da mu šiui 
skir tas straips nių rin ki nys. 

–Ar tu ri te pa kan ka mai pa-
tal pų, kad ir at ei ty je ga lė tu mė te 

pri im ti iš ei vių siū lo mą me džia gą?
–Esa me įsi kū rę pa sta to, esan-

čio Kau ne, Dau kan to g. nr. 25, dvie-
juo se aukš tuo se, ta čiau nuo Nau jų jų 
me tų sa vi val dy bė de da pa stan gas iš-
lais vin ti ir 3 aukš tą, ku ris tu ri pa lė pę 
ir ku rio je ga li ma bū tų įreng ti mo-
der nias sau gyk las. Tai gi ar ti miau-
sias ins ti tu to pro jek tas – gau ti lė šų 
tų pa tal pų įren gi mui. Čia tilps ir ar-
chy vai, ir vie nas iš ar ti miau sių mū sų 
pla nuo ja mų dar bų – mu zie ji nė eks-
po zi ci ja, skir ta iš ei vi jai. No ri me bū ti 
ne tik kau pė jai, lei dė jai, kad ne tik 
stu den tai ir moks li nin kai nau do tų si 
mū sų ar chy vais, bet ir tu rė tu me erd-
ves me džia gos – me mo ria li nių daik-
tų ro dy mui. 

–Ar pa lai ko te ryšius su išei-
vi jos ar chy vais?

–Di die ji išei vi jos ar chy vai – 
Li tu a nis ti kos ty ri mo cen tras Chi ca-
go je ir Put na mo „Al kos“ ar chy vai 
yra su kau pę ypač di de lius lo bius. Ir 
ma no, ir ma no ko le gas ke liai daž nai 
at ve da į tuos ar chy vus. Iš ei vi jos ar-
chy vai ne tu ri to kių ge rų są ly gų sau-
go ti ir trūks ta žmo nių, trūks ta lė šų jų 
tvar ky mui, bet jie gy vuo ja.  Rei kia 
gal vo ti apie ben dro in ter ne ti nio ka-
ta lo go su da ry mą, kad ty ri nė to jams 
bū tų ga li my bė ži no ti, kur ko kios 
medžia gos yra. Iš ei vi jos ar chy vai 
nuo lat kvie čia si pa gal bos iš Lie tu-
vos. Mū sų dar buo to jai ne tu ri ga li-
my bių pa gel bė ti, nes esa me ap si kro-
vę dar bais ir pir miau sia gal vo ja me 
apie sa vo ar chy vų su tvar ky mą, bet 
pa pra šy ti pa dė ti vi sa da su ran da me 
ga bes nį stu den tą ma gist ran tą ar dok-
to ran tą, ku ris ren ka me džia gą sa vo 
moks li niam dar bui ir ga li ne tik sau 
rink tis me džia gą, bet ir pa dė ti ar chy-
vus tvar kant.

–Ar me džia gą gau na te ir iš 
ki tų kraš tų ir že my nų, ne tik iš 
Ame ri kos?

–Me džia gos gau na me iš įvai-
riau sių kraš tų – iš Eu ro pos, Aust ra li-
jos. Šiuo me tu, ži nau, PLB Kul tū ros 
ta ry ba yra su da riu si ko mi si ją, ku rios 
tiks las yra su rink ti in for ma ci ją apie 
ben druo me nių ar chy vus. Ma nau, 
kad ko mi si jos na rių dar bas pa dės 

spręs ti ben druo me nėms, ką to liau 
da ry ti su tais ar chy vais, kaip ir kur 
juos sau go ti. Svar bu ne ko kia me ar-
chy ve vie nos ar ki tos ben druo me nės 
ar as mens ar chy vas bus, svar bu, kad 
jis bū tų su tvar ky tas ir pri ei na mas ty-
ri nė to jams ir jie ži no tų, kur ta me-
džia ga yra. 

–Tik riau siai ir su Lie tu von 
grį žu siais iš ei viais pa lai ko te ry-
šius, jie jums yra tam tik ras in for-
ma ci jos šal ti nis?

–Be abe jo, dau ge lis iš ei vi jos 
kul tū ri nin kų yra su grį žę, su jais su-
grį žo ir jų ar chy vai. Štai Da lia Sruo-
gai tė sa vo šei mos me džia gą ati da vė 
Sruo gų mu zie jui Kau ne, bet sa vo 
te at ri nės veik los ar chy vą ji yra pa ti-
kė ju si mū sų ins ti tu tui. Mes tuo la bai 
džiau gia mės, nes mes tu ri me Me nų 
ins ti tu tą, ku ris tu ri Te at ro lo gi jos ka-
ted rą ir stu den tai, ra šan tys moks li-
nius dar bus, tu ri ga li my bę nau do tis 
au ten tiš ka me džia ga – laiš kais, do-
ku men tais, nuo trau ko mis.

Dar no riu pa mi nė ti, kad a.a. 
Vy tau to Va liu ko žmo na ne se niai 
mums per da vė ak to riaus ir re ži sie-
riaus V. Va liu ko ar chy vą. Iš New 
Yorko jie bu vo grį žę gy ven ti į Vil-
nių. Prof. B. Vaš ke lis, te at ro ty ri nė-
to jas, bu vęs mū sų uni ver si te to rek to-
rius, sa vo ty ri mų me džia gą, straips-
nių kom plek tus po tru pu tį taip pat 
jau mums ati duo da. Tai gi bet ku rios 
sri ties me džia gos ins ti tu te dau gė ja, 
yra įdo mių ar chy vų, ku rie dar lau kia 
sa vo ty ri nė to jų.

LIETUVIŲ IŠEIVIJOS INSTITUTO PASTATAS 
KAUNE, DAUKANTO G. NR. 25
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Šie met Vy tau to Didžio jo uni-
ver si te to ab sol ven tų gre tas pa pil dė 
jau ket vir to ji Puns ko kraš to lie tu-
vių lai da. Už ga li my bę stu di juo ti 
ir įgy ti aukš to jo moks lo di plo mą 
VDU puns kie čiai dė kin gi sa vo me-
ce na tams – JAV lie tu viams dr. Al-
do nai Gaš kie nei ir dr. Re mi gi jui 
Gaš kos.

Pa dė ka rė mė jams – kvie ti mas į 
ves tu ves

2001 me tais Vy tau to Didžio-
jo uni ver si te tas, dr. Al do na Gaš kie-
nė ir dr. Re mi gi jus Gaš ka, Puns ko 
Ko vo 11-osios li cė jus bei Pa sau lio 
Lie tu vių Ben druo me nės at sto vy bė 
Lie tu vo je pa si ra šė su si ta ri mą dėl 
Puns ko lie tu vių stu di jų uni ver si-
te te. Kas met ge riau siai be si mo-
kan tiems Puns ko kraš to lie tu viams 
po nai Gaš kos su tei kia sva rią pi ni-
gi nę pa ra mą įgy ti aukš to jo moks-
lo di plo mą vie na me iš ge riau sių 
Lie tu vos uni ver si te tų. 24 jų rem ti 
stu den tai jau įgi jo ba ka lau ro di-

Ge ra da riai iš JAV grą ži na Lie tu vai jos vai kus

plo mus, dau ge lis tę sia stu di jas ma-
gist ran tū ro je.

Kaip pa ste bė jo R. Gaš ka, 
vi si į VDU įsto ję Puns ko jau nuo-
liai sėk min gai bai gia stu di jas, 
nors moks lų pra džia jiems daž nai 
bū na ne leng va. „Šiek tiek ski ria-
si Len ki jos ir Lie tu vos vi du ri nių 
mo kyk lų pro gra mos, tad kar tais 
puns kie čiams pri rei kia ir pas ko-
re pe ti to rius ap si lan ky ti. Ta čiau šie 
jau nuo liai – tai darbš tūs lie tu vių 
ūki nin kų vai kai, ku rie ne iš si gąs ta 
sun ku mų“, – tvir ti na R. Gaška.

Net ir bai gus stu di jas Puns ko 
jau nuo lių ir jų ge ra da rių ry šys ne-
nu trūks ta. „Re mia mų stu den tų pa-
pra šo me tik vie no – kad pa kvies tų 
mus į sa vo ves tu ves. Iki šiol vi si 
šei mas su kū rę jau nuo liai pa ža dą 
tę sė jo“, – šyp te lė jo R. Gaš ka.

Sie kia su grą žin ti už sie nio 
lie tu vius

Teik da mi pa ra mą po nai Gaškai 
sie kia, kad kuo dau giau lie tu vai čių 

mo ky tų si Lie tu vos uni ver si te tuo se. 
„Man, kaip sa vos ša lies pa trio tui, 
skau du gir dė ti apie tai, kad jau ni ir 
iš si la vi nę žmo nės pa lie ka Lie tu vą“, 
– ap gai les ta vo R. Gaška.

Vy tau to Di džio jo uni ver-
si te tą me ce na tai tei gia pa si rin kę 
ne at si tik ti nai: ši aukš to ji mo kyk la 
jiems at ro do pa ti lie tu viš kiau sia. 
„Net di plo mų tei ki mo iš kil mės čia 
pra de da mos gie dant vals ty bės him-
ną“, – pa brė žė R. Gaš ka.

Šiais me tais Vy tau to Di džio-
jo uni ver si te tą bai gė ir ba ka lau-
ro laips nį įgi jo 6 dak ta rų A. ir R. 
Gaš kų re mia mi stu den tai. Taip pat 
6 iš me ce na tų rem tų stu den tų Vy-
tau to Di džio jo uni ver si te te šie met 
at si ė mė ma gist ro di plo mą. Ki tais 
moks lo me tais po nai Gaš kai skirs 
pa ra mą dar pen kiems VDU stu di-
juo sian tiems Puns ko lie tu viams.

Puns kie čiai ne už mirš ta 
sa vo šak nų 

Puns ko kraš tas – tai bu vu si 

KET VIR TO JI PUNS KO LIE TU VIŲ LAI DA, ŠIE MET VDU BAI GU SI BA KA LAU RO STU DI JAS. PENK TA IŠ KAI RĖS – DR. AL DO NA GAŠ-
KIE NĖ, ŠA LIA – VDU REK TO RIUS PROF. ZIG MAS LY DE KA IR DR. RE MI GI JUS GAŠ KA, TRE ČIA IŠ DE ŠI NĖS – VDU STU DI JŲ PRO-
REK TO RIAUS PA DĖ JĖ JA IR ŠIA ME UNI VER SI TE TE STU DI JUO JAN ČIŲ PUNS KO LIE TU VIŲ KU RA TO RĖ SIL VA BUT KIE NĖ
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Lie tu vos da lis, nuo 1920 m. pri-
klau san ti Len ki jos vals ty bei. Dau-
gu ma čia gy ve nan čių lie tu vių iš-
sau go jo gim tą ją kal bą ir kul tū rą, 
lei džia sa vo vai kus į lie tu viš kas 
mo kyk las.

Šie met ba ka lau ro stu di jas 
VDU in for ma ti kos fa kul te te bai-
gu si Ire na Mar kie vicz tei gia nie-
ka da ne abe jo ju si, kad stu di juos 
Lie tu vo je. „Tė vai nuo la tos ma ny je 
ug dė mei lę lie tu vių kal bai ir lie-
tu viš kiems pa pro čiams. Bai giau 
vi du ri nę mo kyk lą lie tu vių dės to-
mą ja kal ba (Puns ko Ko vo 11-osios 
li cė jų), ku rio je per trau kų me tu tik-
rai ne iš gir si drau gų kal bant len kiš-
kai“, – tei gia ji.

Lie tu vo je lie ka ne vi si
Bai gus stu di jas di de lė puns-

kie čių da lis grįž ta į gim tą jį kraš tą, 
ku ris toks sa vas. Be to, nė ra leng va 
iš si skir ti su šei ma.

„Spren di mą, ar lik ti Lie tu vo-
je, tur būt la biau siai le mia tai, kaip 
Puns ko lie tu viai su ge ba in teg ruo-
tis į Lie tu vos vi suo me nę, taip pat 
– kur pa vyks ta ras ti dar bo. Kad ir 
kaip la bai my lė tu me Lie tu vą, kiek-
vie na me žings ny je su si du ria me 
su kul tū rų skir tu mu, to dėl ne vi si 
pa si ryž ta čia pa si lik ti“, – tei gia I. 
Mar kie vicz.

VDU DI PLO MŲ ĮTEI KI MO ŠVEN TĖ JE DA LY VA VO IR PA SAU LIO LIE TU VIŲ BEN-
DRUO ME NĖS VAL DY BOS PIR MI NIN KĖ RE GI NA NA RU ŠIE NĖ. SU JA ŠNE KA SI VDU REK-
TO RIUS PROF. ZIG MAS LY DE KA

Lap kri čio 26-30 d. vyks 
XIV Moks lo ir kū ry bos sim po-
ziu mas, ku ris šį kar tą ren gia mas 
JAV, Le mon te, Il li no jaus vals-
ti jo je, Pa sau lio lie tu vių cen tre. 
Sim po ziu mas su tei kia pro gą iš ei-
vi jos ir Lie tu vos moks li nin kams 
pa teik ti pra ne ši mus iš sa vo dar-
bų, su si pa žin ti su ki tų lie tu vių 
pro fe si niais pa sie ki mais ir kar tu 
gvil den ti ben drus vi suo me ni nius 
klau si mus, ku rie yra svar būs Lie-
tu vai ir lie tu vių tau tai. 

Bus ap ta ria ma ko mu ni ka ci-
jos prie mo nių įvai ro vė ir jų įta-
ka su si ži no ji mui ir ben dra vi mui, 

XIV Moks lo ir kū ry bos sim po ziu mas vyks JAV
glo ba li za ci jos grės mė ir nau da 
moks li niam iš si vys ty mui bei tau-
ti nės kul tū ros iš li ki mui. Ti ki ma si 
pra ne ši mų ir dis ku si jų apie svei-
ka tos ap sau gos reiš ki nius, apie 
ener ge ti kos plėt ros ir jos kon tro-
lės pro ble mas, apie ap lin ko sau-
gos ir kli ma to pa si kei ti mų po vei-
kius, apie il ga lai kes psi cho lo gi-
nes oku pa ci jos pa sek mes ir kt. 

XIV MKS vyks ple na ri nės 
ir moks li nės se si jos. Sim po ziu-
mo me tu vyks kul tū ri niai ren gi-
niai, me no pa ro dos ir išvy kos. 
Ren gia mas bai gia ma sis po ky lis.
Bus spe cia lios pro gra mos li tu a-

nis ti nių mo kyk lų mo ky to jams ir 
stu den tams. Vi suo me nė yra kvie-
čia ma at si lan ky ti. Sim po ziu mą 
ren gia JAV Lie tu vių Ben druo me-
nė kar tu su LR Švie ti mo ir moks-
lo mi nis te ri ja, Tau ti nių ma žu mų 
ir iš ei vi jos de par ta men tu prie LR 
Vy riau sy bės, Lie tu vos moks lų 
aka de mi ja, Lie tu vos moks lo ta ry-
ba, Lie tu vos moks li nin kų są jun-
ga.

Dau giau in for ma ci jos apie 
sim po ziu mą ga li te ras ti in ter ne-
to sve tai nė je ad re su http://www.
mks14.com.            

PL inf.

Ne pai sant šių trū ku mų pa ti 
Ire na sa vo at ei tį sie ja tik su Lie tu-
va. Šiuo me tu ji dir ba Vil niu je, čia 
tęs ir ma gist ran tū ros stu di jas. 

„Nie kur nežadu vyk ti iš sa vo 
Lie tu vos. Pa sa ky siu la bai pa pras-

tai – ne tam į šią ša lį at vy kau, ne 
tam sie kiau gau ti Lie tu vos pi lie-
ty bę, kad da bar vis ką pa lik čiau ir 
vyk čiau gy ven ti kur nors ki tur“, – 
tei gia mer gi na iš Puns ko krašto.
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Lie pos 23 d. grį žo į Vil nių 20 
die nų tru ku sio Lie tu vos jau ni mo or-
ga ni za ci jų ta ry bos (Li JOT) ren gia mo 
pro jek to „Mi si ja Si bi ras‘08“ da ly-
viai. Jie bu vo pa si tik ti su puokš tė mis 
bal tų ra mu nių ir rau do nų gvaz di kų, 
Lie tu vos tri spal vė mis bei plo ji mais.

„Ne ga liu pa ti kė ti, kad jau esu 
na mie. Si bi re bu vo me at skir ti nuo 
ci vi li za ci jos, ke lia vo me per kai mus, 
kur ry šys su iš ori niu pa sau liu la bai 
men kas, o lai kas at ro do su sto jęs 
prieš ge rą dvi de šimt me tį“, – iš li pęs 
iš trau ki nio sa kė pro jek to ko or di na-
to rius ir da ly vis Ar nas Mar cin kus.

Jau ni mo gru pė šią va sa rą tvar-
kė lie tu vių trem ti nių ka pa vie tes Ir-
kut sko re gio ne. Pa sak eks pe di ci jos 
va do vo Gin tau to Alek nos, jau nuo liai 
su tvar kė be veik 10 ka pa vie čių. Dve-
jos iš jų bu vo iki šiol ne ži no mos ir 
ne pa žy mė tos že mė la piuo se. Jas mi-

„Mi si ja Si bi ras‘08“

si jos da ly viai ra do rem da mie si vis 
dar Si bi re gy ve nan čių lie tu vių pa sa-
ko ji mais.

Kaip spau dos kon fe ren ci jo je 
tei gė Lie tu vos jau ni mo or ga ni za ci-
jų ta ry bos pre zi den tas Ša rū nas Fro-
len ko, jau ni žmo nės šią va sa rą įdė jo 
di de lį in dė lį į tai, kad nyks tan tis lie-
tu vių kul tū ri nis pa vel das Si bi re bū tų 
iš sau go tas.

„Ta čiau rei kia pa brėž ti, kad 
to kios jau ni mo eks pe di ci jos ne ga-
li su tvar ky ti vi sų ka pa vie čių Si bi-
re. Kad jos bū tų nuo lat tvar ko mos, 
o mū sų eks pe di ci jų dar bas ne nu ei tų 
vel tui, bū ti na ak ty vi ir tiks lin ga vals-
ty bės po li ti kos kryp tis. At sa kin gos 
ins ti tu ci jos tu ri su si tar ti ir pa reng ti 
lie tu vių ka pa vie čių Si bi re iš sau go-
ji mo ir prie žiū ros pla nus bei skir-
ti tam rei ka lin gus žmo giš kuo sius ir 
fi nan si nius ište klius“, – sa kė LiJOT 

vadovas Ša rū nas Fro len ko.
Pro jek to „Mi si ja Si bi ras‘08“ 

da ly viai su si tiks su jau nais žmo nė-
mis mo kyk lo se, kul tū ros cen truo se, 
pa sa kos apie gy vą ją tau tos is to ri ją, 
iš li ku sią Si bi re, steng sis per teik ti 
pa trio tiš ku mo jaus mą. Vi si die no-
raš čiai, fo to gra fi jų ga le ri ja ir su si ti-
ki mų tvar ka raš tis bus nuo lat at nau ji-
na mi pro jek to pus la py je www.mi si-
ja si bi ras.lt.

Pri me na me, jog šie met pro-
jek tas „Mi si ja Si bi ras‘08“ su lau kė 
itin di de lio vi suo me nės su si do mė ji-
mo. No rą da ly vau ti at ran ko je pa reiš-
kė dau giau nei 1600 jau nų žmo nių iš 
Lie tu vos ir už sie nio (In di jos, Jung-
ti nių Ame ri kos Vals ti jų, Di džio sios 
Bri ta ni jos ir kt.). Šį pro jek tą Li JOT 
ren gia tre čius me tus. Per šį lai ką Si-
bi re jau su tvar ky ta bei įam žin ta fo-
to gra fi jo se apie 50 lie tu vių trem ti nių 
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ŠTAI JIE – KE LIO LI KA IŠ PUS AN TRO TŪKS TAN ČIO LAI MIN GŲ JŲ, KU RIE PA TE KO Į „MI SI JA SI BI RAS‘08“ EKS PE DI CI JĄ. LI JOT 
AR CHY VO NUOTR.
ka pa vie čių. Pro jek to or ga ni za to riai: 
Lie tu vos jau ni mo or ga ni za ci jų ta-
ry ba (Li JOT). Glo bė jai: pre zi den-
tas Al gir das Bra zaus kas ir Eu ro pos 
Par la men to na rys prof. Vy tau tas 
Land sber gis. Part ne riai: Tarp tau ti nė 
ko mi si ja na cių ir so vie tų oku pa ci-

nių re ži mų nu si kal ti mams Lie tu vo-
je įver tin ti bei LR Už sie nio rei ka lų 
mi nis te ri ja. In for ma ci nis part ne-
ris Del fi.lt. Rė mė jai: LR Švie ti mo 
ir moks lo mi nis te ri ja, LR Kul tū ros 
mi nis te ri ja, SO NY, AB „Lie tu vos 
ge le žin ke liai“, ge ne ra li nis rė mė jas – 

kon cer nas „MG Bal tic“.
Dau giau in for ma ci jos: el. 

paštas: in for ma ci ja@li jot.lt
Lau ra Ty ry ly tė

Lie tu vos jau ni mo 
or ga ni za ci jų ta ry bos (Li JOT) 

ry šių su vi suo me ne ko or di na to rė
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JAV gy ve nan čiam in ži nie riui, 
auš ri nin ko, vi suo me nės vei kė jo Jo-
no Šliū po sū nui Vy tau tui Jo nui Šliū-
pui su teik tas Šiau lių uni ver si te to 
gar bės na rio var das. Ši taip įver tin-
tas V.Šliū po spren di mas uni ver si te to 
bib lio te kai pa do va no ti J.Šliū po ir ki-
tų JAV lie tu vių ar chy vą. Tarp tau ti nį 
pri pa ži ni mą pel nęs in ži nie rius-sta-
ty bi nin kas V.Šliū pas 1997 m. JAV 
įstei gė ne pel no or ga ni za ci ją „Auš-
ri nin ko dak ta ro J. Šliū po ar chy vas“. 
Pra džio je ar chy vą su da rė ke li la ga-
mi nai do ku men tų ir kny gų, ku rias, 
trauk da ma sis iš Lie tu vos, iš si ve žė J. 
Šliū pas. Jam mi rus ar chy vu pra dė jo 
rū pin tis žmo na. O V.Šliū pas ar chy vą 
pe rė mė, kai ga lė jo at si dė ti lie tu viš-
kai veik lai. 

„Ar chy vas pra dė jo plės tis. 
JAV lie tu viai bu vo dos nūs do va no-
da mi daug do ku men tų, kny gų, ki tos 
is to ri nės me džia gos. Jos, už iman-
čios tris kam ba rius, do va no jo 400 
JAV gy ve nan čių lie tu vių”, – pa sa ko-
jo V.Šliū pas.

Šio ar chy vo pa gei da vo Na cio-
na li nė M. Maž vy do bib lio te ka, Vil-
niaus ir Vy tau to Di džio jo uni ver si te-
tai, bet V.Šliū pas nu spren dė ar chy vą 
do va no ti Šiau lių uni ver si te tui, nes 

Vy tau tui Šliū pui – uni ver si te to gar bės na rio var das
Šiau liuo se – jo tė vo šak nys. Tvar-
ky ti ar chy vą pa dė jo iš uni ver si te to 
at vy ku si dar buo to ja. Pa aiš kė jo, kad 
ar chy vas sve ria tris to nas. „Vis ko 
dar ne siun čiu. Ga li ding ti pa ke ly ar 
lai vas nu skęs ti. Da lį ar chy vo pa li kau 
ki tam siun ti mui”, – sa kė V.Šliū pas.

V.Šliū pas Šiau lių ra jo ne, Auk-
su čiuo se, yra įstei gęs eks pe ri men ti nį 
ūkį, ku ria me mo ko au gin ti re tes nes 
dar žo ves ir ki tus au ga lus. 

Da bar Šiau lių uni ver si te tas tu-
ri tris gar bės na rius. Pir ma sis šį var-
dą 2000 m. pel nė Ti mot hy Wat son 
– in for ma ci nių tech no lo gi jų spe cia-
lis tas iš JAV. Ant ruo ju gar bės na riu 
2002 m. ta po dak ta ras Max Schwei-
zer – Švei ca ri jos Riu fo fon do at sto-
vas Bal ti jos ša lims.

Iš „Šiau lių kraš tas“, 
2008 m. birželio 19 d.

VY TAU TAS ŠLIŪ PAS PRI IMA ŠIAU LIŲ UNI VER SI TE TO ME DA LĮ IŠ SE NA TO PIR MI NIN-
KO PROF. HA BIL. DR. ALO Y ZO GU DA VI ČIAUS RAN KŲ.  VI DU RY JE – REK TO RIUS PROF. 
DR. VI DAS LAU RUŠKA

VY TAU TAS ŠLIŪ PAS SU ŠIAU LIŲ UNI VER SI TE TO BIB LIO TE KOS DI REK TO RE LO RE TA 
BUR BAI TE (PIR MO JI IŠ KAI RĖS) IR KI TO MIS BIB LIO TE KOS DAR BUO TO JO MIS, KU RIOS 
PRI ŽIŪ RĖS DR. J. ŠLIŪ PO AR CHY VĄ
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„...Li tu a nia se rá nu e va men-
te lib re, mas tem pra no o mas tar de, 
pe ro ine xo rab le men te“ (Lie tu va bus 
vėl lais va, anks čiau ar vė liau, bet 
ne iš ven gia mai), – tai Ar gen ti no je 
gi mu sio lie tu vio Se fe ri no Juk ne-
vi čiaus žo džiai, ku rie skam bė jo 25 
me tus, kiek vie ną sek ma die nį, Ar-
gen ti nos ra di jo ban go mis. 

Ar gen ti nos ir ki tų Pie tų Ame-
ri kos kraš tų lie tu viai tvir tai ti kė jo 
Lie tu vos iš si lais vi ni mu ir jų veik los 
pa grin das bu vo vi sais įma no mais 
bū dais pri si dė ti prie to tiks lo įgy-
ven di ni mo. 

Lie tu vių Ben druo me nės Pie-
tų Ame ri kos kraš tuo se bu vo ir yra 
or ga ni zuo tos. Se no ji, prieš ka ri nė, 
emig ra ci ja bu vo su sior ga ni za vu si 
jau nuo pir mų jų emig ra ci jos lai kų. 
Se niau sia Ar gen ti nos lie tu vių drau-
gi ja ki tais me tais švęs 100 me tų ju-
bi lie jų, ki ta mi nės 96 me tų veik los 
me ti nes. Di džio ji dau gu ma Pie tų 
Ame ri kos lie tu vių, jų or ga ni za ci jų 
ne pri ta rė nei so vie tų, nei vo kie čių 
oku pa ci jai. Jau 1940-ai siais me-
tais Lie tu vos pa siun ti ny bės Bu e-
nos Ai rė se ini cia ty va Ar gen ti no je 
bu vo įsteig tas „Lie tu vai iš lais vin ti 
cen tras“, ku rio už duo tis bu vo dė ti 
pa stan gas, kad Lie tu vos oku pa ci-
ja ne bū tų pri pa žin ta, rei ka lau ti jos 
iš lais vi ni mo. Re zo liu ci jos, jų įtei-
ki mas kraš tų val džios or ga nams ir 
pla ti ni mas vie ti nė je spau do je – tai 
prie mo nės, ku rio mis bu vo sie kia ma 
už kirs ti ke lią oku pa ci jos pri pa ži ni-
mui. Nors dau gu ma Pie tų Ame ri-
kos vals ty bių bu vo pri pa ži nu sios 
de fac to Bal ti jos kraš tų oku pa ci ją ir 

2008 m. birželio 5-6 d. LR Sei me vy ko di džiu lė kon fe ren ci ja, skir ta Lie tu vos Są jū-
džio 20-me čiui, ku rio je da ly va vo pra ne šė jai iš dau ge lio pa sau lio ša lių. Tarp jų bu vo ir 
Lie tu vos am ba sa do rė Ka na do je Gin tė Da mu šy tė bei Ar gen ti nos lie tu vis – buvęs Lie tu-
vos garbės kon su las Ar gen ti no je Al gi man tas Ras taus kas. Spaus di na me konferencijoje 
jų skaitytus pra ne ši mus.

Al gi man tas Ras taus kas

Vi du rio ir Ry tų Eu ro pos iš si va da vi mo iš ko mu nis ti nio 
to ta li ta riz mo at spin dys Pie tų Ame ri ko je

vi so Vi du rio ir Ry tų Eu ro pos blo ko 
sta tus quo, pa verg tų jų kraš tų ben-
druo me nės ga lė jo – kar tais lais viau, 
kar tais są ly gi nai – vys ty ti pro tes to 
ak ci ją.

Lie tu vos at sto vy bė Ar gen-
ti no je, vie nin te lė Pie tų Ame ri kos 
že my ne, vys tė la bai stip rią veik lą, 
skelb da ma ne tei sin gą Lie tu vos oku-
pa ci ją. Įga lio ta sis mi nist ras Ka zi-
mie ras Grau ži nis, kar tu su „Lie tu-
vai iš lais vin ti cen tro“ at sto vais ne 
vie ną kar tą lan kė Ar gen ti nos pre zi-
den tą, įteik da mas pe ti ci jas Lie tu vos 
klau si mu. Pe ti ci jo se bu vo iš dės ty tas 
Lie tu vos oku pa ci jos įjun gi mo į So-

vie tų Są jun gą ne tei sė tu mas ir bu-
vo pra šo ma įta ko ti ki tas vals ty bes 
ir Jung ti nes Tau tas, kad rei ka lau tų 
So vie tų Są jun gos grą žin ti Lie tu vai 
ne pri klau so my bę. 1947-ai siais įga-
lio ta sis mi nist ras K. Grau ži nis vyk-
dė ba da vi mo ak ci ją vie na me iš svar-
biau sių Mon te vi deo vieš bu čių, siek-
da mas to kiu bū du at kreip ti Urug va-
jaus val džios ir spau dos dė me sį į 
Lie tu vo je vyk do mą per se kio ji mą. 

San ty kiai su oku puo ta tė vy-
ne bu vo su dė tin gi. Kaip vi si ži no-
me, su si ra ši nė ji mas su Lie tu vo je 
li ku siais gi mi nė mis bu vo cen zū ruo-
ja mas, gi mi nės ne ga lė jo nu švies ti 

SEI ME, MI NINT SĄ JŪ DŽIO 20-ME TĮ, SU SI TI KO LIE TU VOS KON SU LAS AR GEN TI NO-
JE AL GI MAN TAS RAS TAUS KAS IR NE PRI KLAU SO MY BĖS AK TO SIG NA TA RĖ RO MU AL DA 
HO FER TIE NĖ
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re a lios si tu a ci jos ir tik re tos ži nios, 
at ėju sios ap lin ki niais ke liais, pra-
neš da vo apie tai, kas ten vy ko: apie 
areš tus, trė mi mus, per se kio ji mą, 
ko lek ty vi za ci ją. Pie tų Ame ri kos lie-
tu viams lan ky ti tė vy nę bu vo ne įma-
no ma.Tai lė mė ne tik so vie tų re ži mo 
su var žy mai, bet ir Pie tų Ame ri kos 
lie tu vių bai mė; bai mė bū ti su lai ky-
tiems, bai mė pa kenk ti gi mi nėms. 

1956-ai siais me tais pra si dė-
ję ne ra mu mai Len ki jo je ir tra giš ki 
įvy kiai Bu da peš te su pur tė, kaip ir 
vi są pa sau lį, Pie tų Ame ri kos kraš tus 
ir juo se gy ve nan čius lie tu vius. Pir-
mi nė in for ma ci ja at ėjo iš vie ti nės 
spau dos ir ži nių agen tū rų. Nors tuos 
įvy kius grei tai ap tem dė pra si dė jęs 
Iz ra e lio-Egip to ka ras ir ki ti kon flik-
tai, ku rie mū sų ne ra mia me pa sau ly-
je yra ne si bai gian tys, mus, lie tu vius, 
dau giau vei kė įvy kiai Veng ri jo je.

Tai bu vo lyg vil ties ki birkš tė-
lė, kad so vie ti nė sis te ma silps ta, o 
gal ir pra de da by rė ti. Po veng rų su-
ki li mo žiau raus su triuš ki ni mo vil tis 
pa si kei tė nu si vy li mu. Bet nu si sta-
ty mas ne pa si kei tė: rei kė jo ir to liau 
tęs ti prie ši ni mą si oku pa ci jai, siek ti 
jos pa nai ki ni mo. Gal net prie šin gai: 
nu si sta ty mas net su stip rė jo, ma tant 
su ko kiu tvir tu mu ir pa si au ko ji mu 
veng rai sten gė si tos, jiems jė ga pri-
mes tos, sis te mos at si kra ty ti. Veng-
ri jos įvy kiai pa sau liui pa ro dė, koks 
žiau rus yra ko mu nis ti nis re ži mas, 
kad žmo nės, ne be iš tver da mi tos 
prie spau dos, ne pai sy da mi net pa vo-
jaus sa vo gy vy bei, sto jo į to kią ne-
ly gią ko vą. 

Veng rų su ki li mas pa ska ti-
no Pie tų Ame ri kos lie tu vius ieš ko-
ti nau jų bū dų prie šin tis oku pa ci jai. 
Gi mė Pie tų Ame ri kos lie tu vių kon-
gre sų idė ja. Tarp jų tiks lų bu vo pa-
skelb ta: „...nu sta ty ti gai res to les nei 
ko vai už Tė vy nės iš lais vi ni mą, pri-
min ti mū sų bro liams Tė vy nė je, kad 
ir to li mo je Pie tų Ame ri ko je gy ve ną 
lie tu viai kar tu ken čia ir liū di bei ko-
vo ja už sa vo tau tos lais vę...“

Pir ma sis kon gre sas įvy ko 
1960-ai siais me tais Bu e nos Ai res 
mies te, Ar gen ti no je; ant ra sis 1963-
iai siais me tais Mon te vi deo mies te, 

Urug va ju je; tre čia sis 1965-ais me-
tais – Sao Pau lo mies te, Bra zi li jo je, 
ir ket vir ta sis 1967-ais me tais – vėl 
Bu e nos Ai res, Ar gen ti no je. Kon gre-
suo se da ly va vo lie tu vių or ga ni za ci-
jų ir ben druo me nių va do vai ir at sto-
vai iš Ar gen ti nos, Bra zi li jos, Urug-
va jaus, Či lės, Ve ne zu e los, Lie tu vos 
di plo ma ti jos vir ši nin kas mi nis te ris 
Sta sys Lo zo rai tis, Pa verg tų jų tau tų 
ta ry bos, ku rios būs ti nė bu vo New 
Yorke, JAV, pir mi nin kas Vac lo vas 
Si dzi kau kas ir tos ta ry bos at sto vas 
Ar gen ti no je len kas Zbig niev Kul-
pins ki, svar biau sių už sie nio lie tu vių 
or ga ni za ci jų, to kių kaip PLB, VLI-
Kas, BAL Fas, va do vai ir at sto vai, 
kraš tų, ku riuo se vy ko kon gre sai, 
val džios at sto vai ir vi suo me ni nių 
or ga ni za ci jų va do vai, už sie nie čiai 
sve čiai. Bu vo lan ko mi kraš to val-
džios va do vai, to kie kaip Ar gen-
ti nos pre zi den tas Ar tu ro Fron di zi, 
pre zi den to pa va duo to jas – vi ce pre-
zi den tas (Ar gen ti no je yra to kia ins-
ti tu ci ja) Car los Pe re te, Urug va jaus 
vy riau sy bės ta ry bos na rys Pa y see 
Re y es (ta da kraš tą val dė ka ri nin kų 
ta ry ba). Jiems bu vo įtei kia mos kon-
gre so pri im tos re zo liu ci jos, ku rio se 
svar biau sias punk tas bu vo pra šy mas 
da ry ti spau di mą So vie tų Są jun gai, 
kad ji grą žin tų Lie tu vai lais vę ir ne-
pri klau so my bę, iš ves da ma iš Lie-
tu vos te ri to ri jos rau do ną ją ar mi ją. 
Re zo liu ci jos bu vo siun čia mos Jung-
ti nėms Tau toms, kraš tų val džios 
ins ti tu ci joms ir spau dai.

Ant ra sis pa sau lį ir ypač mus, 
lie tu vius, su jau di nęs įvy kis – „Pra-
hos pa va sa ris“. Vėl mums sužibo 
vil ties ki birkš tė lė, bet ir vėl už ge so. 
Rei kė jo to liau at kak liai tęs ti Lie tu-
vos ir ki tų Vi du rio ir Ry tų Eu ro pos 
kraš tų ne pri klau so my bės rei ka la vi-
mų ak ci ją. 

Dar bu vo suor ga ni zuo ti du 
kon gre sai, ku rie tu rė jo pa lai ky ti, 
stip rin ti mū sų pa čių veik lą ir ne leis-
ti Pie tų Ame ri kos kraš tų po li ti kams 
ir vi suo me nei už mirš ti So vie tų Są-
jun gos ne tei sin gai įvyk dy tos oku-
pa ci jos. Kon gre sų or ga ni za vi mas 
nu trū ko dėl žy miai pa blo gė ju sios ir 
vis be si kei čian čios po li ti nės pa dė-

ties tuo se Pie tų Ame ri kos kraš tuo-
se. 

Tai, kas vy ko už va di na mo sios 
„ge le ži nės už dan gos“, bu vo ži no ma 
ir Pie tų Ame ri ko je ir di de lė da lis vi-
suo me nės bei po li ti nių par ti jų smer-
kė Bal ti jos kraš tų oku pa ci ją ir So-
vie tų Są jun gos įta kos sfe ron pa te-
ku sių kraš tų, – Len ki jos, Veng ri jos, 
Če kos lo va ki jos bei ki tų ko mu nis ti nį 
re ži mą. Urug va jus Lie tu vos oku pa-
ci jos nie kuo met ne pri pa ži no, ir ka da 
Ar gen ti na pri pa ži no Lie tu vos oku-
pa ci ją de fac to, 1946-ais me tais, iš 
Bu e nos Ai res į Mon te vi deo per kel ta 
di plo ma ti nė at sto vy bė vei kė ten tol, 
kol gy ve no pas ku ti nis di plo ma ti nis 
at sto vas Ana to li jus Gri šo nas, t.y. iki 
1978-jų me tų. Bra zi li ja ir to liau pri-
pa ži no Lie tu vos kon su lą Po li šai tį, 
nors jo veik lą bu vo šiek tiek ap ri bo-
ju si. Ta čiau kas vy ko Vi du rio ir Ry-
tų Eu ro pos kraš tuo se, Pie tų Ame ri-
kos ša lims bu vo tik vi sa me pa sau ly-
je vyks tan čių nuo la ti nių ne ra mu mų, 
kan flik tų da lis. „Pra hos pa va sa rio“ 
me tu kaip tik vy ko ka ras Viet na me 
ir jo ei ga už ėmė di de lę da lį ži niask-
lai dos. To dėl di de lę reikš mę tu rė jo 
vi sų pa verg tų jų tau tų ben druo me nių 
veik la, ku ri kė lė vie šu mon jų ša ly se 
vyk do mą per se kio ji mą, rep re si jas. 
Ne tik or ga ni za ci jų pa reiš ki mais 
val džios ins ti tu ci joms, spau dai, bet 
ir ma ni fes ta ci jo mis mies tų gat vė se, 
aikš tė se, prie So vie tų Są jun gos am-
ba sa dos vi so kiais bū dais bu vo sten-
gia ma si at kreip ti dė me sį į pa verg-
tų jų tau tų pa dė tį, į ten vyks tan čius 
įvy kius, ne ra mu mus, ak cen tuo jant, 
kad tie kraštai yra užim ti jė ga, o ki ti 
įjung ti į so vie ti nę im pe ri ją. Veng rų 
su ki li mo me tu, 1960 m. spa lio mė-
ne sį, veng rų emig ran tai Bu e nos Ai-
rė se štur ma vo Veng ri jos am ba sa dą, 
ap ver tė am ba sa dos ma ši ną, nu plė šė 
nuo du rų len tą. 

Pie tų Ame ri kos lie tu viai ypač 
se kė Lie tu vos Są jū džio įsi stei gi mą, 
džiau gė si lie tu viš kos tri spal vės, 
him no, her bo su grą ži ni mu, tri spal-
vės iš kė li mu Ge di mi no kal ne, Vin-
gio par ko mi tin gu, vi sus jau di no 
Bal ti jos ke lias, o Ko vo 11-oji bu vo 
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Dau gy bė fak to rių so vie tų oku-
pa ci jos lai ko tar piu da rė įta kos Bal ti-
jos klau si mų trak ta vi mui tarp tau ti-
nė je are no je. Va ka rai bu vo įsi ti ki nę, 
kad Bal ti jos vals ty bių klau si mas bė-
gant lai kui nu mirs na tū ra lia mir ti mi, 
nes už sie ny je li ku sios di plo ma ti nės 
at sto vy bės ir jų at sto vai pra dė jo iš-
mir ti ar tie siog su si dur ti su fi nan si-
nė mis ir po li ti nė mis kliū ti mis, ypač 
8-aja me de šimt me ty je. Nors iš ei vi ja 
ir ak ty viai vyk dė po li ti nį lo biz mą, 
vi suo me nės in for ma vi mo kam pa-
ni jas, ren gė ak ci jas ir mi tin gus už 
ne pri klau so my bę, tu rė jo ri bo tas ga-
li my bes keis ti pa dė tį Es ti jo je, Lat vi-
jo je ir Lie tu vo je. Ir Va ka ruo se ma žai 
kas ti kė jo, kad Bal ti jos ša lys ga lės 
re a liai at gau ti ne pri klau so my bę. 

Ne pai sant šio po žiū rio vis dėl-
to bu vo iš ori nių veiks nių, ku rie tarp-
tau ti nė je dar bot var kė je iš lai kė ne-
pri klau so my bės sie kį. Iš ski riu tris: 
pir mas – Bal ti jos vals ty bių anek si jos 
ne pri pa ži ni mo po li ti ka; ant ras – Eu-
ro pos sau gu mo ir ben dra dar bia vi mo 
kon fe ren ci jos pro ce sas; ir tre čias – 
Jung ti nių Ame ri kos Vals ti jų po li ti ka 
9 de šimt me ty je. Tai sa ky da ma pa-
brė žiu, kad vi sais tri mis at ve jais iš-
ei vi ja ir už sie nio spau da at li ko la bai 
reikš min gą vaid me nį. 

Kal bant apie ne pri pa ži ni mo 
po li ti ką rei kia pa sa ky ti, kad Jung ti-
nės Vals ti jos dėl Bal ti jos vals ty bių 
anek si jos ne pri pa ži ni mo pir mą kar-
tą pa si sa kė 1940 me tais. Ne pri pa ži-
ni mas Va ka ruo se ne bu vo vie nin gas, 
tvir čiau sios po li ti kos lai kė si gal JAV, 
o ki tų Va ka rų vals ty bių po zi ci ją bu-
vo ga li ma jau di fe ren ci juo ti. Ta čiau 
vis dėl to Bal ti jos vals ty bių emig ran-
tai nuo lat kė lė šį po li ti kos klau si mą 
Was hing to ne, ki to se sos ti nė se bei 
tarp tau ti nė se or ga ni za ci jo se, to dėl 
Šal to jo ka ro lai ko tar piu jis ir iš li ko 
ak tu a lus. Iš li ko tie siog mo ra li nis im-
pe ra ty vas ir tei si nė nuo sta ta, ku ria 
de šimt me čiais bu vo va do vau ja ma si 
ar bent nau do ja ma si po li tiš kai pa-

Pa ra ma re zis ten ci jai ana pus At lan to
Gin tė Da mu šy tė

Lie tu vos Res pub li kos am ba sa do rė Ka na do je, bu vu si ak ty vi JAV LB na rė

ran kiais mo men tais. Jei gu to ne bū-
tų bu vę, tai Bal ti jos vals ty bės ga lė jo 
bū ti iš brauk tos iš bet ko kio tarp tau-
ti nio kon teks to. 

Čia pa mi nė siu tik vie ną pa-
vyz dį – 1979 me tais Mo lo to vo-Ri-
ben tro po pak to 40-me čio pro ga 45-
ki Bal ti jos vals ty bių at sto vai pa si-
ra šė po pe ti ci ja, ad re suo ta Jung ti nių 
Tau tų ge ne ra li niam sek re to riui ir ke-
lių ša lių vy riau sy bėms. Jie rei ka la vo 
vie šo pak to pa smer ki mo ir Bal ti jos 
tau tų ap si spren di mo tei sės pri pa ži-
ni mo. Šis drą sus žings nis tik rai su-
si lau kė ne ma žai dė me sio už sie nio 
spau do je ir tie siog su tei kė im pul są 
ne vy riau sy bi nėms or ga ni za ci joms 
im tis kon kre čių veiks mų Jung ti nė-
se Tau to se, Eu ro pos Par la men te ir 
ki tuo se tarp tau ti niuo se fo ru muo se. 
Pa vyz džiui, 1983 me tais Eu ro pos 
Par la men tas, rem da ma sis šia pe ti ci-
ja, pir mą kar tą pri ėmė re zo liu ci ją ir 
ra gi no iš kel ti lais vės by lą Jung ti nių 
Tau tų de ko lo ni za ci jos ko mi te te. 

No rė čiau pa žy mė ti, kad New 
Yorke vei kė Lie tu vių ka ta li kų re-
li gi nė šal pa, va do vau ja ma ku ni go 
Ka zi mie ro Pu ge vi čiaus, ir ži nių pa-
da li nys – Lie tu vių in for ma ci jos cen-
tras, ku rio veik lą mo ty va vo la bai pa-
pras ta nuo sta ta, bū tent, kad mo der ni 
vi suo me nė, ne pai sant po li ti nių są ly-
gų ar lai ko dva sios, ne vien aukš tai 
ver ti na in for ma ci jos reikš mę, bet ir 
jau čia jos ga lią, nes ji for muo ja vie-
šą ją nuo mo nę. Vie nas iš in for ma ci-
jos cen tro tiks lų ir bu vo ak ty vio mis 
prie mo nė mis for muo ti tą tarp tau ti nę 
vie šą ją nuo mo nę, kad ji bū tų pa lan-
kes nė Lie tu vos ne pri klau so my bės 
sie kiui ir ga lop rem tų ne pri klau so-
my bės at kū ri mą. 

Eu ro pos sau gu mo ir ben dra-
dar bia vi mo kon fe ren ci jos pro ce sas 
ir su si ta ri mai, pri im ti Hel sin ky je, 
gei dė Ry tų ir Va ka rų po li ti nės įtam-
po ato slū gio (…) Ne ko men tuo siu vi-
so bai gia mo jo ak to tu ri nio, tik žy mė-
siu, kad po jo pa skel bi mo Hel sin kio 

GIN TĖ DA MU ŠY TĖ KON FE REN CI JO JE VIL NIU JE
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gru pės iš dy go Ry tų Eu ro pos ša ly se, 
įskai čiuo jant ir Lie tu vą. Ir nors ak te 
sly pė jo tam tik ri pa vo jai, vis vien ir 
Hel sin kio gru pėms, ir iš ei viams už-
sie ny je pa vy ko pa nau do ti tą do ku-
men tą, iš kel ti lais vės by lą į nau jas 
aukš tu mas, pa vyz džiui, at krei piant 
dė me sį į žmo gaus tei sių klau si mus, 
ap si spren di mo tei sę, są ži nin gą tarp-
tau ti nės tei sės prie vo lių vyk dy mą. 
Man pa čiai, kaip In for ma ci jos cen-
tro va do vei, te ko da ly vau ti dau ge ly je 
Hel sin kio ak to per žiū ros kon fe ren ci-
jų, ku rių me tu bu vo su si tin ka ma su 
vals ty bių de le ga ci jo mis, ren gia mi 
lei di niai ir pa ro dos apie Lie tu vos 
pa dė tį. Šią veik lą la bai ak ty viai rė-
mė Pa sau lio Lie tu vių Ben druo me nė. 
O at gi mi mo lai ko tar piu Są jū džio ar 
ki tiems at sto vams iš Bal ti jos vals-
ty bių reng da vo me spau dos kon fe-
ren ci jas, juos pri sta ty da mi vals ty bių 
de le ga ci joms, kaip an tai, 1990 me-
tais Ko pen ha go je to kios kon fe ren-
ci jos me tu bu vo įteik tas Lie tu vos 
Aukš čiau sio sios Ta ry bos pir mi nin ko 
pro fe so riaus V. Land sber gio laiš kas, 
pra šan tis pri im ti Lie tu vą kaip ste bė-
to ją į šią or ga ni za ci ją. Vi si pui kiai 
su pra to, kad to kiam pra šy mui ne bus 
pri tar ta, nes bent vie na iš jos na rių, 
So vie tų Są jun ga, to kiam spren di mui 
ne pri tars, bet to kio pra šy mo įtei ki-
mas bu vo sig na las Va ka rams ir po-
li tiš kai reikš min gas žings nis pa čiai 
Lie tu vai. 

Dėl JAV po li ti kos IX de šimt-
me ty je. Pa žy mė siu, kad su JAV pre-
zi den tu R.Re a ga nu sie ja ma Šal to jo 
ka ro pa bai ga, So vie tų Są jun gos griū-

tis. Nors jo po li ti ka vie niems su kė lė 
nuo gąs ta vi mų, o kar tais ir pa ni ką, 
ta čiau jis nuo lat pa brėž da vo, kad sie-
kia pa keis ti po li ti ką pa grin di nio Šal-
to jo ka ro var žo vo at žvil giu, tie siog 
nu tar da mas va do vau tis nuo sta ta, kad 
to ji blo gio im pe ri ja yra ne tei sė ta ir 
tu rė tų bū ti žlug do ma tai kiais bū dais. 
Jo va do va vi mo me tu, sa ky čiau, Bal-
ti jos ša lių iš ei viai jau tė stip rų po li ti-
nį už nu ga rį. Šio po li ti ko lai ky se na, 
juo lab pa si kei ti mai Ry tų Eu ro po je, 
pa ska ti no iš ei vius ne tik stip rin ti po-
li ti nę veik lą, bet ir im tis ki tų prie mo-
nių, bū tent – telk ti fi nan si nę pa ra mą 
Są jū džiui, ki toms or ga ni za ci joms ir 
ne pri klau so mai spau dai. O ta fi nan-
si nė pa ra ma pa si reiš kė įvai rio mis 
for mo mis: bu vo per ka ma įran ga, pa-
vyz džiui, kom piu te riai, ko mu ni ka ci-
jos prie mo nės, po pie rius ne pri klau-
so mos spau dos lei di niams, vais tai, 
me di ci nos įran ga, kny gų siun tos ir 
pa na šiai. Tik pa žy mė siu, kad In for-
ma ci jos cen tro New Yorke tiks las 
bu vo su do min ti ma si nes in for ma ci-
jos prie mo nes ir per ją – po li ti kus ir 
pla či ą ją vi suo me nę Lie tu vos lais vės 
by la. Įdo mu yra tai, kad, sie kiant šio 
pa grin di nio tiks lo, pa vy ko at lik ti ir 
ki tų, ne ma žiau reikš min gų už duo-
čių: pa lai ky ti glau dų ry šį tarp pa sau-
ly je pa skli du sių ir Lie tu vai pri jau-
čian čių tau tie čių, mo bi li zuo jant juos 
tap ti svar biais po li ti kos veiks niais 
sa vo gy ve na mo sio se ša ly se, at lik ti 
de fac to Lie tu vos at sto vy bės funk-
ci jas sklei džiant ne tik in for ma ci ją, 
ku ri tie sio gi niais ke liais ne ras da vo 
at gar sio už sie ny je, bet ir or ga ni zuo-

jant Są jū džio ir ki tų Lie tu vos at sto-
vų vi zi tus už sie ny je, jų su si ti ki mus 
su Va ka rų ša lių po li ti kais ir spau dos 
at sto vais. Pa grin dą šiai veik lai da vė 
mū sų la bai glau dus ben dra dar bia vi-
mas su po grin džio spau dos lei dė jais, 
ypač Lie tu vos Ka ta li kų Baž ny čios 
kro ni kos lei dė jais. Į tą po grin džio 
spau dos ga be ni mo dar bą ak ty viai 
bu vo įsi trau kę ne tik Lie tu vos re zis-
ten tai ir jiems pri jau čian tys aka de-
mi kai, bet ir kai ku rie už sie nio di-
plo ma tai ir ko res pon den tai. 

Baig da ma aš tik no rė čiau pri-
dur ti, kad iš ei vi ja ir spau da at li ko 
reikš min gą pa gal bi nį vaid me nį tau-
tų iš si va da vi mo pro ce se, ir ne dėl to, 
kad jie bū tų to kias per mai nas pra na-
ša vę, juo lab nu lė mę, o to dėl, kad jie 
su pra to tie sos ir tei sin gu mo, vie šo-
sios nuo mo nės for ma vi mo ir vyks-
tan čių per mai nų svar bą, ypač Eu-
ro pos sau gu mo ir ap skri tai de mok-
ra ti nio pa sau lio at ei ties kon teks te. 
Iš ei vi ja sie kė at si liep ti į Lie tu vos 
rū pes čius ir su teik ti jos ne pri klau-
so my bės sie kiui sva res nę pa ra mą, o 
ob jek ty viai ir pro fe sio na liai dir ban ti 
už sie nio spau da in for ma vo vi suo-
me nę apie dra ma tiš kas per mai nas 
Ry tų Eu ro po je. Ir šie veiks niai, nors 
daž nai vei kė ne pri klau so mai vie nas 
nuo ki to, vis dėl to vie nas ki tą stip-
riai pa pil dė ir pla tes nių tarp tau ti nių 
pro ce sų fo ne pa dė jo Ry tų Eu ro pai 
iš si lais vin ti.

Pranešimas Sąjūdžio 20-
mečio konferencijoje LR Seime, 
2008 m. birželio 5-6 d.

džiaugs min gai ir iškil min gai su tik-
ta. Vė liau vėl su spau dė mū sų šir dis 
Sau sio 13-sios įvy kiai, eko no mi nė 
ir ener ge ti nė blo ka da, Me di nin kų 
tra giš kas už puo lis. Ypač bu vo už-
si de gęs jau ni mas; ren gė ma ni fes ta-
ci jas, rin ko pa ra šus mies to cen tre 
po pra šy mu Ar gen ti nos vy riau sy bei 
pri pa žin ti Lie tu vos ne pri klau so my-
bę, lan kė Ar gen ti nos de pu ta tus ir 
se na to rius tuo pa čiu tiks lu.  

Pa ga liau lie tu vių nuo la ti nis 

bel di ma sis į Ar gen ti nos vy riau sy bės 
du ris su lau kė at pil do: Ar gen ti na bu-
vo pir mo ji Ame ri kos že my no ir aš-
tun to ji vi so pa sau lio vals ty bė, pri-
pa ži nu si Lie tu vos ne pri klau so my bę 
1991 m. rug pjū čio 25 d. 

Kaip daž niau sia bū na: dau ge-
lis iš tų, ku rie dau giau sia už lais vę 
ir ne pri klau so my bę ko vo ja, jos ne-
su lau kia, bet iš ko vo ja są ly gas, kad 
ja ga lė tų gė rė tis jų pa se kė jai. Šio 
pro ce so ei go je Lie tu vo je ir ki tuo se 
ko mu niz mo pa verg tuo se kraš tuo se 

dau ge lis ir gy vy bę dėl to pa au ko jo. 
Mes šian dien su pa gar ba ir dė kin-
gu mu pri si me na me tuos įvy kius, tą 
pro ce są, ku ris lei džia mums da bar 
lais vai or ga ni zuo tis ir gy ven ti. Bu-
da peš to ir Pra hos įvy kiai, Ro mo Ka-
lan tos au ka, „So li dar nosc“ at kak li 
veik la, Są jū džio pa si ry ži mas liks 
am ži ni to pro ce so liu di nin kai.

Pranešimas Sąjūdžio 20-
mečio konferencijoje LR Seime 
2008 m. birželio 5-6 d.

atkelta iš 22 psl.
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Pre zi den tas Val das Adam kus 
or di no „Už nuo pel nus Lie tu vai“ Di-
džiuo ju kry žiu mi ap do va no jo dr. 
Juo zą Ka zic ką iš JAV. Šis ap do va-
no ji mas ver sli nin kui, vi suo me nės 
vei kė jui, fi lan tro pui, me ce na tui J. 
Ka zic kui pa skir tas už as me ni nius 
nuo pel nus at ku riant Lie tu vos ne-
pri klau so my bę ir už tik ri nant mū sų 
vals ty bės tarp tau ti nį pri pa ži ni mą, už 
nuo la ti nes pa stan gas stip rin ti Lie tu-
vos eko no mi ką bei re miant Lie tu vos 
kul tū rą, moks lą, švie ti mą ir spor tą. 

Iš ei vi jos lie tu viui, daug pri si-
dė ju siam įtvir ti nant Lie tu vos ne pri-

J.Ka zic kas ap do va no tas or di nu „Už nuo pel nus Lie tu vai“
klau so my bės pri pa ži ni mą bei pa gal-
bą for muo jant nau jus eko no mi nius 
san ty kius, su teik tas ne vie nas gar bės 
var das. 

1918 m. gi męs Si bi re, ca ro 
trem ti nių šei mo je, 1937-1940 m. J. 
Ka zic kas stu di ja vo eko no mi ką Vy-
tau to Di džio jo uni ver si te te Kau ne, 
1942 m. bai gė Vil niaus uni ver si te tą, 
o emig ra vęs iš Lie tu vos tę sė stu di-
jas Vo kie ti jo je ir JAV. Nuo 1951 m. 
– dau ge lio tarp tau ti nių ben dro vių 
eko no mi kos po li ti kos kon sul tan tas, 
in ves ti ci jų fon dų, ko mer ci nių ban-
kų di rek to rius. Žy mus iš ei vi jos vei-

Ge gu žės 30 d. Ma ri jam po-
lės kul tū ros cen tre ati da ry ta Dai lės 
ga le ri ja, pa va din ta me ce na tės Mag-
da le nos Bi ru tės Stan kū nie nės, gy-
ve nan čios Ame ri ko je, Chi ca go je, 
var du ir jai įteik tas Ma ri jam po lės 
sa vi val dy bės Gar bės pi lie čio var do 
žen klas. Šis var das su tei kia mas už 
ypa tin gus nuo pel nus šiam kraštui ir 
vi sai Lie tu vai. Mu zie jams, bib lio-
te koms, li go ni nėms ir ki toms įstai-
goms me ni nin kė yra pa do va no ju si 
daug sa vo pa veiks lų, tar pi nin ka vo, 
kad į Lie tu vą iš už sie nio su grįž tų ki-
tų lie tu vių me ni nin kų kū ri niai. M.B. 
Stan kū nie nė – de šim to ji Ma ri jam po-
lės sa vi val dy bės Gar bės pi lie tė. 

Ma ri jam po lės dai lės ga le ri jo-
je eks po nuo ja mi gar siau sių Sū du vos 
kraš to dai li nin kų dar bai: M.B. Stan-
kū nie nės, Pet ro Alek san dra vi čiaus, 
Vla do Ka ra ta jaus, Vy tau to Cip li-
jaus ko, Me čis lo vo Ost raus ko ir kt. 
Iš vi so sau gyk lo se yra su kaup ta per 
1500 kraš tie čių dar bų, ku rie pa kai-
to mis bus eks po nuo ja mi nau jo jo je 
ga le ri jo je.

Me ce na tė, ir sa vo gim ta jam 
Vil ka viškiui jau pa do va no ju si kraš to 
mu zie jų, gal vo ja apie to les nius dar-
bus – Pa e že rių dva re, Vil ka viš kio ra-
jo ne, ji ke ti na steig ti dar vie ną me nų 
ga le ri ją, ku rio je bū tų eks po nuo ja mi 
vi so Sū du vos kraš to me ni nin kų kū ri-

kė jas, tu rė da mas daug as me ni nių ir 
da ly ki nių ry šių su JAV va do vais ir 
įta kin gais as me ni mis, kė lė Lie tu vos 
oku pa ci jos pro ble mą ir jos pa nai ki-
ni mo bū ti nu mą. At kū rus Lie tu vos 
ne pri klau so my bę J. Ka zic kas or ga-
ni za vo di džių jų JAV fi nan si nių fon-
dų va do vų ir jų at sto vų vi zi tus į Bal-
ti jos ša lis, bu vo tarp tau ti nės Bal ti jos 
vals ty bių ko mi si jos kon sul tan tas. 
1991 m. žy mus ver sli nin kas Vil niu je 
įstei gė pir mą ją Bal ti jos ša ly se pri va-
taus ka pi ta lo te le ko mu ni ka ci jų įmo-
nę „Lit com“ (vė liau „Om ni tel“). 

Ma ri jam po lės gar bės var das – iš ei vi jos dai li nin kei

niai. Šią va sa rą M. B. Stan kū nie nės 
dai lės pa ro da „Po pa sau lio skliau tu“ 
vei kė ir Drus ki nin kuo se, V. K. Jo ny-
no ga le ri jo je.

Ki ta me nu me ry je pa pa sa ko-
si me apie Kė dai niuo se vei kian čią 
taip pat JAV, Chi ca go je, gy ve nan-
čios dai li nin kės Ja ni nos Mon ku tės 
Marks įsteig tą ir iš lai ko mą ga le ri ją, 
ku rio je šią va sa rą ge gu žės 9-birželio 
13 d. vei kė sep ty nių Ame ri kos lie tu-

vių dai li nin kių – teks ti li nin kių pa-
ro da „To li ma/ar ti ma že mė“, ku rio je 
da ly va vo Re gi na Pa lai ty tė Ben son, 
Ada Sut ku vie nė, Mag da le na Bi ru tė 
Stan kū nie nė, Liu ci ja J. Kry že vi čie-
nė Hut che on, Don na Rhae Prū sai tė 
Mar der, Ina Ne nor tie nė ir Zi ta So-
dei kie nė. Šiuo me tu ten vei kia pa-
čios ga le ri jos sa vi nin kės J. Mon ku-
tės Marks teks ti lės pa ro da.

MAG DA LE NAI B. STAN KŪ NIE NEI MA RI JAM PO LĖS PI LIE ČIO GAR BĖS ŽEN KLĄ ĮTEI-
KIA MA RI JAM PO LĖS SA VI VAL DY BĖS ME RAS RO LAN DAS JO NI KAS
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At lan tą ma žu lėk tu vė liu, pa-
va din tu „Li tu a ni ca“, per skri du sių ir 
ne to li sa vo tiks lo – Lie tu vos – žu vu-
sių drą sių la kū nų Ste po no Da riaus ir 
Sta sio Gi rė no at mi ni mui prie jiems 
pa sta ty to pa min klo Chi ca gos Mar qu-
et te Park ra jo ne jo ati den gi mo die ną, 
1935 m. lie pos 28-ąją, bu vo su si rin-
kę net apie 60 tūks tan čių žmo nių. O 
šie met lie pos 13 d. vy ku sia me šio 
trans at lan ti nio skry džio 75-ųjų me ti-
nių pa mi nė ji me da ly vių te bu vo ke li 
šim tai. Ta čiau ži nant, kad iš kil mėms 
bu vo pra dė ta ruoš tis tik li kus maž-
daug trims sa vai tėms iki reikš min-
gos da tos, rei kia pa svei kin ti ren gė-
jus ir su to kiais, pa ly gi nus ne blo gais 
re zul ta tais. 

Drą sių la kū nų žy gio pa ger-
bi mas bu vo pra dė tas pa mal do mis 
Mar qu et te Par ko lie tu vių baž ny čio-
je. Mi šias čia au ko jo ke tu ri ku ni gai: 
A. Mar kus, J. Kelp šas, K. Tri ma kas 
ir A. Gra žu lis. Po pa mal dų ren gi nio 
da ly vių ei se na link Da riaus ir Gi rė no 
pa min klo nu si drie kė per ke lis kvar-

JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE

At lan to nu ga lė to jai pri si min ti Chi ca go je
ta lus. Ei se no je bu vo ga li ma pa ma-
ty ti Ame ri kos le gio no lie tu viš kų jų 
pos tų na rius, Lie tu vos vy čių, JAV 
Lie tu vių Ben druo me nės, Šau lių bei 
ki tų lie tu viš kų or ga ni za ci jų at sto vus 
su tri spal vė mis. Link pa min klo rie-
dė jo ir se no vi niai au to mo bi liai. Be-
ne se niau sias iš jų bu vo – 1929 me tų 
„For das“. Dau giau sia dė me sio su si-
lau kė iš „Rag tops“ au to mo bi lių mu-
zie jaus Mi chi gan Ci ty, IN, pa si sko-
lin tas 1932 m. „Rolls Ro y ce“ – or-
ga ni za to riai tei gė, kad to kio mo de lio 
au to mo bi liu drą sie ji la kū nai va ži nė-
da vę po Chi ca gą ir taip po pu lia rin-
da vę sa vo skry dį per At lan tą.

Prie pa min klo kal bė jo Lie tu-
vos gen. kon su las Chi ca go je A. Dau-
no ra vi čius, su ku riuo, pa si bai gus 
ka den ci jai, či ka gie čiai at si svei ki no; 
Ame ri kos lie tu vių ta ry bos pir mi-
nin kas S. Kup rys. Nors šie me tai 
Ame ri ko je yra rin ki mų lai kas, ta čiau 
ge ra pro ga pa si rek la muo ti lie tu vių 
tar pe ne pa si nau do jo joks ame ri kie-
čių po li ti kas – mi nė ji me ne ma tė me 

at sto vų nei iš Chi ca gos mies to, nei 
iš fe de ra li nės val džios. Tik vie nas iš 
mi nė ji mo or ga ni za to rių – Joe Ku lys 
ren gi nio me tu per skai tė il ges nį laiš-
ką, gau tą iš JAV kon gre so na rio Dan 
Li pins ki, ir tri jų Chi ca gos mies to ta-
ry bos na rių re zo liu ci ją. 

Prie pa min klo bu vo pa dė ti 
įvai rių or ga ni za ci jų at vež ti vai ni kai 
bei gė lės, kun. J. Kelp šas ir evan-
ge li kų vys ku pas eme ri tas Han sas 
Dum pys per skai tė in vo ka ci jas. At-
lan to nu ga lė to jų te sta men tą pri mi nė 
bū si ma sis la kū nas Mar ty nas Jo ni kas. 
Chi ca go je gy ve nan ti Vi li ja Va ka ry tė 
pa dek la ma vo sa vo kū ry bos ei lė raš tį 
„Da riui ir Gi rė nui“. Mi nė ji mo pa-
bai go je jo ve dė ja Vil ma Ja ru lie nė 
prie mik ro fo no pa kvie tė ver sli nin ką, 
Lie tu vos gar bės kon su lą Flo ri do je 
Stan ley Bal ze ką, Jr, ku ris pri si me na 
tas die nas, kai Da rius ir Gi rė nas ruo-
šė si sa vo is to ri niam žy giui. 

 Ed var das Šulai tis
Autoriaus nuotrauka
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Birželio 3 d. Lon do ne iš kil-
min gai bu vo pa mi nė tas Lie tu vos 
Są jū džio 20-me tis. Eu ro pos-At lan-
ti nės gru pės (E-AG) kvie ti mu Jung-
ti nė je Ka ra lys tė je lan kė si Są jū džio 
ir at si kū ru sios Lie tu vos va do vas, 
Eu ro pos Par la men to na rys, pre zi-
den tas Vy tau tas Land sber gis. Eu ro-
pos-At lan ti nė gru pė, įkur ta 1954 m. 
El ma Dan ger field ir lor do La y ton 
(abu mi rę), yra vie nas įta kin giau sių 
Jung ti nės Ka ra lys tės ne par ti nių po-
li ti nių fo ru mų, ku ria me par la men-
ta rai, di plo ma tai, ži no vai su si ren ka 
ne for ma liai dis ku tuo ti ak tu a liais 
tarp tau ti niais klau si mais. Gru pė pa-
de da plė to ti ar ti mes nius Eu ro pos ir 
JAV bei Ka na dos san ty kius. Ne daug 
po li ti kų yra kvie čia mi kal bė ti an trą 
kar tą. V. Land sber gis bu vo ypač pa-
gerb tas – jo gar bei bu vo su reng ta va-
ka rie nė Ox ford ir Camb rid ge klu be 
Lon do ne, į ku rį pa tek ti ga lė jo ne vi si 
Eu ro pos-At lan to gru pės na riai. Bu-
vo žy miai dau giau no rin čių nei bi lie-
tų, nors vie no bi lie to kai na bu vo 130 
dol. Net kil min gi as me nys, ku rie per 
vė lai su sig rie bė, ne ga lė jo pa tek ti į 
va ka rie nę. Pas ku ti nę sa vai tę bi lie tus 
ga lė jo gau ti tik am ba sa do riai, lor dai, 
par la men ta rai.

Vie nas pas kui ki tą įvy ko trys 
ren gi niai: ar ba tė lė Lor dų Rū muo se 
lor do Dy kes kvie ti mu 5 val. po pie-
tų, Lie tu vos am ba sa dos or ga ni zuo tas 
pri ėmi mas Par la men te, Ju bi lee Ro-
om 7 val. va ka re, kur bu vo ro do ma 
pa ro da apie Lie tu vos vals ty bės at kū-
ri mą, o 8 val. va ka ro įvy ko Eu ro pos-
At lan ti nės gru pės va ka rie nė ypa tin-
go sve čio gar bei Ox ford ir Camb rid-
ge klu be, Lon do no cen tre.

Iš kil min gus pie tus su ren gė 
Lie tu vos am ba sa do rius Jung ti nė je 
Ka ra lys tė je Vy gau das Ušac kas, pa-

Iš kil min gai 
pa mi nė tas 
Są jū džio 20-me tis

DIDŽIOJOJE BRITANIJOJE

kvie tė Lat vi jos am ba sa do rių Lon-
do ne ir bu vu sius bri tų am ba sa do rius 
Vil niu je, Lor dų rū mų ir Par la men to 
na rius, kon ser va to rių še šė li nės Vy-
riau sy bės na rius. Pie tų me tu bu vo 
ap tar ti da bar ti niai Eu ro pos san ty kiai 
su Ru si ja, ener ge ti kos pro ble mos, 
pa sa ko ja mos kai ku rios svar bios de-
ta lės apie Są jū džio kū ri mą.

Ar ba tė lė je Lor dų rū muo se da-
ly va vo lor das Dy kes, bu vęs Li be ra lų 
par ti jos už sie nio po li ti kos va do vas, 
par la men to na rys Ge of frey Clif ton 
Brown, Lie tu vos am ba sa do rius Vy-
gau das Ušac kas, Eu ro pe an-At lan tic 
gru pės di rek to rius Jus tin Glass, Lie-
tu vos am ba sa do riaus pa ta rė jas Jo nas 
Gri ne vi čius ir k t. 

Į Lie tu vos am ba sa dos suor ga-
ni zuo tą pri ėmi mą Par la men te bu vo 
pa kvies ti Lie tu vių Ben druo me nės ir 
lie tu viš kų or ga ni za ci jų at sto vai. 

Są jū džio gi mi mas bu vo lie-
tu vių tau tą tel kian ti die na, kai, pa-
lan kioms ap lin ky bėms be si klos tant, 
pra si ver žė sie kis vėl ban dy ti at kur ti 
ne pri klau so my bę, tę siant par ti za ni-
nio ka ro, re zis ten ci nio lai ko tar pio 
tra di ci jas, tik šį kar tą tai kiu bū du 
– ma si nių mi tin gų ir de monst ra ci jų 
ke liu. Prof. V. Land sber gio 20 mi-
nu čių kal ba su ža vė jo su si rin ku sius, 

ypač jau ni mą, į ku rį jis krei pė si ir 
lie tu viš kai, ir an gliš kai, sa ky da mas, 
kad jie yra rei ka lin gi Lie tu vai.

Iškil min gą EAG va ka rie nę 
ve dė kon ser va to rius par la men ta ras 
Brown, da ly va vo lor das Dy kes, lor-
das Judd, ku ris ypač do mi si žmo-
gaus tei sių klau si mais. Da ly va vo 
am ba sa do riai, di plo ma tai, par la men-
ta rai, aka de mi kai, ver sli nin kai, iš vi-
so apie šim tą žmo nių. Pir mi nin kas 
Brown pri sta tė V. Land sber gį kaip 
vie ną iš ki liau sių pa sau lio žmo nių, 
ly gin da mas jį su Mo ti na Te re se, Nel-
son Man de la ir, kaip kon ser va to rius, 
su Mar ga ret That cher. Jis sa kė, jog 
Land sber gis, tu rė da mas ne pa pras tos 
drą sos ir vi zi ją, su ge bė jo tai kiu bū du 
ves ti Lie tu vą į lais vę ir ne pri klau so-
my bę. Sužlu gus ban kru tuo jan čiai 
blo gio im pe ri jai Lie tu va sva riai pri-
si dė jo per brai žant Eu ro pos po li ti nį 
že mė la pį. 

Sa vo kal bo je V. Land sber-
gis pa brė žė ma tęs pa ašt rė ju sį ne de-
mok ra ti nių vals ty bių kon flik tą su 
de mok ra ti jo mis, pa di dė ju sį Ru si jos 
ag re sy vu mą. Jo pa ste bė ji mu, įdo mi 
de ta lė: kal ti na ma sis, da ly va vęs te-
ro ris ti nia me bri tų pi lie čio nu žu dy me 
Lon do ne, iš rink tas į Ru si jos dū mą. 

Dr. Da rius Fur mo na vi čius

PROF. VY TAU TAS LAND SBER GIS SU JU LIA CAUCH MAN, KI LU SIA IŠ GEL GAU-
DIŠKIO DVA RO
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PA REN GĖ BI RU TĖ PRAŠMU TAI TĖ

Kul tū ros die na Mel bour neAUSTRALIJOJE
Ba landžio 13 d. Mel bour ne vy ko kul tū ros po-

pie tė, ku rią su ren gė ALB Krašto val dy ba, no rė da-
ma pri si dė ti prie lie tu vių kul tū ros vys ty mo pa sau ly-
je. Ai da Go ge ly tė iš po pie tės pa ren gė ra di jo re por-
ta žą ir lie tu vi ško je pro gra mo je per SBS et ni nę ra di jo
sto tį pa gar si no vi sos Aust ra li jos ben druo me nėms. Bu vo 
ren ka mos au kos vai kų ir jau ni mo, da ly vausiančio Aust-
ra li jos lie tu vių die nų me no pa ro do je šių me tų pa bai go je 
Syd nė ju je, pre mi joms.

BI RU TĖ KY MAN TIE NĖ, KĄ TIK DA LY VA VU SI KUL TŪ ROS SE MI NA RE VIL NIU JE, PA-
PA SA KO JO ĮSPŪ DŽIUS IR PA SI DA LI JO ŽINIO MIS APIE AT EI NAN ČIĄ DAI NŲ ŠVEN TĘ, VYK-
SIAN ČIĄ 2009 M. LIE TU VO JE. AUST RA LI JOS LB AT STO VAUS CHO RIS TŲ BŪ RYS IR TAU-
TI NIŲ ŠO KIŲ ŠO KĖ JAI

„DA NOS SE SĖS“ MO TE RŲ CHO RĄ (VA DO VĖ DA NU TĖ LE VIC KIE NĖ). 
SU DA RO VY RES NĖS SKAU TĖS. JOS RUOŠIA SI IŠ LEIS TI SA VO PLOKŠ TE LĘ

MEL BOUR NO FOL KLO RO DAI NI NIN KAI „KAI MAS“ (VA D. EDIS LIPŠYS). 
DAI NI NIN KAI PRA ŠĖ SI LEIS TI AT LIK TI DAU GIAU DAI NŲ, NES TĄ DIE NĄ JŲ 
DAI NA VI MAS BU VO ĮRA ŠI NĖ JA MAS Į CD. JIE JAU YRA IŠ LEI DĘ DU DIS KUS

MI RAN DA TI GA NI IŠ GE E LON GO PA GRO JO DU 
KŪ RI NIUS, VIE NAS IŠ JŲ – JOS PA ČIOS SU KUR TAS 
„RU DENS IL GE SYS“

AL GIS KLI MAS PA GRO JO GI TA RA
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Birželio 7-8 d. Mel bour no lie-
tu vių na muo se ALB Krašto val dy ba 
su ren gė Aust ra li jos Lie tu vių Ben-
druo me nės (ALB) pir mi nin kų su va-
žia vi mą. Tas sa vait ga lis Aust ra li jo je 
yra il ga sis sa vait ga lis, šven čiant Ka-
ra lie nės Elz bie tos gim ta die nį. Tad 
nu ta rėm dvi iš tų die nų pa švęs ti lie-
tu vy bei. Se niai šie met ne bu vo vy kęs 
pir mi nin kų su važia vi mas. Kas dve ji 
me tai, vyks tant Aust ra li jos lie tu vių 
die noms, vyk da vo ALB ta ry bos su-
važia vi mai. Ta čiau Lie tu vių die nų 
me tu ta ry bos na riai tu ri ir ki tų pa rei-
gų, pvz., da ly vau ti tau ti nių šokių ar-
ba cho rų re pe ti ci jo se. Ne vi si na riai 
ga li iš bū ti vi są su važia vi mą. Bu vo 
su si lauk ta su si do mė ji mo iš apy lin-
kių, tad nu tar ta su ei ti šiais me tais.

Iš Syd nė jaus at vy ko trys apy-
lin kės val dy bos na riai: Gre ta Flet-
cher Sa vic kai tė (pir mi nin kė), Te-
odo ras Rot cas ir Ry man te Gell, SBS 
lie tu viškos ra di jo pro gra mos ve dė ja, 
ir lie tu vių mo kyk los va do vė Jad vy ga 
Damb raus kie nė. Iš sos ti nės – Can be-
ros da ly va vo Jo nas Moc kū nas (pir-
mi nin kas) ir Si gi ta Gai liū nai tė. Iš 
Ge e lon go da ly va vo Sta sys Šutas (pir-
mi nin kas) ir Ka ja Sta rins kas. O Mel-
bour no apy lin kės val dy bai at sto va vo 
dr. Ka zys Zda nius. Ki ti mel bur niš-
kiai: Do na Sa daus kai tė Ga y lard, Ai-
da Go ge ly tė, SBS lie tu viškos ra di jo 
pro gra mos ve dė ja su duk ra Ka zy te ir 
Al gis Šim kus, OAM, AL fon do pir-
mi nin kas ir da bar ti nės ALB Krašto 
ta ry bos pir mi nin kas. ALB Krašto 
val dy bai at sto va vo pen ki na riai: Bi-
ru tė Prašmu tai tė (pir mi nin kė), Li li ja 
Koz lov skie nė, Den nis Ga y lard, Lo-
re ta Cižaus kai tė Ti ga ni ir An drius 
Vai tie kū nas.

Ne mažai mū sų ben druo me ni-
nin kų yra vi du ri nio sios kar tos, bet 
su važia vi me da ly va vo ir nau jų jų 
emig ran tų bei jau ni mo at sto vų. 

Pir mo jo je se si jo je, ku rią ve-
dė Bi ru tė Prašmu tai tė, bu vo ap tar ti 
šie rei ka lai: ALB ar chy vas (va do vas 
Vik to ras Bal tu tis dėl am žiaus ki tais 
me tais jau ke ti na pa si trauk ti iš pa rei-

Aust ra li jos Lie tu vių Ben druo me nės pir mi nin kų su važia vi mas
gų). Vi sos apy lin kės bu vo pa ra gin tos 
ne del siant per siųs ti ben druo me nių 
ar chy vi nę medžia gą į ALB ar chy-
vą Ade lai dė je. Bu vo pa mi nė ta, kad 
PLB Val dy ba vyk do ar chy vų pro jek-
tą; syd nė jiš kė dr. Lu da Po pen ha gen, 
da bar gy ve nan ti Los An ge les, ra šo 
kny gą an glų kal ba apie Aust ra li jos 
lie tu vius; kny gą no ri ma išleis ti 2009 
m., mi nint Lie tu vos var do pa mi nė-
ji mo 1000-me tį. Nau jau sias žinias 
per da vė Syd nė jaus at sto vai: Banks-
town mies to ro tu šės sa lės su re mon-
tuo tos ir da bar dau giau pa ren gi mų 
vyks ar čiau Lie tu vių klu bo „Dai na-
va“. Į AL die nas iš Lie tu vos at vyks ta 
fol klo ro gru pė „Su ta ras“, fi nan suo-
ja mas TMI Do, ir du ba le to šokė jai, 
ku rie tu rės pro gos ap lan ky ti Aust ra-
li jos ba le to kom pa ni ją; ap tar ta pro-
vi zo ri nė ALB Ta ry bos su važia vi mo 
pro gra ma; nu tar ta su mažin ti mies tų 
at sto vų skai čių, nes sun kiau da ro si 
su ras ti tin ka mų ir no rin čių da ly vau ti 
su važia vi me; pra nešta, kad ALB pir-
mi nin kė kar tu su ALJS at sto vu Gi riu 
An ta nai čiu da ly vaus PLB pir mi nin-
kų su va žia vi me. 

Ant ro jo je se si jo je, ku rią ve dė 
Den nis Ga y lard, kal bė ta apie nau-
jų jų lie tu vių ver ba vi mą emig ruo ti 
į Aut ra li ją. Ši te ma bu vo dis ku tuo-
ja ma ir dvie juo se pra ėju siuo se su-
važia vi muo se ir bu vo pri im ta re zo-
liu ci ja. Mū sų ben druo me nė maža ir 
sens ta. Aust ra li ja to li nuo Lie tu vos, 
to dėl pas ta rai siais 15 m. yra at vy kę 
tik tai apie 500-1000 nau jų jų lie tu-
vių. Den nis pri sta tė Hen ri ko An-
ta nai čio pa siū ly tą pro jek tą vyk ti į 
Ai ri ją kvies ti nau juo sius emig ran-
tus. Su važia vi mo da ly viai ne pa lai kė 
šio pro jek to įgy ven di ni mą, nes nė ra 
kam tuo už si im ti ir nė ra lė šų. Daug 
me džia gos ga li ma ras ti valdžios in-
ter ne to pus la piuo se. Bu vo kal ba ma, 
kad bū tų nau din ga pa grin di niuo se 
mies tuo se su da ry ti gru pes, ku rios 
pa dė tų nau jie siems at vy kė liams: ne 
su ras ti dar bo, bet duo ti pa ta ri mų, 
įskai tant ir Le tu vių Ben druo me nės 
veik lą. Nu tar ta į nau ją ją ALB sve-

tai nę dė ti in for ma ci ją lie tu vių kal ba 
apie emig ra vi mo tai syk les ir mū sų 
ben druo me nę.

Tre či ą ją se si ją ve dė Lo re ta 
Čižaus kai tė Ti ga ni. Bu vo dis ku tuo-
ja ma apie da ly va vi mą Dai nų šven-
tė je Lie tu vo je 2009; rei kia su ras ti 
ko or di na to rių, ku ris pa lai ky tų ryšius 
su išei vi jos me no va do vais. Vi si 
mies tai bu vo prašomi su si siek ti su 
jų tau ti nių šo kių gru pė mis ir cho rais 
su ži no ti, kiek iš jų tuo do mi si. Bu vo 
ap tar ta šo kė jų tau ti nių rū bų pro ble-
ma: trūks ta tau ti nių rū bų, ypač vai-
kų gru pėms. Ieško mi žmo nės, ku rie 
audžia Aust ra li jo je ir Lie tu vo je. Lo-
re ta pa ro dė įvai rių ti pų tau ti nių rū bų 
mo de lius. Bu vo nu tar ta, kad mums 
ge riau siai tin ka Aust ra li jo je įpras ti – 
Ta mo šai čių sti liaus, t.y. XX amžiaus 
pir mo sios pu sės kon cer ti niai rū bai. 
Bus prašoma bu vu sių šokė jų per-
duo ti sa vo rū bus jau nes niems. 

Bu vo kal ba ma apie TMI Do 
pa do va no tus ište klius – kny gas mo-
kyk loms, CD ir DVD. Jau ke le tas 
ben druo me nių su ruo šė fil mų po pie-
tes. Esa me dė kin gi TMI Dui ir Lie tu-
vių liau dies kul tū ros cen trui už pa do-
va no tą vaiz di nę me džia gą. Ypač jau-
ni mui svar bu pa ma ty ti, kaip Lie tu va 
at ro do, ko kie pa pro čiai ir t.t. Ke le tą 
tų fil mų ga li ma žiū rė ti lie tu vių ar ba 
an glų kal ba, kas nau din ga mišrioms 
šei moms. 

Da bar ti nė Krašto val dy ba pa-
reiš kė, kad jos dar be yra daug ad mi-
nist ra vi mo, rei kia pa lai ky ti ryšius ne 
tik tai su PLB val dy ba, bet ir su Lie-
tu vos tau ti nių ma žu mų ir iš ei vi jos 
de par ta men tu; de par ta men tas prašo 
pil dy ti an ke tas apie lie tu vių kal bos 
mo kyk las, kul tū ri nius vie ne tus, ALB 
is to ri ją, ALB struk tū rą, bib lio te kas, 
lie tu vių na mus. Šis dar bas rei ka lau ja 
ne mažai lai ko. 

Bu vo pa siū ly ta da bar ti nei 
ALB KV tęs ti dar bą dar dve jus me-
tus, jei gu Syd nė jus ne su da rys nau jos 
val dy bos. Kol kas tik tai du iš da bar-
ti nės val dy bos su ti ko pa si lik ti.

Po dis ku si jų ne mažai da ly vių 
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su si rin ko pa va ka rie niau ti ir pa ben-
drau ti pas ALB KV na rį An drių Vai-
tie kū ną. Vė liau at vy ko ir mū sų kle-
bo nas kun. Al gis Šim kus. 

Sek ma die nio ry tą pra dė jo me 
lie tu viško mis šv. Mišio mis.

Ket vir tą ją se si ją ve dė B. 
Prašmu tai tė, ku ri pra ne šė apie švie-
ti mo pa dė tį Aust ra li jo je ir TMI Do 
fi  nan suo tą mo ky to jos iškvie ti mą mė-
ne siui iš Lie tu vos. Jau su da ry ta pro-
vi zo ri nė pro gra ma še šių die nų kur-
sams rug sė jo mė ne sį Mel bour ne. Te-
mos: „Didžiuo juo si Lie tu va – ji man 
vie nin te lė“; „Vil niaus se na mies tis 
– UNES CO pa sau lio kul tū ros pa vel-
das“; „Lie tu va pra ei ty je“; „Šven tės ir 
pa pro čiai“; „Ne pri klau so my bė at gau-
ta“. Vyks už baig tu vės, kur bus kvies-
ti tė vai ir vi si su si do mė ję. Iš Vil niaus 
at vyks ta Auk sė Plei kie nė. Su ja sa-
vo lė šo mis at vyks ta Eg lė Čer niu vie-
nė, ku ri pa dės ir bus ver tė ja, nes ne 
vi si vai kai mo ka lie tu viš kai. Vai kų 
darželis veiks iki pie tų, o vy res nės 
dvi kla sės Lie tu vių na muo se pra leis 
vi są die ną. Nu ma to ma, kad mo ky to ja 
taip pat ap lan kys Ade lai dės ir Syd nė-
jaus lie tu vių mo kyk las. 

Bu vo dis ku tuo ta apie dvi gu bą 
pi lie ty bę. Su važia vi mas nu ta rė Lie-
tu vos Res pub li kos Sei mui par eikšti, 
kad vi si lie tu viai bū tų lai ko mi ly gūs 
ir tu rė tų tei sę iš lai ky ti Lie tu vos pi lie-
ty bę. Taip pat bu vo kal bė ta apie at ei-
nan čius rin ki mus Lie tu vo je, prašant, 
kad gar bės kon su lai pa rū pin tų bal sa-
vi mo kor te les tiems mies tams, kur 
nė ra kon su lo.

Penk tą ją se si ją ve dė An drius 
Vai tie kū nas. Ypač opus klau si mas 
bu vo „Tė viškės ai dų“ laik raš čio ga-
li my bė ne to li mo je at ei ty je užsi da ry-
ti. AL Ka ta li kų fe de ra ci jos pir mi nin-
kė Bi ru tė Ky man tie nė pra šė, kad su-
važia vi mas pa dis ku tuo tų ga li my bę 
„Tėviškės ai dams“ pri si jung ti kaip 
prie das prie ben druo me nės laik raš-
čio „Mū sų pa sto gė“. Su važia vi mas 
pri ta rė šitam pa siū ly mui, nu ro dant, 
kad fe de ra ci ja tu ri kreip tis į Lie tu-
vių  spau dos są jun gą su pa siū ly mu, 
įskai tant ir fi nan sa vi mo klau si mą. 
Bu vo kal ba ma apie SBS lie tu višką 
ra di ją – kaip svar bu išlai ky ti lie tu-
viš ką va lan dė lę. Su važia vi me da ly-
va vo dvi lie tu viškos pro gra mos ve-
dė jos. Jos pra šė, kad ben druo me nės 

duo tų žinių apie sa vo veik lą, kad per 
ra di ją dau giau lie tu vių išgirs tų kas 
ką vei kia. Jos įra šė pa si kal bė ji mus 
su su važia vi mo da ly viais ir per da vė 
ki to je pro gra mo je. 

Trum pai bu vo pa mi nė ta nau ja 
ALB in ter ne to sve tai nė, ku ri dar au-
ga ir ku ri yra svar bi pa lai kant ryšius 
tarp ALB KV ir apy lin kių val dy bų. 

Šeš tą ją ir pas ku ti nę se si ją 
apie Lie tu vos var do tūks tant me čio 
pa mi nė ji mą Aust ra li jo je ve dė Li li ja 
Koz lov skie nė. Li li ja yra išsiun tu si 
į vi sas apy lin kes są ra šą pa vyz džių, 
kaip mes ga lė tu me švęs ti šią su kak-
tįi. ALB KV ža da kon cer tų cik lui pa-
kvies ti To mą Vai sie tą. No ri ma tin ka-
mą gru pę pa kvies ti jau ni mui. Vi sos 
apy lin kės prašomos iš anks to pa gal-
vo ti, kaip pri si dė ti prie 2009 m. ren-
gi nių ka len do riaus su da ry mo.

ALB Krašto val dy bos pir mi-
nin kė pa dė ko jo vi siems da ly viams už 
gra žų ben dra vi mą ir dis ku si jas. Pri-
mi nė, kad iki spa lio pa bai gos kiek vie-
na apy lin kė tu ri išrink ti sa vo at sto vus 
į 2008 m. Ta ry bos su važia vi mą. 

Bi ru tė Prašmu tai tė

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS SU VAŽIA VI MO DA LY VIAI
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Jau ni mo die nų idė ja ki lo po-
pie žiui Jo nui Pau liui II. Ofi cia liai 
pir mo sios Pa sau lio jau ni mo die nos 
bu vo šven čia mos Ro mo je 1986 m., 
Ver bų sek ma die nį. Nuo 1987 m. jos 
im tos reng ti kas tre ji me tai vis ki to je 
ša ly je, o tar pi niais me tais mi ni mos 
vi so se vys ku pi jo se. Jau ni mo die nos 
yra di de lis jau ni mo ti kė ji mo įvy kis, 
pa na šus į Nau ją sias Sek mi nes. Jau-
ni žmo nės su si tin ka tam, kad sa vo 
pa tir ti mi, liu di ji mu bei ben dra mal-
da su stip rin tų sa vo ti kė ji mą ir kar tu 
švęs tų sa vo jau nys tę.

XXI II Pa sau lio jau ni mo die-
nos vy ko Mel bour no vys ku pi jo je. 
Lie pos 9-14 d. Mel bour ne lan kė-
si ir jau nie ji  pi lig ri mai  iš Lie tu-
vos. 2005 m. Po pie žiui Be ne dik tui 
XVI pa skel bus, jog XXI II Pa sau lio 

Jau ni mo die nos
jau ni mo die nos vyks Aust ra li jo je, 
Mel bur no Lie tu vių Ben druo me nė 
pa kvie tė juos at vyk ti ir kar tu švęs ti 
vys ku pi jos jau ni mo die nas. 

Pa si ruošimas šiai ke lio nei tru-
ko dau giau nei me tus. 2007 m. va-
sa rą Lie tu vo je ap si lan kiu si Da nu tė 
Le vic kie nė bu vo su si ti ku si su šios 
pi lig ri mi nės ke lio nės or ga ni za to riais 
ir pa dė jo sklan džiai pa si ruošti. 

Apie šim tą pi lig ri mų iš Lie-
tu vos į Mel bur ną at vy ko ke lio mis 
gru pė mis. Lie pos 9 d. Lie tu vių Ben-
druo me nės klu be įvy ko su si pa ži ni-
mo va ka ras, ku rio me tu vi sus su vie-
ni jo ben dra mal da ir mei lė Lie tu vai.

Jau nie ji mal di nin kai bu vo ap-
gy ven din ti šei mo se, ku rios la bai šil-
tai, rū pes tin gai vi są vieš na gės lai ką 
jais rū pi no si. Tai vi sus la bai su ar ti-

no, už si mez gė abi pu sė drau gys tė. 
Mel bur no Lie tu vių Ben druo me nė 
pa do va no jo pi lig ri mams dvi ke lio-
nes į žy mias šio kraš to vie tas. 

Vi siems ypa tin ga die na bu vo 
sek ma die nis, ka da vi si kar tu šven-
tė Eu cha ris ti ją Švč. Mer ge lės Ma ri-
jos Jū ros Žvaigž dės bažny čio je. Šv. 
Mišioms va do va vo kar tu su pi lig-
ri mais iš Lie tu vos at vy kęs Šiau lių 
vys ku pas Eu ge ni jus Bar tu lis. Po jų 
vi si kar tu val gė at si svei ki ni mo pie-
tus Lie tu vių Ben du ro me nės klu be.

Lie pos 14 d. lie tu vai čiai išvy-
ko į Sid nė jų su si tik ti su po pie žiu mi 
Be ne dik tu XVI. Šis su si ti ki mas ir šil-
tas Lie tu vių Ben druo me nės pri ėmi-
mas pa li ko ne iš dil do mus įspūdžius 
ir nuošir dų dė kin gu mą.

Dia na Ru gie ny tė

LIE TU VIAI PI LIG RI MAI PRIE ŠV. MA RI JOS JŪ ROS ŽVAIGŽ DĖS BAŽ NY ČIOS. KAI RĖ JE, PIR MO JE EI LĖ JE, SĖ DI KOT RY NA BE AT RI ČĖ 
VAI ČE KAUS KAI TĖ, 6 M., ŠIOS GRU PĖS JAU NIAU SIA PI LIG RI MĖ. B. KY MAN TIE NĖS NUOTR.
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Vio le ta Le van daus kie nė 
yra et no gra fi  nės gru pės To-
ron te įkū rė ja. Gy ven ti ne Lie-
tu vo je ir su bur ti žmo nes dai-
nuo ti liau dies dai nų nė ra taip 
leng va. Ir pa ti Vio le ta su tuo 
su tin ka: 

–At vy kus iš Lie tu vos la bai 
trū ko ben dra vi mo. Man ge riau sias 
ben dra vi mas – per veik lą, ku rią 
mėgs tu. Dai na vi mas, et no gra fi ja – 
ma no veik la. Vi są lai ką bu vau ar ti 
et no kul tū ros. Jau nuo stu di jų lai kų 
pa ju tau, kad man jos rei kia, kad ji 
man yra la bai ar ti, pa jun ta ma, su-
pran ta ma gal gi liau ne gu ki tiems. 
Aš ja gy ve nu. Lie tu vo je bur da vau, 
or ga ni zuo da vau, ta čiau la bai ma žai 
žmo nių su ge bė da vo at si ver ti tiek, 
kad ga lė tų pa jus ti tik rą ją et no kul-
tū rą, pri si leis ti ją ar ti sa vęs, – kal ba 
Vio le ta. Vis ieš kau žmo nių, jau čian-
čių pa na šiai kaip aš.

KANADOJE Ne jau čiu nos tal gi jos – 
jau čiu gi les nę mei lę Lie tu vai

– Ką jau ti?
–Ry šį su, pa pras tai sa kant, 

tuo, kas va di na ma šak ni mis. Per 
pro tė vius, per is to ri ją, per pa pro čius 
jau čiu tą per ėji mo taš ką su pa čiais 
gi liau sias da ly kais. Gal tai va di na-
ma sie la, gal Die vu. Ne ži nau. Man 
tai kaip var tai, pro ku riuos įei nu. Gal 
Die vo taip gra žiai ir yra su tver ta – 
tie pa pro čiai yra var tai, pro ku riuos 
ga li me įei ti. Bet tai yra tik prie mo nė 
pa tek ti į gi lu mas. To dėl ir įstrin gu su 
žmo nė mis, nes dau gu mai et no gra fi-
nės dai nos ir pa pro čiai – tiks las, ma-
lo nu mas. Kaip ko kia vai dy ba. Ir pa ti 
pa ju tau, kad ma žė ja no ras steng tis 
keis ti žmo nes, at si ran da toks vi di-
nis prieš ta ra vi mas. Rei kia stum ti ir 
vers ti sa ve: or ga ni za vi mas, skam-
bi ni mas… Pa si da ro kaip koks ver-
slas. Rei kia steng tis, kad pa trauk tum 
žmo nes, kad juos iš ju din tum, kad 
įro dy tum, jog jiems to rei kia… Bai-
gu si Vil niaus uni ver si tetą Lie tu vo je 

„tik ra“ mo ky to ja dir bau tik pus an trų 
me tų. Pa klaus da vo, kas esi, ką da-
rai, sa ky da vau, mo ky to ja. To ron to 
Mai ro nio mo kyk lo je taip pat mo kiau 
et no kul tū ros. La bai di de lis krū vis – 
mo ky ti. Tu ri ki tiems pri mes ti sa vo 
nuo mo nę, tai syk les… Lie tu vo je dir-
bau mu zie ju je, už si ė miau edu ka ci ne 
veik la. Lyg ir ne su „kar je ros“ mo ky-
to ja. Jau čiau, lyg pa sau lis, ap lin ka 
lau kia iš ma nęs kaž ko, ką įvar di jau 
pa ti sau ir ki tiems žo džiu „mo ky to-
ja“. Bet da bar jau jau čiu, kad šitas 
žodis man „ne be lim pa“. An gliškas 
gal tiks liau sias – fa ci li ta tor. Lie tu-
viškai gal pa sa ky čiau – til ti nin kas ar 
til tas, o gal tik tu rėk lai, o gal to li ma 
švie se lė, kai ei ni nak tį ke liu ir lau-
ki, ka da gi pa si ro dys na mai. Ir ar čiau 
pri ėjus pa aiš kė ja, kad ne bu vo tai na-
mų švie sa. Tie siog pa ke lės ži bu rė lis, 
pa dė jęs nu rim ti, pa si jus ti ne be to kiu 
vie nišu, la biau pa si ti kin čiu sa vi mi.

2006 me tų va sa rą Rou ge par-
ke, To ron te, prieš tai su si ti ku sios su 
Eg le Juškai tie ne, su ku ria dai nuo da-
vo me kad ir sė dė da mos ant rąs to miš-
ke ly je, su si ra du sios dau giau žmo-
nių, ku riems tai įdo mu, su ruo šėm 
Ra sos šven tę. Ne la bai ir ži no jo me, 
ką ga li ma da ry ti Ka na dos par kuo-
se, bet lau žą vis tiek už de gėm. Na, 
jis bu vo pa na šes nis į ma žą au ku rė lį, 
su krau tą iš ak me nų. Py nėm vai ni-
kus, gė lių pri sis ky nu sios iš pa ke lių, 
pluk dėm juos upe ly je ir bri dom, ir 
tiltą vy rai „nu tie sė“ – kaip per tik rą 
Ra sos šven tę. Vai kai pa par čio žie do 
ieš ko jo. Ir sau lę pa ly dė jo me, ir su-
tar ti nes su Lai mu te Vi du gi ry te Gai-
žu tie ne, bu vu sia Rum šiš kių klo ji mo 
te at ro ak to re, gie do jo me, tik ne gal-
vo jo me, kad tos pa ly dė tu vės jai bus 
pas ku ti nės... Pas kiau su di džiu ma 
Ra są šven tu sių žmo nių su bū rė me 
an sam blį. Šven tė me vi sas šven tes: 
Žo li nes, Kū čias, Vė li nes, Už ga vė-
nes, Ve ly kas.

Šven tė yra be lai kis bu vi mas, 
ki toks nei kas die ny bė. Ga li my bė iš-

A.A. LAI MU TĖ VI DU GI RY TĖ GAI ŽU TIE NĖ (IŠ KAIRĖS), VA DO VĖ VIO LE TA LE VAN-
DAUS KIE NĖ, EG LĖ JUŠ KAI TIE NĖ, RŪ TA SNOW DEN PI NA VAI NI KUS PER RA SOS ŠVEN TĘ. 
ARŪ NO TAM KE VI ČIAUS NUOTR.



332008 Rugpjūtis-Rugsėjis  /  Pasaulio lietuvis

plb kraštų žinios

bū ti, iš gy ven ti pa tį šven tu mą.Tai yra 
tik ra. Aš sun kiai ran du pras mę pa si-
ro dy ti sce no je, nors nuo lat tek da vo 
tai da ry ti, nes ne mėgs tu, kai vis kas 
iš anks to su ra šy ta, su pla nuo ta, nes 
ta da ne be lie ka lais vės im pro vi za ci jai 
ir įsi klau sy mui. Ka len do ri nė šven tė 
pri klau so nuo gam tos, ir mums rei-
kia pri si tai ky ti, su ja tar si su de rė ti. 
Šven tė pra šy te pra šo si šven čia ma 
gam to je, da ly vau jant vi siems. Per 
Kū čias To ron te, Lie tu vių na muo se, 
ro dė me ma no „Pa sau lio me dį“. Kai 
re pe ta vo me, ne kar tą ju tau, kad vi-
sos pri si lie čia me prie tos gel mės, 
tar si at si ve ria me jai. 

Mis sis sau go je kas met vyks ta 
Ca ras sau gos fes ti va liai. Pra ėju siais 
me tais mes bu vo me pa kvies tos at-
sto vau ti lie tu viams. Net ir su tar ti nes 
iš drį so me dai nuo ti, ir ki ta tau čiai jas 
iš gir do. Ten bu vo kaž koks šil tas lau-
kas.

Šie met ne si rin kom be veik 
išti sus me tus – dar bai ir moks lai už-
spau dė. Bet prieš šių me tų Ca ras-
sau gos fes ti va lį vis tiek su si rin kom 
ir mė ne sį dai na vom. Per pir mą pa si-
dai na vi mą po per trau kos taip dai nos 
ir su tar ti nės už šir dies grie bė, kad 
net ger kles gniau žė.

Ne ga lim, ne ga lim, bet ima 
dai na ir ištrau kia mus iš vi sų sma giai 
įsi su ku sių dar bų, ir su bu ria į ra te lį, 
ir iš ke lia, ir pa ke lia...

–Ko kia pras mė vai din ti pa-
pro čius, sa ky kim, Kū čių va ka re? 
Vai di na, o ne išgy ve na…

–Ne ma nau, kad dau gu ma vai-
di na. Ne vai di na šei mos su si bū ri mo 
drau gėn, ne vai di na pa tie ka lų šven-
ti nio ruo ši mo, val gy mo, mar gu čių 
mar gi ni mo ar ka lė dai čių lau žy mo. 
Gal re tas ga li žo džiais iš reikš ti, gal 
ne kiek vie nas ir jau čia gi li ą sias gi-
lu mas. Gal dau gu mai – ri tu a las. Bet 
vi sais lai kais ri tu a lų pras mę su pra to 
ir jau tė ne dau ge lis – net ir taip ide a-
li zuo ja mais pa go ny bės lai kais. Dau-
gu ma bu vo ri tu a lo ne šė jai. Ačiū vi-
siems, kas ne ša.

–Ar tu ma nai, kad įma no ma 
šiais tech no lo gi jos, tech nok ra ti jos, 

dva si nių ver ty bių nu ver tė ji mo lai-
kais iš gy ven ti Kū čias ar ba Ve ly-
kas? 

–Kiek vie nas, kas šven čia, 
ir iš gy ve na – tiek, kiek mo ka, kiek 
jau čia. Tiems, kam jaus mo pri trūks-
ta – jo ieš ko – kaip aš. Iš pra džių – 
iš ori niam ri tu a le, li te ra tū roj, da bar 
dau giau sia – sa vy je. Jau čiu pa šau-
ki mą. Jau čiu leng vu mą, po stū mį ir 
po trau kį ši tų svar bių me ti nių taš kų 
me tu bū ti su gam ta, su ar ti mai siais, 
su sa vi mi – kar tais per ri tu a lą, kar-
tais tie siog ty liai pa bū nant. Ma nau, 
kad ir dau gu ma šven čian čių pa na šiai 
jau čia.

–Iš kur tos dai nos?
–Iš Lie tu vos, ži no ma. Aš nuo 

stu di jų lai kų dai na vau, pa ti tu rė jau 
et no gra fi nę gru pę.

–Iš ko kio Lie tu vos krašto 
esi?

–Gi miau Kau ne, šak nys – 
Aukš tai ti jo je, my liu Dzū ki ją.

–Atos to gas pra lei dai Lie tu-
vo je, taip?

–Bu vau Ker na vė je, Gy vo sios 

ar che o lo gi jos die no se. Dai nų šven-
tės et no gra fi jos die no je. Kel mė je 
– žemai tiško sios et no mu zi ko lo gi-
jos kur suo se, Mus tei ko je – py nė jų 
sto vyk lo je. Par si ve žiau la bai daug 
me džia gos, ku rios dar ne pa nau do-
jau. Ta va sa ra Lie tu vo je bu vo tar si 
san ty kių su pa čia Lie tu va pa si tik ri-
ni mas. Nu si ra mi nau. Ap ri mau. Ne-
be si ka bi nu taip į veik lų lie tu viš ku-
mą – to kį, ver čian tį ne rim ti, sku bė ti, 
ro dy ti, įro di nė ti, ko kie mes sa vi ti ir 
įdo mūs. Į to kį, kai ma niau: „Jei gu 
ne aš, tai kas tai da rys?“ Pa au ko jant 
šei mą, gal ir dar bą. Gy ven da mas Ka-
na do je ne ga li bū ti vien lie tu viš ko je 
veik lo je, nes to nie kam ir ne rei kia: 
nei vai kams, nei man, nei Lie tu vai. 
Tie siog pra de du at ras ti pu siau svy rą 
tarp sa vęs ir lie tu vy bės. 

–Esu ma čiu si ta vo pa da ry tą 
Pa sau lio me dį... 

–Šiau di nu kų, mar gu čių, juos-
tų da ry mo mo kiau si šiek tiek Lie tu-
vo je, Ra mu vos sto vyk lo se, šiek tiek 
pa ti. Na, o mar gu čiai jau per kiek-
vie nas Ve ly kas – bū ti nai vaš ku iš ra-
šo mi.

–Ar ne si gai li, kad gy ve ni ne 

V. LE VAN DAUS KIE NĖ MO KO TO RON TO LIE TU VIU KUS KIAU ŠI NIŲ MAR GI NI MO ME-
NO. STA SIO LE VAN DAUS KO NUOTR.
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Lie tu vo je?
–Jau se no kai at pra tau gai lė-

tis bet ko kių jau nu veik tų da ly kų, 
to, kas jau bu vo ir ko ne be grą žin si. 
Tvir tai ži nau ir jau čiu, kad vis kas, 
kas įvyks ta ar ką nu vei kiu, tu ri sa-
vo gi lią ir svar bią pras mę, ku ri at si-
sklei džia ne iš kar to, o tar si sluoks-
nis po sluoks nio. Ži nau, kad vi sa da 
esu ten, kur tu riu bū ti. Čia, Ka na do-
je, bū da ma ge riau jau čiu, kaip pla ka 
pa sau lio pul sas, kaip smar kiai ir vis 
grei čiau kei čia si pa sau lio me lo di ja. 
Vie nas iš tiks lų bu vo iš mok ti an glų 
kal bą tiek, kad tap tų pri ei na mi pa tir-
čių lo biai – per kny gas, fil mus, in-
ter ne tą, žmo nes.

Ne jau čiu nos tal gi jos – tie siog 
gi les nę mei lę Lie tu vai. Šitas išvažia-
vi mas –  pa našus į tai,  kai gims ti, 
pa lik da mas ma mos įsčias, ar kai su-
au gi ir pa lie ki tė vų na mus. Vi si jau 
esam pa li kę ne vie ną vie tą, va din tą 
na mais. Dar ne taip se niai bū tų rei-
kė ję pra gy ven ti vi są gy ve ni mą iki 
gi lios se nat vės, iki mir ties, kad vi sa 
esy be pa jus tum, koks sve čias esi šioj 
že mėj. Da bar pa sau lis taip skrie ja, 
kad ten ka tai pa jus ti kur kas anks-

čiau. Su vo kiu tai ir pri imu kaip do-
va ną ži nią, jog vie nin te lė vie ta, kur 
ga liu ras ti tik ruo sius na mus – kryž-
ke lė tarp ma no šir dies ir Die vo.

Da bar mo kau si lė tai lė tai gy-
ven ti da bar ti mi. Pa nir ti į da bar tį 
iki ga lo, iki gel mių. Ten ir ran du tą 
kryž ke lę, tą be ga ly bę. Šven ta tam pa 
ta die na, kai ran du ar gau nu do va-
nų to kią aki mir ką. Ji ga li nu tik ti bet 
kur, bet ka da. Ga li at ei ti pa kvies ta, o 
ga li ir ne ti kė tai. Mo kau si nu si lenk ti, 
pa si duo ti, pa si trauk ti, nu til ti. Iš tirp-
ti. Kar tais toks ste buk las nu tin ka su-
tar ti nėj, kaž kur tarp se kun dos (įpras-
tas su tar ti nė se mu zi ki nis in ter va las) 
pra džios ir pa bai gos. Kar tais Yonge 
gat vės met ro sto ty je. Kai ky li laip-
tais aukš tyn ir su kiek vie na pa ko-
pa vis gi liau ne ri į vai kys tės aly vų 
dvelks mą....

–Kaip ta vo vy ras, vai kai pri-
ima ta vo mei lę et no kul tuūrai? Ar 
jie pri si lie čia prie tų gi lu mų?

–Bu vo ne ma žai pa si prie ši ni-
mo, nes ši veik la aso ci ja vo si su ma-
mos ne bu vi mu na mie – re pe ti ci jos, 
kon cer tai. Na mų ir pla tes nio ra to 

ka len do ri nė se šven tė se šei ma mie lai 
da ly vau da vo. Vai kai ypač, kol bu-
vo ma žes ni. Vi si klau sia mi mo kė tų 
pa pa sa ko ti apie pa pro čius. Vai din ti, 
ypač vai kai, tai ne la bai ir mo ka. Jei 
jiems sma gu, įdo mu – jie pa si ne ria 
į tai. O ko ne su pran ta, to ir ne da ro, 
tie siog bū na ša lia. Ir to užten ka.

–Kas tau yra ta vo šei ma?
–Ge riau sia žmo nių san ty kių 

ir mei lės mo kyk la. Vy ras ir vai kai – 
pui kūs mo ky to jai.

–Ta vo vai kai pa va din ti me-
džių var dais – Uo sis, Lie pa ir jau-
nė lis Žil vi tis. 

–Jau čiu ypa tin gą ry šį su me-
džiais. Var dai at ėjo tar si sa vai me – iš 
to ryšio.

–Esi to le ran tiškas žmo gus.
–To le ran ci ja – kar tais tik ra, iš 

šir dies, iš pa gar bos, kar tais – iš bai-
mės („ge riau ne si kišti“) – vi saip bū-
na.

–Vio le ta, et no gra fi jos klu-
bas, kaip tu pa ti jį pa va di nai, „dai-
nuo jan tis klu bas“, su bū rė se ną sias 
lie tu vių liau dies dai nas ir tra di ci-
jas mėgs tan čius žmo nes. Kad ir ne 
kiek vie nas su ge ba pri si lies ti prie 
pa čių gel mių kaip tu ar iš gy ven ti 
šven tę, bet, jei gu jie yra su ta vi mi, 
va di na si, jiems tai svar bu. Kas tie 
žmo nės, lie tu viams ir ne lie tu viams 
ka na die čiams liu di jan tys se ną sias 
bal tiš ką sias tra di ci jas?

–Eg lė Juš kai tie nė, Vil ma Sa-
ba liaus kie nė, Ra sa Tam ke vi čie nė, 
Jur ga Šiau die nė, Ja ni na Bud rie nė, 
Rū ta Snow den, a.a. Lai mu tė Vi du gi-
ry tė Gai žu tie nė. Pra džioj pri si dė da vo 
ir Ja ni nos sū nus Ri man tas. Daž niau-
siai kur nors ap lin kui su ka si ir trys 
mū sų vy rai – Sta sys Le van daus kas, 
Arū nas Tam ke vi čius, Dai nius Šiau-
dys, vi sa da pa de dan tys, pa lai kan tys, 
su pran tan tys, ir trys ber niu kai – mū-
sų Žil vi tis bei Pau liu kas ir Si mo niu-
kas Tam ke vi čiai. 

Kal bė jo si Ri ma Že mai ty tė

VIO LE TA LE VAN DAUS KIE NĖ (IŠ KAIRĖS), EG LĖ JUŠ KAI TIE NĖ IR RA SA TAM KE VI-
ČIE NĖ CA RAS SAU GOS FES TI VA LY JE. STA SIO LE VAN DAUS KO NUOTR.
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Ru si ja ne pri klau so my bės die-
ną šven čia birželio 12 d. Šie met ši 
šven tė su ta po su 380 me tų Kras-
no jars ko mies to ju bi lie ju mi. Jau 6 
me tai šitos šven tės me tu ren gia mas 
mies to kar na va las, ku ria me vi sa da 
da ly vau ja ir įvai rių tau tų ben druo-
me nių at sto vai, pri sta tan tys sa vo 

RUSIJOJE

ESTIJOJEMin dau go ka rū na vi mo me ti nių šven tė je
Lie pos 3 d. Ta li ne, LR am ba-

sa dos kie me, vy ko Vals ty bės die nos 
šven tė – ka ra liaus Min dau go ka rū-
na vi mo me ti nės. Bu vo daug sve čių 
– kul tū ros vei kė jų, di plo ma ti nio kor-
pu so at sto vų, Es ti jos lie tu vių. Gro-
jo Lie tu vos Kraš to ap sau gos pa jė gų 
or kest ras. Bu vo pro gos pa ben drau ti 
su Ma rium Jo vaiša, jau nu, dai liu ir 
ta len tin gu kū rė ju, at ve žu siu „Ne re-
gė tos Lie tu vos“ fo to pa ro dą. 

Ra sa Unt

ES TI JOS LIE TU VIAI, DA LY VA VĘ MIN-
DAU GO KA RŪ NA VI MO ME TI NIŲ MI NĖ JI ME, 
SU TALINO MIESTO SARGU

Kras no jars ko lie tu viai bu vo ryškiau si
gim tą sias vals ty bes. Da ly viai tu ri 
bū ti ap si ren gę kar na va li niais kos tiu-
mais ar ba tau ti niais dra bužiais. 

Kras no jars ko lie tu viai šie met 
šiai šven tei ren gė si la bai kruopš čiai 
– ruo šė 2,2 m dia met ro oro ba lio ną 
su už ra šu „LIE TU VA“. Prie ba lio no 
bu vo pri riš tos tau ti nių spal vų juos-

tos, o ran ko se da ly viai ne šė si tri-
spal ves vė lia vė les. Di de lę tri spal vę 
prie ky je ne šė Lie tu vių Ben druo me-
nės pir mi nin kas An ta nas Ra siu lis. 
Tai gi šie met lie tu viai iš ki tų tau ti nių 
gru pių ryš kiai iš si sky rė. 

Kras no jars ko LB inf.
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Pre la to E. Put ri mo vi zi tas
2008-05-29 iki 06-02 gim na-

zi ją ap lan kė Lie tu vos vys ku pų kon-
fe ren ci jos de le ga tas už sie nio lie tu-
vių sie lo va dai pre la tas Ed mun das 
Put ri mas iš Ka na dos. Ta pro ga pre-
la tas su si ti ko ap mąs ty mui su mo ki-
niais, no rin čiais pri im ti Su tvir ti ni mo 
sak ra men tą, bei su Vo kie ti jo je dir-
ban čiais lie tu vių ku ni gais, o bir že lio 
1 d. kar tu su buv. gim na zi jos ka pe-
lio nu kun. Jo nu Dė di nu, su Vo kie ti-
jos vys ku pų kon fe ren ci jos pa skir tu 
at sto vu lie tu vių sie lo va dai kun. Vi du 
Vai tie kū nu ir su Miun che ne stu di-
juo jan čiu kun. Ko ciu liu kon ce leb-
ra vo šv. Mi šias. Su si rin ko apie 100 
ti kin čių jų.

VOKIETIJOJE Va sa rio 16-osios gim na zi jo je

Šio se mi šio se pre la tas Put-
ri mas pa krikš ti jo dve jų me tų mer-
gai tę Aus tea Tes nau. Du gim na zi jos 
mo ki niai pri ėmė pir mą ją Ko mu ni ją, 
o 9 mo ki niams pre la tas su tei kė Su-
tvir ti ni mo sak ra men tą: Edi tai Ka po-
čiū tei, Ša rū nui Si vic kiui, Gin ta rei 
Va lun to ny tei, Lau rai Svi to jū tei, Me-
dai Hent ze, Lau ry nui Ši mui, Bi ru tei 
Biels ky tei, To mas Gi si čiui ir Ka re-
ni nai Jū rai tis.

Tą pa čią die ną sa vo šven tei 
su si rin ko ir at ei ti  nin kai, ku rių trys 
kan di da tai šio se mi šio se da vė moks-
lei vių at ei ti nin kų įžo dį. 

Po mi šių vi si bu vo pa kvies ti į 
gim na zi jos val gyk lą iš kil min gai va-
ka rie nei.   

Bir že lio trė mi mų mi nė ji mas
Mi nint Bir že lio trė mi mus mo-

kyk los ko ri do riuo se, ben dra bu ty je 
bu vo iš ka bin tos di de lės nuo trau kų, 
at spin din čių trem ti nių areš tus,  ke-
lio nę gy vu li niuo se va go nuo se ir bui-
tį žiau rio se Si bi ro pla ty bė se,  ko pi-
jos. Di rek to rius ir ke li lie tu viai bei 
vo kie čiai mo ky to jai vi so se kla sė se 
aiš ki no, ko kia die na mi ni ma, pa sa-
ko jo apie lie tu vių tau tos iš gy ven tą 
ge no ci dą, ku rio pa sek mė bu vo dau-
ge lio gy ven to jų pa si trau ki mas į Va-
ka rus. Mū sų gim na zi jos at si ra di mas 
sie ja si su šių pa bė gė lių pa stan go-
mis iš veng ti trė mi mų į Si bi rą. Pi lies 
bokš te ple vė sa vo tri spal vė su juo-
dais kas pi nais.

VA SA RIO 16-OSIOS GIM NA ZI JA ŠIAIS ME TAIS IŠ LEI DO 18 ABI TU RIEN TŲ. MA RY TĖS DAMB RIŪ NAI TĖS ŠMI TIE NĖS NUOTR.
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Jo ni nės
 Jo ni nėms nu si blai vė ke lias 
die nas ly no jęs dan gus ir at ši lo orai. 
Į gim na zi ją su va žia vo daug bu vu sių 
mo ki nių, to li mes nių ir ar ti mes nių 
apy lin kių lie tu vių, o taip pat ir vie-
tos vo kie čių lie tu viš kai švęs ti il giau-
sios die nos.

Šven tė pra si dė jo mo ki nių pro-
gra ma: mu zi kos kū ri niais, tau ti niais 
šo kiais ir dai no mis. Ypač žiū ro vai 
plo jo A.Ru čie nės pa ruoš tiems šo kė-
jams. Pro gra mą pa pil dė Hiu ten fel do 
vy rų cho ro dai nos. Gim na zi jos di-
rek to rius An drius Šmi tas svei ki no 
vi sus šven tės da ly vius, ku rių tar pe 
bu vo la bai gar bin gų sve čių: He se no 
tei sin gu mo ir švie ti mo mi nist ras Jur-
gen Ban zer, gar bės kon su las Achim 
Nau mann, Eu ro pos Par la men to na-
rys Mi cha el Gah ler, He se no Par-
la men to na rys Nor bert Schmidt, 
ap skir ties vir ši nin ko pa va duo to jas 
Got tlieb Ohl, Lam pert hei mo me-
ro pa va duo to jas dr. Ul rich Von der-
heid, Hiu ten fel do se niū nas Wal ter 
Schmidt, ELKC di rek to rius ir gim-
na zi jos Ku ra to ri jos pir mi nin kas Ri-
mas Čup lins kas ir VLB pir mi nin kas 
An ta nas Šiugž di nis. 

Di rek to rius glaus tai pa pa sa-
ko jo apie lie tu viš kus Jo ni nių pa pro-
čius, api ben drin da mas, kad be maž 
vi si pa pro čiai su ka si apie mei lę: kas 
ka da ves, iš te kės, koks ir iš kur bus 
my li ma sis ar my li mo ji ir t.t. Pir mą-
kart šio je šven tė je da ly vau jąs He se-
no tei sin gu mo ir švie ti mo mi nist ras 
svei ki no vi sus ir pa si džiau gė nu-
spren dęs čia ap si lan ky ti. Jis kal bė jo 
apie nau jas at ei ties ga li my bes, ku-
rios at si ve ria be si vie ni jant Eu ro pai. 
To liau svei ki ni mo žo dį ta rė Ku ra-
to ri jos pir mi nin kas bei Hiu ten fel do 
mies te lio se niū nas. Už įdė tas pa stan-
gas ruo šiant pro gra mą A. ir G. Ru-
čiams Tė vų ko mi te to var du dė ko jo 
R. Lan ge ir gim na zi jos rė mė jų drau-
gi jos var du – H.J.Kock.

Jo ni nės bu vo šven čia mos sma-
giai. Jau ni mas py nė vai ni kus, jais 
puo šė si, vė liau lei do į tven ki nį. Bu-
vę gim na zis tai žai dė krep ši nį su da-
bar ti niais gim na zis tais (lai mė jo se ni 
vil kai). Val gyk lo je vei kė ka vi nė su 

ka va, py ra gais ir tor tais, o taip pat ir 
„blu sų tur gus“. Pi lies sa lė je skam bė-
jo ro ko dai nos. Ša lia par ko ta kų re-
kla ma vo si VL Jau ni mo są jun ga, LKI 
par da vi nė jo tu ri mų kny gų dub le tus. 
Bu vo or ga ni zuo ja mi liau diš ki spor-
to žai di mai: šo ki nė ji mas su mai šais, 
vir vės trau ki mas ir kt. Kiš kių klu bo 
vai ku čiai ga vo pa šo ki nė ti ant se nų 
čiu ži nių, pieš ti, iš si tep ti ir pa bė gio ti 
ba si po di dži ą sias pie vas. Pa la pi nė-
je mu zi kan tas Jo nas Preik šai tis nuo-
lat gro jo šo kiams, ant gri lių spir gė jo 
deš ros ir pjaus niai, o gė ri mų ba ras 
bu vo nuo lat bent dviem ei lėm ap gul-
tas, nes die na bu vo karš ta, tvan ki, o 
alus toks šal tas ir gai vus. Iš ber niu-
kų ben dra bu čio, kur kai ku rie aist-
ruo liai ste bė jo olan dų ir ru sų fut bo-
li nin kų ko vas, nuo lat bu vo pra ne ši-
nė ja mi tu ri mi ar lau kia mi re zul ta tai. 
Ga liau siai pri te mus su lieps no jo Jo-
ni nių lau žas, prie ku rio dai nos ne ti lo 
iki ry to. Kai ku rie mo ki niai iš si pra šė 
tė ve lių lei di mo pa si sta ty ti pa la pi nę 
ir jo je nak vo ti. La bai ge ras su ma ny-
mas, nes tė ve liai, pri žiū rė da mi, kad 
nie ko ne nu tik tų jų at ža loms, lai ką 
lei do rink da mi iš mė ty tus po pie rius 
bei va ly da mi sta lus.

Ry to jaus die ną vi si nu ta rė, 
kad Jo ni nės bu vo pui kios. Ir ko res-
pon den tai bu vo to kios pat nuo mo-
nės, ap ra šy da mi šven tę vo kie čių 
spau do je.

Išlei do 18 abi tu rien tų
Abi tū ros eg za mi nus šiais me-

tais lai kė 19 mo ki nių. 18 iš jų eg za-
mi nus iš lai kė ir ga vo vo kiš ką bran-
dos ates ta tą, ga lio jan tį vi sa me pa-
sau ly je. De vy nio lik ta sis ga vo ates-
ta tą su tei se sto ti į neu ni ver si te ti nę 
aukš tą ją mo kyk lą.

Žodi niai eg za mi nai vy ko 
birželio 9 ir 10 die no mis. Eg za mi-
nams pir mi nin ka vo ap skri ties švie ti-
mo sky riaus va do vė gim na zi joms dr. 
Frie da Bor don. At ski roms ko mi si-
joms va do va vo kai my ni nės Lam pert-
hei mo gim na zi jos mo ky to jai. Abi tu-
rien tų iš leis tu vės vy ko bir že lio 13 d. 
ben dra bu čio sa lė je. Čia su si rin ku-
sius abi tu rien tus, jų tė vus ir sve čius 
bei gim na zi jos mo ky to jus pa svei ki-

no di rek to rius An drius Šmi tas, ku ris 
trum pai su su ma vo eg za mi nų ei gą ir 
po to kal bė jo apie pa čius abi tu rien-
tus. Iš 19 abi tu rien tų šį kar tą tik 7 
bu vo lie tu viai, jie vi si eg za mi nus iš-
lai kė. Di rek to rius pa si džiau gė, kad 
net 13 abi tu rien tų reiš kė si mo ki nių 
sa vi veik lo je. Mo ki nių an sam bliui 
šo kė jais, cho ris tais ar ba mu zi kan tais 
iš lie tu vių pri klau sė Min dau gas Do-
cai tis, Mar ty nas Ku bi lius, An drius 
Siur tu ko vas ir Ju lius Ša bal tas, o iš 
vo kie čių – Su san ne Bo ehm, Chris-
toph Klee ir An na Sche ners tedt. Mo-
ki nių ko mi te te ak ty viai reiš kė si Ja na 
Mein berg, Chris toph Klee ir An drius 
Siur tu ko vas. Di rek to rius kvie tė vi-
sus abi tu rien tus at ei ty je reikš tis vi-
suo me ni nė je veik lo je ir vi sus pra šė 
ne pa mirš ti šios gim na zi jos ir Lie tu-
vos.

Po to di rek to rius kar tu su sa-
vo pa va duo to jo mis Ire na Gre vie ne 
ir Lie se lot te Manss įtei kė bran dos 
ates ta tus vi siems abi tu rien tams: 
Nad jai Bap pert, Su san ne Bo ehm, 
Min dau gui Do cai čiui, Jen ni fer Fran-
ke, Ami rai Hof fmann, Mar cel Hot-
zelt, Chris toph Klee, Pau liui Kot kei, 
Mar ty nui Ku bi liui, Ja nai Mein berg, 
Si mo nui Mrot zek, Ale xan der Rei-
chert, An nai Sche ners tedt, An driui 
Siur tu ko vui, Ju liui Šabal tui, Ma riui 
Ta ro zai, Ed ga rui Vo rob jo vui, Chris-
ti nai Wolf. 

Kal bė jo di rek to riaus pa va duo-
to ja vy res nėms kla sėms L. Manss, 
at sa kin ga už abi tū ros eg za mi nų ei-
gą, kla sės auk lė to ja Ri ta Vom berg ir 
Vo kie ti jos LB val dy bos pir mi nin kas 
An ta nas Šiugž di nis. Abi tu rien tų var-
du vi siems mo ky to jams, auk lė to jams 
ir gim na zi jos dar buo to jams dė ko jo 
Su san ne Bo ehm ir An drius Siur tu-
ko vas. Ap do va no ję mo ky to jus ma-
žo mis do va nė lė mis pa kvie tė vi sus į 
pi lies sa lę, į abi tu rien tų ba lių. 

V16gim. inf.

PLB VAL DY BA DĖ KO JA 
LIE TU VIŲ FON DUI UŽ PA RA-
MĄ – 3500 DOL.; „TAL KOS“ 
KO O PE RA TY VO VAL DY BAI UŽ 
AU KĄ – 1000 DOL.
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Lie tu vos pre zi den tas Val das 
Adam kus, grįž da mas iš Gru zi jos, 
dvi die nas pra lei do Vo kie ti jo je. Lie-
pos 2 d. jis ap lan kė Eich šte to mies tą 
Ba va ri jo je, ku ris šiais me tais šven-
čia 1100 m. ju bi lie jų. Šia pro ga su si-
rin ko ir da lis bu vu sios Eich šte to lie-
tu vių gim na zi jos mo ki nių – pa dė ko ti 
vo kie čiams už ma lo nų pri ėmi mą po 
ka ro. Šią gim na zi ją bai gė ir Val das 
Adam kus, jo žmo na Al ma bei Pa sau-
lio Lie tu vių Ben druo me nės val dy bos 
na rys Gab rie lius Žem kal nis. Jie vi si 
trys ir bu vo at vy kę. 

Pre zi den tas ap lan kė mies tą, 
pa si ra šė auk so kny go je, pa sa kė kal-
bą Vi li bal do gim na zi jo je ir su si ti ko 
su po li ti kais bei ver sli nin kais. Ki-

Pre zi den tas su si ti ko su Vo kie ti jos lie tu vių at sto vais
tą die ną jis nu ke lia vo į Kiun cel sau 
mies tą, kur da ly va vo Lie tu vos gra fi-
kų dar bų pa ro dos ati da ry mo ce re mo-
ni jo je mies to ro tu šė je. Ta da jis iš vy-
ko į lie tu vių gim na zi ją Hiu ten fel de 
ati da ry ti „Eu ro fes ti va lį 2008“.

Prieš kon cer to ati da ry mą pre-
zi den tas Val das Adam kus pi lies sa lė-
je su si ti ko vie nos va lan dos po kal biui 
su Hiu ten fel do lie tu viš kų ins ti tu ci jų 
bei vo kie čių sa vi val dy bės at sto vais.

Pi lies sa lė je pre zi den tą Val dą 
Adam kų pir miau siai pa svei ki no Vo-
kie ti jos LB. Gar bin gą sve čią svei ki-
no gim na zi jos di rek to rius A. Šmi tas, 
Eu ro pos lie tu vių kul tū ros cen tro di-
rek to rius R. Čup lins kas, Bergšt ra sės 
ap skri ties vir ši nin ko pa va duo to jas 

G. Ohl ir Lam pert hei mo me ras E. 
Mei er. 

Pre zi den tas dau giau siai kal bė-
jo apie Va sa rio 16-osios gim na zi ją. 
Jis pri si mi nė tuos lai kus, kai ji bu vo 
stei gia ma ir pa si džiau gė jos lai mė ji-
mais. Jo nuo mo ne, gim na zi ja ne pra-
ra do sa vo svar bos. Val do Adam kaus 
žo džiais: „Gim na zi jos veik la įgy-
ja nau ją pras mę. Ji tam pa jung ti mi 
tarp se no sios ir nau jo sios lie tu vių 
emig ra ci jos ban gos, tarp Eu ro pos 
Są jun gos vals ty bių – Lie tu vos ir Vo-
kie ti jos. Kar tu su Lie tu vių kul tū ros 
ins ti tu tu ir Eu ro pos lie tu vių kul tū ros 
cen tru ji tam pa ir lie tu viš kos veik los 
ži di niu Eu ro po je“.

A.Š.

LIE TU VOS PRE ZI DEN TAS VAL DAS ADAM KUS SU VO KIE TI JOS LIE TU VIAIS
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Va sa rio 16-osios gim na zi jo-
je vy ko įvai riau si ren gi niai: stu di jų 
sa vai tės, moks li nės kon fe ren ci jos, 
jau ni mo kon gre sai, sto vyk los, Jo-
ni nės... O šiais me tais pri si dė jo dar 
vie nas – vi sai nau jo po bū džio ren gi-
nys – pir ma sis Eu ro pos lie tu vių ro-
ko fes ti va lis „Eu ro fes ti va lis 2008“. 
Jis vy ko tris die nas – lie pos 4-6 d. 
Jį or ga ni za vo prieš vie ne rius me tus 
Hiu ten fel de įkur tas Eu ro pos lie tu-
vių kul tū ros cen tras (ELKC), ku riam 
va do vau ja Ri mas Čup lins kas. Jam 
pa dė jo Vo kie ti jos lie tu vių jau ni mo 
są jun ga ir Vo kie ti jos lie tu vių ben-
druo me nės val dy ba. 

Vo kie čių re gio ni nė je spau-
do je fes ti va lis su si lau kė ypa tin go 
dė me sio, nes jį ati da rė pats  Lie tu-
vos Res pub li kos pre zi den tas Val das 
Adam kus, tuo me tu viešėjęs Vo kie-
ti jo je.  Tai vy ko penk ta die nį, lie pos 
4 d., gim na zi jos par ke. Pre zi den tas 
pa svei ki no vi sus fes ti va lio da ly vius. 
Jo žo džiais, iš is to ri jos ži no me, kad 
lie tu viai yra dai nuo jan ti tau ta. „Gim-
to ji kal ba ir dai na – tai svar bus mus 
jun gian tis ry šys kad ir kur be bū tu-
me. Dai nos su grio vė sie nas, o da bar 
jos jun gia lais vės sie kian čius žmo-
nes“. Lie tu vos Pre zi den tas pa lin kė jo 
fes ti va liui tap ti gy va tra di ci ja. 

Pre zi den tas dar pa si klau sė 
gim na zi jos jau nes nių mo ki nių ro ko 
gru pės „Glav viam“ bei mo ki nės iš 
Ar gen ti nos Dai nos Juk nai tės dai nų 
ir iš ssku bė jo į Frank fur to oro uos tą, 
iš kur tą pa tį va ka rą grį žo į Lie tu vą. 

O fes ti va lio sce ną pe rė mė 
gru pė „Vir ge“ iš Bon nos. Gru pės va-
do vas Vir gi ni jus Jo cys yra Va sa rio 
16-osios gim na zi jos ab sol ven tas. Jis 
jau be veik 20 me tų kon cer tuo ja su 
sa vo gru pe. Da bar jai pri klau so lat-
viai būg ni nin kas Dag nis Lei lands ir 
bo sis tas Ed ga ras Brie dis alias Jo zix. 
Su jais jis daž nai pa si ro do Lat vi jo-
je, kur jį ly di ypa tin gas pa si se ki mas. 
Ne ap vy lė pub li kos jis ir čia, per pus-
an tros va lan dos per teik da mas vi są 
spek trą sa vo kū ry bos. Vė ly vą va ka rą 
pus an tros va lan dos gro jo gru pė „Re-
qui em“ iš Lie tu vos, ku ri į fes ti va lį 

„Eu ro fes ti va lis 2008“
bu vo pa kvies ta sve čio tei sė mis.

Pir mo sios die nos pro gra mą 
įspū din gu ak ro ba ti niu ug nies šo-
kiu už bai gė še šio lik me tė gim na zis tė 
Ger da Ekin dorf. 

Ant ro sios die nos pro gra mos 
pir mo ji da lis bu vo skir ta Va sa rio 16-
osios gim na zi jos mo ki niams. Gim-
na zi jo je jau nuo Ve ly kų, kai bu vo 
suor ga ni zuo tas mo ki niams ro ko ta-
len tų kon cer tas, su si kū rė ke tu rios 
gru pės ir la bai uo liai ruo šė si fes-
ti va liui. Vi sos ke tu rios čia da bar ir 
pa si ro dė. Pir mo ji bu vo „Glav viam“ 
– tai že mes nių kla sių mo ki niai Ie va 
Pi ke la vi čiū tė, Au re li ja Kvie te lai ty tė, 
Go da Pa cho mo vai tė, Lu kas Krau se 
ir Go da Bro cai tė. Jie dai na vo fes ti-
va lio ati da ry me penk ta die nį.

Šeš ta die nį pir mo ji dai na-
vo Dai na Juk nai tė iš Ar gen ti nos. Ji 
ža vė jo sa vo skaid riu bal su ir Pie-
tų Ame ri kos me lo di jo mis. Ant ro ji 
gru pė „Krau jo ašara“ pa de monst ra-
vo griež tas ro ko me lo di jas ir ati tin-
ka mus teks tus, su kur tus dai ni nin ko 
Eval do Vis kon to, bet taip pat ir ly-
ri nių kū ri nių. Eval dą elek tri ne gi ta ra 
ir mu ša mai siais ly dė jo Ša rū nas Si-
vic kis ir Au re li jus Žit kaus kas. Tre-
čio ji švel niu bal siu pa dai na vo Gre ta 
Kve de raus kai tė (Gre ta Ka ti), ku ri 
jau ži no ma sa vo pa si ro dy mais gim-
na zi jos ir ben druo me nės pro gra mo-
se. Jai pa dė jo būg ni nin kas Au re li jus 
Žit kaus kas. Vi si dai na vo lie tu viškai.

Vy tas Lem kė Eu ro fes ti va lio 
pro ga su bo sis tu Mar ty nu Lip šiu su-
kū rė gru pę „Pa sa qua“. Vy tas yra pri-
klau sęs dau ge liui ro ko gru pių. Abu, 
Vy tas ir Mar ty nas, be si mo ky da mi 
Va sa rio 16-osios gim na zi jo je gro jo 
kar tu su bū si mais „Skamp“ mu zi-
kan tais Vik to ru Dia va ra ir Vi liu mi 
Ale siu mi. 

Su si rin ku sius ža vė jo ir Va-
len ti nas Bai bo kas iš Di džio sios Bri-
ta ni jos, ku ris Lie tu vo je pri klau sė 
ke lioms ro ko gru pėms, jis 1978 m. 
su Bal ti jos an sam bliu ta po „Gin ta ri-
nės triū bos“ kon kur so lau re a tu. Nuo 
2000 m. jis gy ve na Lon do ne. O Da-
rius Mi le ris No jus, ži no mas vo ka lis-

tas, dai nų teks tų ir mu zi kos au to rius, 
nuo 2000 m. sėk min gai be si reiš kian-
tis Ai ri jo je, Eu ro fes ti va ly je pa gro jo 
ir pa dai na vo jau pa gar sė ju sias sa vo 
dai nas ir me lo di jas iš nau jau sios sa-
vo kū ry bos. Iš Pran cū zi jos at vy ko 
gru pė „Trio li na“. Tai dai ni nin kė, gi-
ta ris tė ir kom po zi to rė Li na Bru cai tė 
su gi ta ris tu Vin cent Per rot ir vio lon-
če lis tu Ar mel Gon tier. Klau sy to jai 
ga lė jo pa si džiaug ti Li nos lie tu viš ko-
mis kom po zi ci jo mis.

Po vi sų šių gru pių pa si ro dy-
mų or ga ni za to rių pa rink ta ko mi si ja 
pa skel bė Gre tą Kve de raus kai tę fes-
ti va lio nu ga lė to ja. Jai su tei kia ma 
ga li my bė Vil niu je įra šy ti vie ną sa vo 
dai nų pro fe sio na lio je įra šų stu di jo je 
„MA stu dios“. Dai na Juk nai tė ga vo 
pa ska ti ni mo pre mi ją. 

Va ka ro pa bai gai gro jo gar sio ji 
gru pė „An bo“ iš Lie tu vos.

Fes ti va lis bu vo įspū din gas. 
Ne gai lė ta nei lė šų, nei dar bo. Pa-
sta ty ta di džiu lė sce na. Pa rū pin ta 
ga lin ga įgar si ni mo apa ra tū ra. Gim-
na zi jos par kas ap švies tas. Par ko ta-
kai ap švies ti spe cia lio mis žva kė mis. 
Vei kė šaš ly ki nė ir ba ras, pri sta ty ta 
pa la pi nių. Nak ti mis bu vo ku ria mi 
lau žai. Apie 30 dai ni nin kų, vil kin čių 
juo dais fes ti va lio marš ki niais, links-
mi no pub li ką, apie 30 or ga ni za to rių 
ir pa dė jė jų, pa si puo šę rau do nais fes-
ti va lio marš ki niais, ke pė deš re les, 
par da vi nė jo gė ri mus, mo der niau sios 
ry šio tech ni kos pa gal ba pri žiū rė jo 
tvar ką. At ro do, bu vo pa da ry ta ne-
ma žai re kla mos, pa kvies tos gar sios 
gru pės iš Lie tu vos, pa ruoš ta daug 
gra žių su ve ny rų. Tik žmo nių ga lė jo 
bū ti dau giau. Kai pre zi den tas su sa-
vo pa ly da po ati da ry mo iš ėjo, aikš-
tė jo te li ko apie 30 žmo nių. Ir taip 
bu vo per vi sas die nas, kar tais ke le tu 
dau giau, o kar tais ir ma žiau. Gal ki tą 
kar tą ruo šiant to kį gran dio zi nį ren-
gi nį rei kė tų pa si telk ti pro fe sio na lios 
pa gal bos, nes gai la di de lių kaš tų, 
gra žios mu zi kos ir nuo šir daus or ga-
ni za to rių triū so, jei gu nė ra pub li kos, 
ku ri vi su tuo pa si džiaug tų.

An drius Šmi tas
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– Ger bia mas kun. Jo nai, Die-
vas Jums do va no jo ne trum pą am-
že lį – ne se niai šven tė me Jū sų 85-
me tį. Jū sų pa ty ri mai, iš gy ve ni mai, 
su si ti ki mai su įdo miais žmo nė mis 
dau ge liui jau nes nių jų pa si ro dys 
kaip is to ri ja, ku rią ga li ma iš girs ti 
iš sa vo aki mis ma čiu sio jo lū pų. Aš 
pa ti jau čiau si keis tai, kai su vo kiau 
prieš sa ve sė dint vai kus, ku rie ne-
pa ži no so viet me čio. Da bar prieš 
ma ne jau sė di vai kai, ku riems net 
Ant ro sios Lie tu vos Res pub li kos 
pir ma sis de šimt me tis yra is to ri ja. 
La bai pra šau Jus pa pa sa ko ti apie 
sa vo jau nys tę. Kaip ir ka da Jūs 
pa ju to te pa šau ki mą tar nau ti Die-
vui ir žmo nėms?

Tu riu žmo nas net tris – Ku ni gys tę, Lie tu vą ir Gim na zi ją
Bro nės Lip šie nės po kal bis su kun. Jo nu Dė di nu, il ga me čiu Va sa rio 16-osios 

gim na zi jos ka pe lio nu ir mo ky to ju

– Esu za na vy kas iš Sin tau tų 
pa ra pi jos. Tė vai bu vo ne tur tin gi ūki-
nin kai, bet tė vas la bai no rė jo, kad 
mo ky čiau si. Te tai pa re miant mo kiau-
si pas sa le zie čius Vy tė nų pro gim na-
zi jo je. Sa le zie čiai iš vis pa si žy mi 
kaip meist rai pe da go gai, su ge bą „iš 
stik lo šu kės nu gli tin ti dei man tą“. Jie 
ir ma ne iš mo kė būt darbš čiu, ati džiai 
dė mė tis pa mo ko se iš girs tas ži nias, 
tą pat die ną jas įtvir tin ti, džiaug tis ką 
nors iš mo kus. Bol še vi kams iš vai kius 
sa le zie čius įsto jau Ša kių gim na zi jon 
ir ją bai giau. Ša kiuo se pra bė go gra-
žiau si mano jau nys tės lai kai. Ten 
vi si jau tė mės kaip šei my na. Mo ky-
to jus skirs ty da vo me į sim pa tin gus ir 
ma žiau sim pa tin gus. Ne sim pa tin gų 

ne pa si tai kė. 
Sie sar ties til tas, anuo met me-

di nis, vos at lai ky da vo pa va sa rio 
liū čių me tu po tvy nio ne ša mas le do 
ly tis. At lai kys led lau žos le dų ly tis, 
ar til tas su braš kės? Žiop san tiems 
(ku rie nei kor tuo da vo, nei ger da vo, 
ku rie dar ne tu rė jo te le vi zo riaus su 
de tek ty vais ir kri mi na lais) tai bū da-
vo ner vus dir gi nan tis azar tas. Po ge-
gu ži nių pa mal dų drun gnais va ka rais 
len ti niais ša li gat viais pa si pil da vo 
ša kie čių pro mi nen tai ir pro le ta rai, 
su au gę ir jau ni mas pa si ma ty ti ir bū ti 
pa ma ty tiems, pa ste bė tiems. 

Bir že lio be veik vi du rys. Vie-
ną ry tą kai kas iš kla sės drau gų ne-
at ei na. Mo ky to jų ir gi ne. Ko dėl? 

KUN. JO NAS DĖ DI NAS IL SI SI SU SA VO PA TI KI MIAU SIU PA LY DO VU – DVI RA ČIU. MA RY TĖS DAMB RIŪ NAI TĖS ŠMI TIE NĖS NUOTR.



412008 Rugpjūtis-Rugsėjis  /  Pasaulio lietuvis

plb kraštų žinios

Ru sai ve ža. Vo kie čiai lyg ir švel niau 
gau dė dar bo jė gą rei chan – „ab la-
vo mis“. Ap sups „mi li ta ri niu tin klu“ 
ko kį sam bū rį ar mo kyk lą, – ką su-
ga vo, tai jų, vo kie čių. O bu vo įdo-
miai ri zi kin ga. Ko kia gi vy res nių jų 
kla sė se mo ky mo si nuo tai ka? Im kim 
– kla sė je ra šo ma sis. Be veik nie kas 
ne pa si ruo šęs. Kas nors prie gim na-
zi jos gar siai šūk te li: „Slėp ki tės, at-
ei na vo kie čiai vy rų gau dyt!“ Tiek ir 
te rei kė jo – vy ru kai strim gal viais per 
lan gus į krū mus, mo ky to jas, jei jau-
nas – iš pas kos… Te ko ir ka rei viau ti: 
įsto jau į pio nie rius, ti kė da ma sis iš-
mok ti gy ve ni mui ko prak tiš ko. Ka-
rei via vi mas pil kas, bet nuo ty kių ir gi 
už te ko. 

Tė ve liai bu vo gi liai ti kin tys. 
Aš taip pat pa mė gau baž ny čią. La-
bai no rė jau bū ti klap čiu ku. Tam rei-
kė jo min ti nai iš kal ti mi nist ran tū rą 
– lo ty niš kai at sa ky ti ku ni gui per mi-
šias. Iš mo kau ir sėk min gai iš lai kiau 
klap čiu ko eg za mi ną. Pa tar nau ti ku-
ni gams ėmė ne be už tek ti. Baž ny čio je 
nu si žiū rė jau, ką ir kaip da ro ku ni gė-
liai, įsi ren giau al to rių ant prie klė čio 
ir ėmiau „lai ky ti mi šias“. Nuo mi šių 
ant prie klė čio ke lias ve dė į se mi na-
ri jas Eich šta tan (Ba va ri jo je) ir Me-
che le nan (Bel gi jo je).

–Ka ro aud ros Jus nu bloš kė į 
sve ti mus kraš tus. Ku rį lai ką gy ve-
no te Bel gi jo je, il giau siai Vo kie ti jo-
je. Ko kie at si mi ni mai Jus ly di nuo 
Bel gi jos lai kų? Kuo pa si žy mė jo 
lie tu vių gy ve ni mas ta me kraš te?

–Kaip mi nė jau, į Vo kie ti ją at-
vy kau stu di juo ti Eich šta to se mi na ri-
jo je. Po ka ro ten bu vo di de lė lie tu vių 
ko lo ni ja – la ge ris, taip pat ir lie tu vių 
gim na zi ja. Mes, se mi na ris tai ir gim-
na zis tai, ei da vo me į la ge rį pas lie-
tu vius, ku rie gau da vo siun ti nius iš 
UNR RA, jie mie lai vai šin da vo mus. 
1948 m. bel gų kar di no las pa si kvie-
tė iš Eich šta to po rą lie tu vių klie ri kų 
stu di juo ti Ma li nes-Me che len se mi-
na ri jo je, kur vys ku pas 1948 m. ma ne 
įšven ti no ku ni gu, o Lje žo be ne dik ti-
nės se se lės ir vi sos Bel gi jos lie tu viai 
su ren gė puoš nias ir griaus min gas 
pri mi ci jas. 

Laik raš ti jo je pa ti ko ame ri-
kie tiš kas iš ra di mas – riš lių skai ti nių 
sti liu mi lei džia mi „Re a ders Di gest“ 
ir „Cat ho lic Di gest“. Imi skai ty ti ir 
neat si trau ki. Uni ver si te to li cen cia-
tui pa si rin kau ra šy ti ir ap gin ti te zę 
„Lie tu viš ko di ges to lei dy ba“. To kiu 
„di ges ti niu“ sti liu mi re da ga vau lie-
tu viams „Gim tą ją ša lį“.

Bai gęs se mi na ri ją, o aniems 
lie tu viams ku ni gams iš vy kus, li kau 
vie nas. Pri si ė jo ku rį lai ką man vie-
nam pa tar nau ti Bel gi jos ir Olan di-
jos lie tu viams ke tu rio se vie to vė se, 
dar buo tis apy lin kė se: leis ti laik raš-
tį, pla tin ti lie tu viš ką spau dą, pa dė ti 
reng ti su si rin ki mus, ry ši nin kau ti lie-
tu viams baž ny ti nė se ir vals ty bi nė se 
įstai go se (ver ti mais, aiš ki ni mais). 

Lie tu vių Bel gi jo je stai ga at-
si ra do la bai daug, nes iš su dau žy tos 
Vo kie ti jos į ją kiek vie nas ga lė jo pa-
tek ti be kliū čių: be svei ka tos pa žy-
mė ji mų, be ki tų žmo nių lai da vi mo. 
Už tat jau ni vy rai ėjo dirb ti į an glies 
ka syk las, ku rio se, at lei dus vo kie čių 
be lais vius, stai ga la bai trū ko dar bo 
jė gos.

–Il giau sią sa vo gy ve ni mo 
da lį pra lei do te Hiu ten fel de. Kas 
šia me mies te liūkš ty je la biau siai 
už pil dė Jū sų bū vį?

–1956 m. tuo me ti nis di rek to-
rius dr. J.Gri nius pa si kvie tė tal ki nin-
kau ti Va sa rio 16-osios gim na zi jo je. 
At ėjau, pa ma čiau, su ta pau – lyg su si-
žie da vau su gim na zi ja. Pra dė jau tar-
nau ti lie tu vių jau ni mui Vo kie ti jo je. 
Te ko juos mo ky ti ne tik ti ky bos, vi-
suo me nės moks lo ir lie tu vių kal bos, 
bet ir daug ki tų da ly kų – iš ei da vo 
kar tais po 36 pa mo kas per sa vai tę. Ir 
čia sten giau si pa nau do ti pas Vy tė nų 
sa le zie čius įgy tą pa tir tį: mo kiau mo-
ky tis sis te min gai, in ten sy viai, lei-
džiant laiks nuo lai ko pail sė ti akims, 
krei piau dė me sį į me džia gos kar to-
ji mo bū ti nu mą, ska ti nau džiaug tis 
iš mok tu da ly ku. Dar bu ir pi ni gais 
pri si dė jau įren giant ka bi ne tus, fo to 
la bo ra to ri ją, kau piant moks lo prie-
mo nes. Nuo sa vus „re kor de rius“ ir 
te le vi zo rius taip pat sko li nau mo ky-
to jams.

Ka dai se gal vo jau, jei rei kės 
ka riuo me nėn, tai no rė siu avia ci jon. 
Su kliu dė oku pa ci jos, ta čiau la kū-
niš ku mas iš si lai kė sie los gel mė se. 
Iš girs tu skren dant lėk tu vą – stabt, 
už ver čiu gal vą aukš tyn ir su pa vy du 
ste biu. Daug lai ko pra lei dau su mo-
ki niais da ry da mas lėk tu vų mo de lius 
ir juos skrai din da mas. Bu vau įgi jęs 
ir su re mon ta vęs ne ma žai nau do tų 
dvi ra čių, kad mo ki niai ga lė tų va ži-
nė ti po apy lin kes.

Gim na zi ja yra vie na iš ma-
no tri jų žmo nų. Kaž kas, pa ste bė jęs 
ma no nu zu lin tus ran ko ga lius, dė-
mė tą švar ką, „sa lia mo niš kai“ pa-
prie kaiš ta vo: „Tu rė tum ge rą žmo ną 
ne vaikš čio tum su skre tu siais dra bu-
žiais“. Aš į tai ir gi „sa lia mo niš kai“: 
„Tu riu žmo nas net tris – Ku ni gys tę, 
Lie tu vą ir Gim na zi ją. Jas vi sas tris 
my liu. Joms šir dies, lai ko ir pi ni gų 
ati duo du tiek, kad ne ce li ba ti nė žmo-
na, aša ro da ma iš pa vy do, ma ne bū tų 
su dul kė mis su mai šiu si, iš si sky ru si 
ir pa li ku si“. 

Gim na zi jo je yra pui kaus ir pa-
mal daus jau ni mo. Iš čia į ku ni gus iš-
ėjo ke tu ri: du ka ta li kų ir du evan ge-
li kų. Gai la, kad nebepri si au gi na ma 
nau jų ku ni gų.

Kai gim na zi ja sta ty di no si 
nau ją pa sta tą kla sėms, mo ky mo ka-
bi ne tams, pri kli ja vo ir ke le tą bu tų 
mo ky to jams, tik vien gun gių bu tus 
la bai jau su siau ri no. Man te ko vie-
nas kam ba rys, prau syk la ir prie-
an gis. Ta me 12 kv.m. kam ba ry je 
iš si ten ka gry čia, raš ti nė, sve tai nė, 
mie ga ma sis, val go ma sis, bib lio te-
ka, trum pa ban gi nin ko ra di jo sto te lė, 
kom piu te ri ja, dirb tu vė lė, gė li ny čia. 
Taip tad čia ir gy ve nu tarp vis ki taip 
tik sin čių ir va lan das mu šan čių laik-
ro džių. Mai ti nu paukš tu kus, šir šes.

–Be abe jo, daug žy mių as-
me ny bių su ti ko te sa vo gy ve ni me. 
Pa pa sa ko ki te apie ke le tą Jums 
mie liau sių (ne bū ti nai gar siau sių).

–Taip, su ti kau, ben dra vau!  
As me ny bė – tai as muo, ku ris sa vo 
įgim ta ar įsi gy ta di na miš ka  kū ry ba 
vis pra si ver žian tis virš kas die no je 
šiaip nor ma lių žmo nių.  
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Po etais gims ta ma, moks li nin-
kais tam pa ma, as me ny bė mis – ir gi. 

Jų, bu vu sių nuo pel nin gų mū sų 
ben druo me nė je ar esa mų gim na zi jo-
je, ne mi nė siu nei var dais, nei dar-
bais, o su mi nė siu bent  tris pa pras-
tu tes prak ti kas (lyg grū de lius,  dai-
ge lius), nuo lat  pa tar tas sa vo kla sė se  
moks lei viams, kaip ban dy ti  jau nuo-
liams pa tiems pra dė ti tap ti di na miš-
ko mis – bū si mo mis as me ny bė mis.  
Bū tent: 

- nešio tis blok no tė lį ir rašik-
lį tam, kad tuoj pat užrašytum ar 
auk lė to jų, drau gų įvyk dy ti ną no rą, 
išgirs tą įdo mų spau dos bei ra di jo 
pra ne ši mą, mies te pa ste bė tą keis tą 
užra šą, gal von ne ti kė tai įskri du sią 
„top tą“ (top te lė ji mą, idė ją, užuo mi-
ną, įkvė pi mą, nau jie ną, nuo ro dą, pa-
ta ri mą, jaus mą). Užsi rašytos top tos 
ir pa nau do ja mos ga li sa va kū ry ba 
pra tur tin ti laiš kus, pa mo kų rašinius, 
straips nius, po kal biuo se klau san čius 
nu ste bin ti: „iš kur tu už mus dau giau 
žinai?“

- sek ma die nio pa mal das pa-

nau do ti ne tik pa mal du mui, o ir bren-
di mui. Kas pa si sten gia ir įsten gia į 
jas at ei ti iš ei gi ne ei lu te, jo se gie do ti, 
kas at(si)neša gė liu kių (net iš pie vų), 
tas ruošia si, bręs ta as me ny be bū si-
moms vi suo me niš koms apei goms ir 
pa rei goms;

- ak ty viai per gy ven tą die ną 
už baig ti ją ver ti nant są ži nė je: „ką 
ge ra šian dien pa da riau:  1...?, 2...?, 
3...?“, „ko ne pa da riau, nors bu vau 
nu ma tęs (mea cul pa)?“, „ry toj bū ti-
nai nu veik siu ...tą ar aną ge ra pa da-
ry siu (pa si ža du ir čia pa si rašau)!“

– Kas Jus jau di na da bar ti-
nės lie tu vių iš ei vi jos gy ve ni me? 

– Ait rus ma no at sa ky mas – 
bū siu ap mė ty tas ak me ni mis. Be-
veik pri ta riu ra di ka liam pran cū zui 
so cio lo gui, kad  „iš ei vi ja ne daug 
ver ta to kia, ku ri sve ti mos ša lies vi-
suo me nė je nie ko (sa vo) ne įsten gia“. 
Nežinau,  kaip ir kuo ver tin ti aukšto-
jo je po li ti ko je tai, kad joks lie tu-
vis „ne funk cio na vo“ pa sau lio cen-
truo se: nei Mask vo je, nei Va ti ka ne, 

nei Washing to ne?
Bet ir smul kes nė je vi suo me-

nė je ne ki taip. Pir mie ji iš ei viai dar 
no riai su ge bė jo pra tęs ti at si neš tą 
aukš tes nę kul tū rą – kol jie dva sia 
su ny ko, am žiu mi iš ny ko. Jų vai kams  
tė vų kul tū ri nis pa li ki mas, de ja – nė 
mo tais: re tai kas iš jau ni mo tė vų 
kal ba spau dą pa var to, var gu kas (net 
stu den tų) jon nau jo pa ra šo. O kad 
lie tu viš kas jau ni mas jos sau už si pre-
nu me ruo tų – tik ty liu. 

Iš Lie tu vos išvy ko bei emig ra-
vo daug „lie tu viš kų gin ta rė lių“, ku-
rie sve tur il gai niui vir to pa pras tais 
ak me ni mis, plyt ga liais ar ce men tu 
sve ti mo se sta ty bo se. Prie žo džio va-
rian tą, at ro do, tik ro vė pa tvir ti na: 
„Lai ko dan tys ašt rūs, lai kas su grau-
žia vi so kius emig ran tus“. Su graužia 
pir miau sia mū sų lie tu viš kų jų var dų 
ir pa var džių ga lū nes, ta da – miš rio se  
san tuo ko se vai kus. Te lie ka iš ei vių 
san tau pos, pa sai ir ant ka piai. Lin kiu 
iš im čių!

2008 m. lie pos 17 d. JAV, ne-
lai ku – po ne lai min go įvy kio – mi rė 
Vik to ras Ku čas, gy ve nęs ne to li Chi-
ca gos, Ho mer Glen, IL. Jis gi mė Ky-
bar tuo se 1929 m. Gim na zi ją bai gė 
Vo kie ti jo je, Ha nau trem ti nių sto vyk-
lo je. 1946 m. emig ra vo į Aust ra li ją. 
Ten bai gė ko le gi ją ir įsi gi jo ra dio-
lo go pro fe si ją. Po 10 me tų iš vy ko į 
JAV ir ap si gy ve no Chi ca go je. Su kū-
rė gra žią lie tu višką šei mą, au gi no du 
vai kus – sū nų Li ną ir duk rą Vik to ri-
ją. Tu rė jo ke tu ris anū kus. Bū da mas 
jau pen si nin kas ir tu rė da mas lais vo 
lai ko vežio jo anū kus į lie tu višką mo-
kyk lą, or ga ni za ci jų su si rin ki mus bei 
spor tą. Pats pri klau se skau tų or ga ni-
za ci jai, bu vo „Li tu a ni cos“ tun to tun-
ti nin kas. 

Vik to ras 10 m. bu vo vai kų 
žur na lo „Eg lu tė“ ad mi nist ra to rius, 
kai re dak to re bu vo Re gi na Ku čie nė. 
Dir bo PLB val dy bos re dak ci nė je ko-
mi si jo je. Žmo nai Re gi nai Ku čie nei 
pe rė mus PLB žur na lo „Pa sau lio lie-

Mi rė bu vęs „Pa sau lio lie tu vio“ ad mi nist ra to rius Vik to ras Ku čas
tu vis“ re dak to rės pa rei gas Vik to ras 
Ku čas 6 m., kol lei di nys bu vo per-
kel tas į Puns ką, bu vo žur na lo ad mi-
nist ra to rius ir di džiau sias re dak to-
rės rams tis: kom piu te riu su rink da vo 
medžia gą, rū pi no si žur na lo siun ti-
mu, sa vo nuo trau ko mis puo šė žur na-
lo viršelius. 

Vik to ras Ku čas gy ve ni me bu-
vo rū pes tin gas vy ras, tė vas ir tė vu-
kas, ma lo naus bū do, drau giškas. Ne-
nuos ta bu, kad į Amžinuo sius na mus 
jį ly dė jo dau giau kaip 100 drau gų ir 
pa žįs ta mų.

Ve lio nio pa lai kai pa lai do ti Šv. 
Ka zi mie ro lie tu vių ka pi nė se. 

Šei mos pa gei da vi mu ar ti mie-
ji vie toj gė lių au ko jo Tė vams Jė zui-
tams ir ne se niai „Pa sau lio lie tu vy je“ 
pri sta ty tai „Vai ko var tai į moks lą” 
or ga ni za ci jai, ku ri glo bo ja die nos 
cen trų vai kus Lie tu vo je.

PLB Val dy ba ir„Pa sau lio lie tu-
vio“ re dak ci ja reiš kia gi lią užuo jau tą 
Ve lio nio šei mai ir ar ti mie siems. VIK TO RAS KU ČAS



432008 Rugpjūtis-Rugsėjis  /  Pasaulio lietuvis

plb kraštų žinios

XI Uk rai nos lie tu vių dai nų 
ir šo kių fes ti va lis įvy ko vie no je iš 
gra žiau sių Lvo vo sa lių – Ha ly čy nos 
vai kų ir jau ni mo kū ry bos cen tre, kur 
vei kia Lvo vo M.K. Čiur lio nio li tu a-
nis ti nė mo kyk la. Į šią šven tę kvie tė-
me vi sus: ir su au gu sius ir vai kus. Į 
fes ti va lį at vy ko Za po ro žės lie tu vių 
drau gi jos fol klo ri nis an sam blis „Šal-
ti nis“, Za po ro žės lie tu vių drau gi jos 
jau ni mo šo kių gru pė „At ža ly nas“, 
Lvo vo lie tu vių drau gi jos „Me dei-
na“ fol klo ri nis an sam blis „Vi li ja“, 
Lvo vo lie tu vių jau ni mo or ga ni za ci-
jos „Bal ti ja“ est ra di nė gru pė „Gin-
ta ras“, Lvo vo lie tu vių drau gi jos 
„Me dei na“ vai kų fol klo ro an sam blis 
„Gin ta rė liai“, Lvo vo lie tu vių vai kų 
an sam blis „Sau lu tė“, Dnep ro pet rov-
sko lie tu vių kul tū ros ir ver slo cen tro 
„Gin ta ras“ vo ka li nis an sam blis „Ra-
mu nė lė“, Dnep ro dzeržins ko lie tu vių 
an sam blis „Gies mė“, “ Dnep ro dzer-
žins ko lie tu vių vai kų šo kių an sam-
blis „Sau lėg ra ža“, Ki je vo Mai ro nio 
lie tu vių kul tū ros drau gi jos cho ras 
„Vil tis“, Ki je vo lie tu vių jau ni mo 
šo kių an sam blis „An tra kar ta“, Rad-
vi liš kio mies to kul tū ros cen tro liau-
diš kos mu zi kos ka pe la „Se ni pa žįs-
ta mi“ (Lie tu va).

Fes ti va lio ati da ry me skam bė-
jo daug ge rų, šil tų žo džių vi siems 
da ly viams. Šil tai fes ti va lio da ly vius 
pa svei ki no LR Sei mo na rys Pet ras 
Aušt re vi čius, LR am ba sa dos Uk rai-
no je var du pa svei ki no am ba sa dos 
at sto vas Ge na di jus Mac ke lis, TMID 
at sto vai Auš ra Dum bliaus kie nė ir 
Ir ma Rab ce vi čie nė, LR gar bės kon-
su la to Lvo ve at sto vai, Lvo vo sri ties 
ir mies to kul tū ros sky riaus at sto vai, 
Šiau lių uni ver si te to dės ty to ja Al do-
na Va si liaus kie nė, Rut skio ba zi li jo-
nų ins ti tu to dės ty to jai ir kt. 

O to liau dai ni nin kai ir šo kė jai 
pa ro dė sa vo me ną. Skam bė jo dai nos 
lie tu vių ir uk rai nie čių kal bo mis apie 
Ne mu ną, Lie tu vą, apie mei lę. Šo kė-
jai pa šo ko lie tu viš kų šo kių. Sve čius 
nu džiu gi no M.K. Čiur lio nio pa veiks-

XI Uk rai nos lie tu vių 
dai nų ir šo kių fes ti va lis

UKRAINOJE

lų pa ro da. Šven tę fil ma vo Lvo vo te-
le vi zi jos ope ra to riai. Ge gu žės 18 d. 
bu vo su reng tas Lie tu vių Ben druo-
me nės su si rin ki mas. Da ly va vo Ki-
je vo, Lvo vo, Za po ro žės, Dnep ro pet-
rov sko, Dnep ro dzer žins ko lie tu vių 
drau gi jų pir mi nin kai, jų pa va duo-
to jai, li tu a nis ti nių mo kyk lų va do vai 
ir mo ky to jai, jau ni mo pir mi nin kai, 
TMI Do dar buo to jai. Bu vo svars to mi 
ak tu a lūs klau si mai. Vi si pa reiš kė sa-
vo nuo mo nę, pa si da li jo idė jo mis.

Vi si fes ti va lio da ly viai dė ko-
ja TMI Dui už fi nan si nę pa ra mą, o 
Lvo vo lie tu vių drau gi ja dė kin ga vi-
siems an sam blių va do vams, drau gi-
jų pir mi nin kams ir pa va duo to jams, 
li tu a nis ti nių mo kyk lų va do vams ir 
mo ky to jams už pui kų pa ruo ši mą fes-
ti va liui, už en tu ziaz mą.

Ma ri na Tro cen ko
Lvo vo Ha ly čy nos vai kų ir jau ni mo 

kū ry bos cen tro M.K. Čiur lio nio 
li tu a nis ti nės mo kyk los va do vė 

LVO VO LI TU A NIS TI NĖS MO KYK LOS FOL KLO RI NIS AN SAM BLIS „GIN TA RĖ LIAI“

ZA PO RO ŽĖS FOL KLO RI NIS AN SAM BLIS



Pasaulio lietuvis  /  2008 Rugpjūtis-Rugsėjis44

plb kraštų žinios

Su di de le gar be ir džiaugs-
mu Bra zi li jos Lie tu vių Ben druo me-
nė lie pos 15-17 d. Sao Pau le su ti ko 
Lie tu vos pre zi den tą Val dą Adam kų 
su žmo na Al ma. Sao Pau lo oro u os-
te, juos pa si ti ko Lie tu vos gar bės 
kon su las Sao Pau le Fran cis co Ri-
car do Bla ge vich, o vieš bu ty je lau kė 
Bra zi li jos Lie tu vių Ben druo me nės 
pir mi nin kas Jor ge Pro ko pas su žmo-
na Re gi na. Jau ni mo gru pė tau ti niais 
dra bu žiais pa si ti ko su gė lėmis ir sal-
dai niais. Pre zi den tas ap si džiau gė to-
kiu pri ėmi mu ir norėjo su si pa žin ti su 
vi sais ten esan čiais.

Lau ra Tu pė bu vo at sa kin ga už 
Lie tu vos am ba sa dos ver sli nin kų or-
ga ni za vi mą. Jai bu vo staig me na, kad 
jos mo ti na Ma fal da Gumb re vi čiu tė 
Tu pe at vy ko kar tu su pre zi den to pa-
ly da kaip ver tė ja. 

Pir ma sis LR pre zi den to su si-
ti ki mas su Bra zi li jos Lie tu vių Ben-
druo me ne įvy ko pie tų me tu „Chur-
ras ca ria Fo go de Chao“, kur da ly va-

Lie tu vos pre zi den to vieš na gėBRAZILIJOJE

vo or ga ni za ci jų at sto vai ir Lie tu vos 
drau gai. Da ly viai pa si kei tė do va nė-
lė mis, ben dra vo. At ro dė, kad su si ti-
ko di de lė šei ma. Pre zi den tas pa svei-
ki no kiek vie ną da ly vį, džiau gė si, kad 
pa lai ko me se ne lių tra di ci jas, kad jis 
ga lė jo su si kal bė ti su dau ge liu lie tu-
vių kal ba, ypač ten esan čiu jau ni mu. 
Jie įro dė, kad ne tik mo ka kal bą, bet 
ir kad jiems yra svar bios mū sų šak-
nys, ir tuo di džiuo ja si.

Tą pa čią die ną Pre zi den tas 
skri do į Bra zi li ją (sos ti nę), kur jo lau-
kė ofi cia lus su si ti ki mas su pre zi den-
tu Luiz Ina cio Lu la da Sil va ir ki tais 
val džios pa rei gū nais. Kar tu ke lia vo 
mū sų nau jai pa skir tas gar bės kon-
su las Fran cis co Ri car do Bla ge vich, 
te le vi zi jos re por te rė Ri ta Li saus kas 
ir Sao Pau lo lie tu viams at sto vau jan ti 
An ge li na Dir sy tė Ta ta rū nie nė.

Ket vir ta die nį, lie pos 17 d., Vi-
la Ze li noj, Sao Pau le, įvy ko džiu gus 
is to ri nis fak tas – šią lie tu viš ką sa le lę 
ap lan kė prez.Val das Adam kus. Čia 

kažka da ap si gy ve no dau ge lis lie-
tu vių emig ran tų, pa sta tė Šv. Juo za-
po baž ny čią, kur sek ma die niais dar 
yra aukojamos lie tu viškos mišios ir 
sten gia ma si pa lai ky ti lietuviškas tra-
di ci jas. Aikš tė su Lais vės pa min klu, 
prie ku rio Pre zi den tas pa dė jo gė lių 
vai ni ką, pa va din ta Lie tu vos Res pub-
li kos vardu.

Nors te ko šiems įvy kiams pa-
si ruoš ti per trum pą lai ką ir vi sus su-
kvies ti, bet or ga ni za to riams pa dė jo 
ver sli nin kai ir ra jo no gy ven to jai. Jie 
pa dė jo pa puošti par duo tu ves ir na mų 
fa sa dus tri spal viais ba lio nais. Vi si 
su si rin ko me baž ny čio je pa si klau sy-
ti Pre zi den to svei ki ni mo. Lie tu vių 
ka ta li kų ben druo me nės cho ras at li ko 
ke le tą dai nų, di ri guo jant Aud riui Ta-
ta ru nui. Mišio se da ly va vo prel. Ed-
mun das Put ri mas, tą die ną at vy kęs iš 
Ka na dos ki tais rei ka lais.

Sa lė je įvy ko ne di de lis pri-
ėmi mas, su si pa ži ni mas su lie tu vių 
ko lo ni jos tal ki nin kais. Bu vo įteik-
tos do va nė lės ir nuo šir dus kvie ti mas 
daž niau čia lan ky tis ir ge riau pa žin ti 
Lie tu vą.

Nors esa me ma ža ko lo ni ja, 
tu ri me ge rų ir nuo šir džių žmo nių, 
ku rie, rei ka lui esant, ne at si sa ko pa-
gel bė ti, kaip įsten gia, kad ir ma žiau-
siuo se dar be liuo se: pa dė ti gė ly tes, 
nu va ly ti dul kes, pa ruoš ti už kan džius, 
pa da ry ti me niš ką do va nė lę, vė lia vė-
les, pra neš ti žmo nėms, spau dai ir t.t. 
Vis kas la bai rei ka lin ga ir vi siems už 
vis ką esa me dė kin gi. Ge ri drau gai 
yra vi sa da drau gai.

Pre zi den tas ap si lan kė FIESP, 
po to skai tė pa skai tą Sao Pau lo 
aukšto jo je mo kyk lo je, o baig da mas 
sa vo ke lio nę Bra zi li joj da ly va vo FA-
AP Lie tu vos fo to gra fų pa ro dos „Su 
mei le – Lie tu va“ ir He le nos Ka va-
liū nas fo to ins ta lia ci jų pa ro dos „Pri-
si ri ši mo žvilgs niai: Lie tu va-Bra zi li-
ja“ ati da ry me. Am ba sa da ir kon su las 
pa kvie tė kok tei liui, todėl buvo proga 
artimiau pabendrauti. 

Ja ne te Ni ki tin Zi zas

JAU NI MO SĄJUN GOS, SKAU TŲ PA LAN GOS GRU PĖS IR NE MU NO ŠO KIŲ GRU PĖS JAU-
NI MAS SU LIE TU VOS PRE ZI DEN TU VAL DU ADAM KUM IR LIE TU VOS GAR BĖS KON SU LU 
BRA ZI LI JO JE FRAN CIS CO RI CAR DO  BLA GE VITCH
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No rė čiau pa si da lin ti įspū-
džiais apie ba lan džio 16-18 die no-
mis Vil niu je vy ku sį Už sie nio lie tu-
vių ug dy mo įstai gų mo ky to jų fo ru mą 
„Li tu a nis ti nis švie ti mas: per spek ty-
vos ir ten den ci jos“ ir kar tu su Ju mis 
pa si džiaug ti. Ga li ma drą siai tvir tin-
ti, kad tai bu vo pir ma sis to kio mas to 
ren gi nys, skir tas iš ei vi jos švie ti mo 
klau si mams. Kad ir pir ma sis, bet 
suor ga ni zuo tas pui kiai tiek tu ri niu, 
tiek for ma. Jei gu iki šiol pa ti bu-
vau tarp tų, ku rie kri ti ka vo Lie tu vos 
vals ty bės ins ti tu ci jų pa sy vu mą tau-
ti nio iden ti te to iš lai ky mo klau si mu, 
tai da bar ma ny čiau esant la bai tin ka-
ma pa si da lin ti su kiek vie nu pa sau lio 
lie tu viu ži nio mis apie džiu gi nan čius 
pa si kei ti mus. TMID spe cia lis tai nu-
si pel nė nuo šir džios pa dė kos už taip 
rei ka lin gą ir pui kiai pa ruoš tą ren gi-

Vis dau giau Lie tu vo je su pran tan čių iš ei vi jos rū pes tė lius
Lai ma Liu ti kie nė

Dr. V. Ku dir kos li tu a nis ti nės mo kyk los di rek to rė 

nį. Fo ru mo da ly viai ne tik pa si sė mė 
nau jų ži nių ir pa si da li no pa tir ti mi iš 
skir tin gų ša lių, bet ir par si ve žė gau-
sy bę ver tin gų lei di nių ir me to di nės 
me džia gos. 

Pir mo ji die na bu vo skir ta pra-
ne ši mams apie li tu a nis ti nio švie ti mo 
ir ug dy mo svar bą, as pek tus ir ak tu a-
li jas (apie tai pa pa sa ko ta PL gegužės 
nu me ry je. Red.). Ant rą ją ir tre či ą ją 
fo ru mo die nas at sto vai iš vi so pa sau-
lio dir bo gru pė mis. Pa ti da ly va vau 
gru pė je pe da go gams, dir ban tiems 
su iki mo kyk li nio am žiaus vai kais, 
ku rią su da rė 22 da ly vės. Ma žuo sius 
ug dan čios pe da go gės iš Di džio sios 
Bri ta ni jos, Ai ri jos, Šve di jos, Aust ra-
li jos, Vo kie ti jos, Es ti jos, Bal ta ru si-
jos, Len ki jos, Ru si jos, JAV, Da ni jos, 
Bel gi jos, Ka na dos, Lat vi jos ir Is pa-
ni jos dvi die nas klau sė si pa skai tų, 

sė mė si nau jų ži nių, su si pa ži no su 
nau jo vė mis švie ti mo sri ty je ir da li-
jo si pa tir ti mi. Ant rą ją die ną pa skai-
tą apie lie tu vių et no kul tū ros svar bą 
ir jos pri tai ky mo ga li my bes ug dant 
ben druo sius ge bė ji mus kal bė jo LR 
Kul tū ros mi nis te ri jos re gio nų kul-
tū ros sky riaus ve dė ja I. Se liu kai tė. 
Pre le gen tė pa žy mė jo, kad su ma ža-
isiais klau san tis ir ap ta riant liau dies 
pa sa kas bei vai di nant iš pa sa kų per-
kel tas si tu a ci jas vai kai ge riau su-
voks ne tik žo džių, bet ir tra di ci jų 
ar so cia li nių mo de lių pras mę. Bu-
vo pri sta ty ti spau di niai ir gar so bei 
vaiz do įra šai, per tei kian tys dau gy bę 
in for ma ci jos apie Lie tu vos et no kul-
tū ri nį pa vel dą. 

Vy tau tas ir Dai va Sir tau tai pri-
sta tė dar spaus tu vės da žais kve pian tį 
ug dy mo lei di nį „Bal ta ra gė“, skir tą 

LITUANISTINIO ŠVIETIMO FORUME. IKI MO KYK LI NIO AM ŽIAUS PE DA GO GŲ GRU PĖ PA SKAI TOS ME TU. TMID ARCHYVO NUOTR.
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5-6 me tų vai kams. Au to riai su pa žin-
di no klau sy to jas su kny gos idė jo mis, 
struk tū ra, pri tai ky mo ga li my bė mis, 
pa tei kė nau din gų pa ta ri mų iš sa vo 
pa čių per dau ge lį me tų su kaup tos 
prak ti nės pa tir ties. Dr. J. Gir čie nė, 
at sto va vu si Lie tu vių kal bos ins ti tu-
tui, pri sta tė Elek tro ni nį kal bos biu le-
te nį, ku rį vi si be si do min tys lie tu vių 
kal ba ga li ras ti in ter ne ti niu ad re su 
www.tmid.lt/kal bos biu le te nis. Čia 
gau su prak ti nių pa ta ri mų kal bos var-
to ji mo klau si mais, at sa ky mų į skai-
ty to jams rū pi mus klau si mus ir ki tos 
ver tin gos in for ma ci jos, ku ria ga li 
pa si nau do ti li tu a nis ti nė se mo kyk lo-
se dir ban tys pe da go gai ir tė vai. 

Po pie tų per trau kos fo ru mo 
da ly vės už si ė mė links mais rei ka-
lais – Lau ros dai na vi mo stu di ja ir 
L. Jo ku baus kie nės „Bum cės“ klu-
bas  pri sta tė mu zi ki nių la vi na mų jų 
žai di mų rin ki nį „Žai džia me dai ną“. 
Šo kom, dai na vom ir žai dėm, o kar-
tu su ži no jom, kaip pra lauž ti pir mo jo 
su si ti ki mo le dus, kaip su si pa žin ti ir 
su si drau gau ti, kaip iš mok ti spal vų, 
pirš tu kų pa va di ni mus, at skir ti daik tų 
sa vy bes ir dar dau gy bę ki tų rei ka lin-
gų da ly kų. Ir vi sa tai – ste buk la da rės 
mu zi kos dė ka. Ži nias jau pri tai kiau 
mū sų li tu a nis ti nės mo kyk los prak ti-
ko je; vai kai li ko su ža vė ti links muo-
ju mo ky mo si me nu. 

Dvi kal bių vai kų kal bų ug dy mo 
me to di kos ypa tu mus ap ta rė Vil niaus 
pe da go gi nio uni ver si te to Pe da go gi-
kos ir psi cho lo gi jos fa kul te to Vai-
kys tės stu di jų ka ted ros lek to rė dr. A. 
Ma zo lev skie nė. Ji ak cen ta vo em pi ri-
nės pa tir ties svar bą ug dy mo pro ce se: 
vai kai, ku riems su da ro ma ga li my bė 
pa tiems pa rink ti daik tą api bū di nan-
čius ar ba su si ju sius žo džius, iš kirp ti 
ir su kli juo ti juos ant la po bei ap tar ti 
gru pė je, ži nias įsi sa vi na leng viau ir 
il giau iš lai ko at min ty je.

Tre či ą ją, t.y. pas ku ti ni ą ją, 
fo ru mo die ną da ly vėms bu vo su da-
ry ta ga li my bė su si pa žin ti su prak ti-
niais pro ble mos as pek tais iš ar čiau. 
Vil niaus ap skri ties Ru da mi nos vai-
kų dar že lio di rek to rė V. Ar bo čie nė  
kal bė jo apie iki mo kyk li nės ug dy mo 
įstai gos, vei kian čios dvi kal bė je ap-

lin ko je, veik los spe ci fi ką.  Mus vi-
sas su ža vė jo dar že lio veik la ir šil ta 
dva sia, spin du liuo jan ti iš  kiek vie no 
už si ė mi mo. Dar že ly je su jun gia ma 
dau gy bė pa ta ri mų ir gai rių,  iš dės-
ty tų fo ru mo me tu kal bė ju sių pre le-
gen tų. Pa si ro do, te ori ja pui kiau siai 
pa si tvir ti na prak ti ko je. Kiek vė liau 
LR Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri jos 
iki mo kyk li nio ir pra di nio ug dy mo 
sky riaus vy riau sio ji spe cia lis tė L. 
Jan kaus kie nė pri sta tė iki mo kyk li nio 
ug dy mo tu ri nio kai tos kryp tis, kur 
kon cen truo ja ma si į as me ny bės po-
rei kius ir for ma vi mą. Da bar ti nė iki-
mo kyk li nu kų ir pra di nu kų kar ta yra 
tam tik ru po žiū riu eks pe ri men ti nė, 
nes auk lė ja ma ki to kiais me to dais, 
nei tai da rė tė vai ir se ne liai.

Fo ru mo da ly viams bu vo pa-
rink ta ir pui ki kul tū ri nė švie čia mo-
ji pro gra ma. Pir mą ją fo ru mo die ną 
vai ni ka vo šau ni su si pa ži ni mo va ka-
ro nė, ant rą jį va ka rą da ly viai lan kė si 
„Keis tuo lių te at re“, kur bu vo ro do-
ma G.Be ino riū tės re ži suo ta „Mei lė 
iš pir mo žvilgs nio“, o pas ku ti ni ą ją 
die ną vy ko me į Ge no ci do au kų mu-
zie jų.

Vie nas iš są ly gi nių trū ku-
mų ren giant fo ru mą bu vo da ly vių 
su skirs ty mas į gru pes pa gal dar bą 
su ati tin ka mo am žiaus vai kais, kur 
kiek vie nai gru pei bu vo siū lo mi bū-
tent tai am žiaus ka te go ri jai pri tai-
ky ti pra ne ši mai ir už si ė mi mai. Tuo 
bū du pe da go gės, dir ban čios su ke le-
tu skir tin go am žiaus vai kų, o fo ru me 
da ly va vu sios iki mo kyk li nu kų gru-
pė je, ne tu rė jo ga li my bės pa si sem ti 
ži nių apie dar bą su vy res niai siais. 
Ta čiau rei kė tų tu rė ti ome ny je li tu a-
nis ti nio ug dy mo spe ci fi kos įvai ro vę 
pa sau lio mas tu, kai si tu a ci ja, bū din-
ga vie nai ar ke le tui ša lių, ga li bū ti 
vi siš kai ne pa žįs ta ma di džia jai da liai 
li tu a nis ti nių mo kyk lų spe cia lis tų. 
Gal būt TMID dar buo to jams ir pa-
vyks ras ti kom pro mi są, pla nuo jant 
at ei ties ren gi nius, tar kim, su da rant 
ga li my bę skir tin go am žiaus vai kus 
mo kan tiems pe da go gams pa tiems 
pa si rink ti, ku riuos už si ė mi mus ir pa-
skai tas jiems klau sy ti fo ru mo me tu. 
Ki ta ver tus, toks va rian tas ga li tu rė ti 

ne igia mos įta kos įgy tų ži nių tu ri niui 
ir ko ky bei, kai, ban dant „ap žio ti“ 
di de lį kąs nį per ke lias gru pes, įgy ta 
pa tir tis bus la bai pa vir šu ti nė.

 Taip pat bu vo pa reikš ta nuo-
mo nė, kad at ei ty je pa na šūs ren gi niai 
tu rė tų dau giau dė me sio skir ti kon-
kre tiems prak ti niams pa ta ri mams, 
kaip or ga ni zuo ti iki mo kyk li nio am-
žiaus vai kų li tu a nis ti nį ug dy mą. Ma-
no pa čios nuo mo ne, ko kia sub jek-
ty vi ji be bū tų, fo ru mo me tu bu vo 
aps tu in for ma ci jos, ku rią kū ry bin-
gas pe da go gas pri tai kys sa vo kraš-
to ar mo kyk los spe ci fi kai ir pa vers 
į kon kre tų prak ti nį pa ta ri mą. Dėl tos 
pa čios si tu a ci jų įvai ro vės pa sau lio 
mas tu sun ku įsi vaiz duo ti uni ver sa-
lios pa skir ties pro gra mą ar pa ta ri mų 
rin ki nį.

Api ben dri nant iš klau sy tas pa-
skai tas ir fo ru mo me tu vy ku sius už-
si ė mi mus da ry ti nos ke le tas iš va dų. 
Pir miau sia, auk lė jant ir mo kant ma-
žuo sius iš ei viu kus itin di de lė svar ba 
ten ka dai nai, nes per mu zi ką vai kai 
ne tik ge riau įsi me na ir ge ba iš tar ti 
su dė tin ges nius žo džius, bet ir pra-
ple čia ak ty vų jį lie tu vių kal bos žo dy-
ną, o mu zi ki niai žai di mai dar gi la vi-
na mo to ri ką. Be to, mu zi ka leng viau 
su do mi na ir pa de da il giau iš lai ky ti 
vai ko dė me sį. Gre ta pa žy mė ti na ir 
lie tu vių et ni nių šven čių bei pa pro čių 
svar ba. Apie tai kar tais ne itin daug 
ži no net gi pa tys tė vai, to dėl li tu a nis-
ti nė se mo kyk lo se tai ga lė tų bū ti ap-
ta ria ma ir šven čia ma jun giant tė vus 
ir vai kus į  ben druo me nę. Tė vų da ly-
va vi mas rei ka lin gas ne tik šven čiant, 
bet ir kas die nio ug dy mo pro ce se, ap-
ta riant su vai ku nau jai iš mok tą me-
džia gą ir plė to jant te mą. Jau ga li ma 
įsi gy ti pui kių, iki mo kyk li nu kams 
skir tų lei di nių, tin ka mų tiek gru pi-
niam, tiek ir in di vi du a liam dar bui. 
O svar biau sia – si tu a ci ja, te gul ir 
pa ma žu, kei čia si į ge rą ją pu sę. At si-
ran da vis dau giau žmo nių ten, Lie tu-
vo je, ku riems ak tu a lūs ir su pran ta mi 
mū sų rū pes tė liai. O kuo jų dau giau, 
tuo mums vi siems leng viau sie kiant 
la bai svar baus tiks lo – iš lai ky ti lie-
tu viš ku mą bet kur pa sau ly je.

New Jer sey, JAV
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Užsi da rius BAL Fui (Ben dras 
Ame ri kos lie tu vių fon das) ne tru kus 
am ži ny bėn iš ke lia vo ir šios lab da-
ros or ga ni za ci jos il ga me tė pir mi-
nin kė Ma ri ja Juo zai ty tė Ru die nė, 
Jungtinėse Amerikos Valstijose gi-
mu si lie tu vai tė. M. Ru die nę mir tis 
iš ti ko lie pos 8 d., pra ėjus de šim čiai 
die nų po jos 94-ojo gim ta die nio. 

Ve lio nė gi mė West vil le, IL, 
ne to li Chi ca gos, vi sas jos gy ve ni-
mas bu vo pa švęs tas Ame ri kos lie-
tu vių veik lai. Ypač daug dė me sio 
Ma ri ja Juo zai ty tė Ru die nė sky rė 
į bė dą pa kliu vu siems mū sų tau-
tie čiams. Jau 1954 m. įsi jun gė į 
BAL Fo veik lą kaip jos di rek to rė. 
Nuo 1960-ųjų ėjo cen tro val dy bos 
vi ce pir mi nin kės, o nuo 1972-ųjų 
– pir mi nin kės pa rei gas. Ta čiau tai 
ne bu vo vie nin te lis Ma ri jos vi suo-
me ni nis dar bas. Veik lią mo te rį bu-
vo ga li ma ma ty ti va do vau jan čiuo se 
po stuo se Lie tu vos Vy čių or ga ni za-
ci jo je, Šv. Ka zi mie ro se se rų rė mė-
jų drau gi jo je, Chi ca gos lie tu vių 
mo te rų klu be, Ame ri kos lie tu vių 
Ro mos ka ta li kų fe de ra ci jo je (bu vo 
jos di rek to rė). Taip pat ji reiš kė si 
kaip Chi ca gos li tu a nis ti nės mo-
kyk los glo bė ja, fi nan sa vo li te ra tū-
ros va do vė lių lei dy bą, bu vo JAV 
LB Ta ry bos na rė, ak ty vi Chi ca gos 
lie tu vių ope ros ko lek ty vo rė mė ja 
ir t.t.

Be dar bo lie tu vių vi suo me ni-
nė je veik lo je, M. Ru die nė ne ma žai 
me tų pa šven tė tarp tau ti nei CA RE 
or ga ni za ci jai, ku rio je ėjo di rek to-
rės pa rei gas. 

Dau giau siai sa vo gy ve ni mo 
me tų Ma ri ja pra lei do Chi ca go je. 
Čia ji bai gė lie tu vių vie nuo lių va do-
vau ja mą Šv. Ka zi mie ro mer gai čių 
aka de mi ją, įsto jo į De Paul uni ver-
si te tą, ku rį bai gė 1938 m. Iš te kė-
ju si už Chi ca go je gi mu sio lie tu vio 
An ta no Rudžio, dir bo jo įsteig to je 
Plie no pra mo nės ga mi nių įmo nė je 
„Roc kwell En gi ne e ring“, kur nuo 
1942 m. ėjo ad mi nist ra ci jos va do-
vės pa rei gas. 

Su Ma ri ja Ru die ne (1914-2008) at si svei ki nant

Už įvai ria pu sę veik lą M. Ru-
die nė ap do va no ta po piežiaus Jo no 
Pau liaus žen klu „Pro Ec cle sia et 
Pon ti fi ce“ (1987). Lie tu va ją pa ger-
bė Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio 
Ge di mi no 5-jo laips nio or di nu 
(1997) ir Vy tau to Di džio jo or di no 
Ko man do ro kry žiu mi (2003) (be je, 
pir mą jį ap do va no ji mą mo te ris at-
si sa kė pri im ti, nes jį sky rė tuo me-
ti nis Lie tu vos pre zi den tas Al gir das 
Bra zaus kas).

Ma ri ja Ru die nė pa lai do ta 
Šv. Ka zi mie ro lie tu vių ka pi nė se 
Chi ca go je. Jai skir tas ne kro lo-

gas bu vo at spaus din tas ir vie na-
me di džių jų Chi ca gos dien raš čių 
„Chi ca go Tri bu ne“. Tai rodo, kad 
Velionė buvo žinoma ir amerikiečių 
visuomenėje.

Marija Rudienė pa li ko liū-
de sy vy rą An ta ną, du sū nus, dvi 
duk ras, 10 anū kų, 4 pro anū kius 
ir daug ki tų gi mi nių. Jos pasiges 
ir lietuviškoji visuomenė, nes 
daugelyje jos veiklos sričių Velionė 
paliko savo žymų pėdsaką. 

Edvardas Šulaitis
Autoriaus nuotrauka

MA RI JA RU DIE NĖ PRIEŠ DVE JUS ME TUS BAL FO REN GI NY JE
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Kiek vie nais me tais Pa sau lio Lie tu vių Ben druo me nės Fon das (PLBF) pla čia jai lie tu vių vi suo me nei pa tei kia 
sa vo veik los ir fi nan sų pra ne ši mus. Smul kes nė at skai to my bė pa tei kia ma PLB sei mams, ku rie vyks ta kas tre ji me tai. 
Pas ta ra sis, XII, PLB Sei mas vy ko 2006 m., o ki tas vyks 2009 m. No ri me „Pa sau lio lie tu vio“ skai ty to jus ir lie tu vių 
vi suo me nę su pa žin din ti su 2007 me tų fi nan si ne apy skai ta ir dau giau pa aiš kin ti apie tu ri mas lė šas bei gau tus ar iš-
leis tus pi ni gus.

Kas met PLBF, kaip nuo 1979 m. vei kian ti pel no ne sie kian ti ir nuo mo kes čių at leis ta or ga ni za ci ja (Not for 
Pro fit Co or po ra tion, Exempt from In co me Tax, re gis te red in the Sta tes of Il li nois and Mi chi gan, Fe de ral ID No. 
36-3097269), pil do vi so kias fe de ra li nės val džios ir Il li nois bei Mi chi gan vals ti jų rei ka lau ja mas ata skai tų for mas. 
PLBF to kias for mas siun čia ir Mi chi gan vals ti jos įstai goms, nes pa grin di nė fon do raš ti nė yra Grand Ra pids mies te 
ir be veik vi si Fon do dar bai yra at lie ka mi čia gy ve nan čių sa va no rių dar buo to jų. PLB Fon do kny gas per žiū ri ir vi sus 
ofi cia lius ra por tus pa ruo šia „Cer ti fied Pub lic Ac coun tants“ au di to rių fir ma, esan ti Grand Ra pids, Mi chi gan. Kai 
ku rias PLBF ata skai tas, pa vyz džiui, me ti nes JAV IRS 990 for mas, kiek vie nas as muo, ku ris do mi si, ga li su si ras ti ir 
per skai ty ti in ter ne te ar ba pa ma ty ti Grand Ra pids.

Pa tei kiu su trum pin tą PLBF apy skai tą už 2007 me tus (2007 sau sio 1-2007 gruo džio 31 d.):
1.   2007 sau sio 1d. PLBF ban ke ir in ves ti ci jo se tu rė jo  IŠ VI SO  $  161,677.18
2.   PA JA MŲ PER 2007 ME TUS                GAU TA

a.   Au kos ir pa ra ma iš as me nų, or ga ni za ci jų, fon dų, va jų  $    90,784.32
b.   Pa li ki mas (Sta sys Ju lius Da lius, Ka na da)    $      4,088.98
c.   In ves ti ci jų už dar bis      $      7,106.00
d.   Di vi den dai, pa lū ka nos, pan.     $      6,155.00
e.   Par duo tos kny gos („Lie tu vių pa pro čiai ir tra di ci jos iš ei vi jo je“) $         320.00

3.   IŠ VI SO GAU TA PER 2007 ME TUS    $  108,454.30
4.   IŠLAI DOS PER 2007 ME TUS            IŠLEIS TA

a.   Įvai riems PLBF pro jek tams pa rem ti ir vyk dy ti   $    68,190.00
b.  Te le fo nas, paštas, siun ti niai, in ter ne tas, etc.   $      1,852.00
c.   Fi nan sų pra ne ši mai val džios įstai goms  (au di to riai)  $      1,690.00
d.   Raš ti nės iš lai dos, reik me nys, pro jek tų vyk dy mas   $      2,179.00
e.   In ves ta vi mo išlai dos      $      1,236.00
e.   Įvai rios ki tos iš lai dos      $         432.11

5.   IŠ VI SO  IŠ MO KĖ TA  PER  2007 ME TUS    $    75,579.11
6.   SKIR TU MAS TARP PA JA MŲ IR IŠ LAI DŲ  2007 ME TAIS  $    32,875.19
7.  2007 gruodžio 31 d. PLBF ban ke ir in ves ti ci jo se tu rė jo   IŠ VI SO   $  194,552.37

PLB Fon do 2007 m. fi  nan sai

Išly dint a.a. prel. Juo zą Šeš-
ke vi čių – dė dę Juo zą, Padré José – į 
Vieš pa čio dan giš kuo sius na mus reiš-
kiu gi lią užuo jau tą pre la to gi mi nėms, 
drau gams, ge ra da riams, Šv. Juo za po 
pa ra pi jai Vi la Ze li no je, Šv. Juo za po 
drau gi jai ir vi sai Sao Pa o lo lie tu vių 
ben druo me nei.

Š.m. lie pos mė ne sio 5 d. jūs 
iš kil min gai at si svei ki no te su ku ni-
gu, ku ris sta tė ne tik pa sta tus, to kius 
kaip Šv. Juo za po pa ra pi jos kle bo ni-
ją, lie tu viš kus kry žius, Li tu a ni kos 
so dy bą, bet ir jū sų ka ta li kiš ką ir lie-
tu viš ką ben druo me nę. Šv. Pau lius 
ra šė Efe zie čiams ir jo žodžiai mums 
pri me na: „va di na si, jūs jau ne be sa-
te at ei viai, nei sve ti mi, bet šven tų jų 

At si svei ki no me su prel. Juo zu Šeš ke vi čium
ben dra pi lie čiai ir Die vo na miš kiai, 
už sta ty ti ant apaš ta lų ir pra na šų pa-
ma to, tu rin tys ker ti niu ak me niu pa tį 
Jė zų Kris tų, ant ku rio dar niai au ga 
vi sas pa sta tas, tam pan tis šven to-
ve Vieš pa ty je, ant ku rio ir jūs esa te 
drau ge sta to mi kaip Die vo bu vei nė 
Dva sio je“ (Ef 2:19-22).

Dė ko ja me tau, dė de Juo zai, už 
Ta vo nuo pel nus, o da bar am ži nai il-
sė kis Vieš pa ties gai les tin gu me. Am-
ži ną atil sį duok jam, Viešpa tie, ir lai-
mink tą ben druo me nę, ku rią jis taip 
my lė jo ir ku ria taip rū pi no si dau giau 
kaip pen kias de šimt me tų.

Pa gar biai jū sų Kris tu je
Pre la tas 

Ed mun das J. Put ri mas

2008 m. LF sti pen di joms pa-
sky rė 144,235 dol., pa ra mai – 500 
439 dol., iš vi so sti pen di joms ir pa-
ra mai pa skir ta  649 674  dol.

2008 m. LF tvar ky mo, in ves-
ta vi mo ir rašti nės išlai doms yra pa-
skir ti biudžete iš vi so 389 100  dol. 
Iš vi so nu ma ty ta  iš mo kė ti 1038,774 
dol. 

Pra ėju siais 2007 m.  sti pen di-
joms ir pa ra mai bu vo pa skir ta 567 
952 dol., bet iš mo kė ta 525 365  dol. 
LF išlai doms  bu vo išmo kė ta 295 
958  dol.  Iš vi so 2007 m. bu vo išmo-
kė ta 821 323 dol.

Lie tu vių fon do 
pa ra ma ir 
sti pen di jos 2008 m.
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Vi si PLBF di rek to riai, pa rei gū nai ir tal ki nin kai dir ba sa va no riš kai, ne gau na jo kio at ly gi ni mo ir daž nai pa tys 
sa vo au ko mis re mia ar ba ap mo ka PLB Fon do dar bus. PLBF ad mi nist ra ci nės iš lai dos yra la bai ma žos. Jas su da ro 
pa štas, te le fo nas, san dė lių nu oma (Pa sau lio lie tu vių cen tre Le mon te), au di to rių bei val džios įstai gų mo kes čiai ir 
pan. Jos ap mo ka mos iš už dirb tų pa lū ka nų, to dėl kiek vie no pa au ko to do le rio 100 cen tų tie sio giai ten ka pro jek tams 
ar įvai rių spe cia lių fon dų pa ra mai.  PLBF vi sus pa tar na vi mus tau tie čiams at lie ka grei tai, čia nė ra biu rok ra ti jos, nors 
griež tai lai ko ma si vals ti jų, fe de ra li nės val džios ir IRS įsta ty mų bei rei ka la vi mų 

PLBF di rek to riai, ku rie pri žiū ri fon do veik lą, yra Vy tau tas Ka man tas,  Ka zys Lau kai tis, Mil da Len kaus kie nė, 
Gra ži na Liau taud, Juo zas Lu kas, Jo nas Treš ka, Jr, ir Lai ma Za vis taus kie nė. Val dy bą su da ro: pir mi nin kas Vy tau tas 
Ka man tas, sek re to rius Jo nas Treš ka, Jr, ir iž di nin kas Juo zas Lu kas. Tei sės pa ta rė jas yra ad vo ka tas Sau lius Kup rys.

PLB Fon do lai ko mi pi ni gai yra skir ti įvai riems pro jek tams iš ei vi jo je ir Lie tu vo je pa rem ti. 2007 me tų pa bai-
go je at ski rų ak ty vių pro jek tų są skai to se bu vo li ku sios šios su mos do le riais:
1.   Bro niaus Bie liu ko sti pen di jų fon das VDU stu den tams  $  52,079.23
2.   Die viš ko jo Kry žiaus fon das (Kar di no lo 
Aud rio J. Bač kio pro jek tams ir lab da rai Lie tu vo je)   $  54,397.29
3.  Die viško jo Kryžiaus fon das II (Vys ku po  Ri man to 
Nor vi los vys ku pi jos pro jek tams ir lab da rai Lie tu vo je)   $  51,957.32
4.   PLB Li tu a nis ti kos ka ted ros UIC spe cia lus fon das    $    2,055.00
5.   Sta sio Barz du ko sti pen di jų fon das  PLB Li tu a nis ti kos ka ted rai  $   (8,269.67)
6.   An ta no  Juod val kio sti pen di jų fon das VDU stu den tams  $       570.00
7.   Kau no Tech no lo gi jos uni ver si te to pa ra mai    $       425.00
7. Klai pė dos uni ver si te to pa ra mai     $    1,000.00
9. Lie tu vių Iš ei vi jos Ins ti tu to pa ra mai     $    6,000.00
10. Lie tu vių Psi cho lo gų fon dui       $    1,017.00
11. Pa sau lio lie tu vių jau ni mo pa ra mai     $    1,000.80
12. PLB Fon do ar chy vų pa ra mai      $     (214.60)
13.  Prof. Gied riaus Su ba čiaus „Up ton B. Sinc lair: 
The Lit hu a nian Jun gle” fil mo pa ra mos fon dui    $   1,300.00
14. Ruk los Jau ni mo fon dui       $      120.00
15. Si bi ro fon dui       $      100.00
16. Val do vų Rū mų pa ra mai       $          9.30
17. Vy tau to Didžio jo uni ver si te to Kau ne pa ra mai   $  10,019.06
18. PLB Fon do įvai riems pro jek tams są skai ta    $  20,883.64
29. „Ber nar di nai.lt“ pa ra mai      $       103.00
IŠ VI SO  2007 gruodžio 31d.      $194,552.37

Pa sta ba:  Me tų pa bai go je, gruo džio mė ne sį, PLB Fon das iš siun čia PLB Val dy bai jos pa ra mai, PLB At sto vy-
bei Lie tu vo je ir „Pa sau lio lie tu viui“ tuo me tu to se są skai to se esan čius pi ni gus.  To dėl tos ak ty vios są skai tos ne pa-
mi nė tos vir šu je, kaip ir ki tos, ku rio se me tų pa bai go je lie ka 0.00 do le rių ba lan sas.

Vi siems aukš čiau mi nė tiems ar ba anks čiau įgy ven din tiems rei ka lams, pro jek tams, ren gi niams, sti pen di joms 
iš ei vi jo je bei Lie tu vo je ir PLB val dy bų, PLB sei mų, Jau ni mo kon gre sų, „Pa sau lio lie tu vio“ bei PLB Li tu a nis ti kos 
ka ted ros pa ra mai per 29 sa vo veik los me tus  PLB Fon das su rin ko ir iš mo kė jo dau giau kaip 3 mi li jo nus dol.,  gau tų 
iš dos nių rė mė jų (PLBF ga vo iš vi so 14,330 dol. au kų nuo 1 dol. iki 100,000 dol.  su mos).   Vi siems au ko to jams 
pri klau so di džiau sia pa dė ka.  

PLB Fon do iž dą nuo 1985 me tų tvar ko PLBF di rek to rius ir iž di nin kas Juo zas Lu kas. Vi sas PLB Fon do iž do 
kny gas ir at skai to my bę ga li ma pa ma ty ti ir pa tik rin ti: PLB Fon das, Juo zas Lu kas, 622 Tre mont Court NW,  Grand 
Ra pids MI 49504,  elek tro ni nis paštas: plbfon das@aol.com  

Kvie čia me „Pa sau lio lie tu vio“ skai ty to jus bū ti ak ty vius aukš čiau mi nė tų PLB Fon do pro jek tų ir veik los rė-
mė jais au ko mis bei pa li ki mais, pa rem ti Pa sau lio Lie tu vių Ben druo me nės veik lą bei pro jek tus, „Pa sau lio lie tu vį“ 
ir už tik rin ti PLB at sto vy bės iš lai ky mą ir dar bus Lie tu vo je. Vi si per PLBF re mia mi pro jek tai tar nau ja lie tu vy bės 
iš lai ky mui. Au kos fon dui JAV at lei džia mos nuo fe de ra li nių mo kes čių (Fe de ral ID No. 36-3097269). Vi si au ko to jai 
gau na kvi tus. Pra šom če kius ra šy ti ir siųs ti  Lit hu a nian World Com mu ni ty Foun da tion, PO Box 140796,  Grand 
Ra pids MI 49514-0796.

Juo zas Lu kas
PLB Fon do iždi nin kas
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Eu ro pa
Gar bės pre nu me ra ta:
Ele na Ba liu lie nė, Ham burg, Vo-

kie ti ja; 
AU KOS:
33 zl 
Dia na Brun ner, Bütti kon, Švai-

ca ri ja;
53 zl
Ar no Heid, Lu e beck, Vo kie ti ja;
JAV, Ka na da (JAV do le riais)
Gar bės pre nu me ra ta:
Bro nius Alek san dra vi čius, 

Bllom field, CT, JAV; Juo zas Ar dys, 
Fair view, PA, JAV; Ge di mi nas Ba lan-
da, Ster ling Heights, MI, JAV; Ka zys 
Be lec kis, Rich mond Hill, NY, JAV; 
Vyt Čer nius, Glen da le, CA, JAV; Kun. 
Ma tas Čy vas, St. Pe ters burg Be ach, 
FL, JAV; Eu ge ni jus Čup lins kas, To-
ron to, On ta rio, Ka na da; Ele na Damb-
riū nie nė, Brent wo od, MD, JAV; Dr. 
Ma ry Z. Dau gė la, Was hing ton, DC, 
JAV; Ri mas ir Fran ces Do mans kis, 
Wes tern Springs, IL, JAV; Sta sys Ei va, 
Man ches ter, NH, JAV; Te re sė ir Al gi-
man tas Ge čys, Hun ting ton Val ley, PA, 
JAV; Eu ge nia Gin čaus kas, To ron to, 
On ta rio, Ka na da; Do na tas ir Ma rian 
Greb liaus kas, Pied mont, CA, JAV; 
Pal mi ra Ja nu šo nie nė, Dous man, WI, 
JAV; Ire ne A. Juo dai tis, Hol den, MA, 
JAV; Liu tas K. Jurs kis, Red Bank, NJ, 
JAV; Jo nas Kau nas, Dow ners Gro ve, 
IL, JAV; Ade lė Ko vas, Hot Spring, 
AK, JAV; El vi ra Kro nas, Dun das, 
On ta rio, Ka na da; Juo zas Ma čiu lai tis, 
Sun ny Hills, FL, JAV; Vic tor Mi lu kas, 
Plain view, NY, JAV; Ona Mo tie jū nas, 
Pres cott, AZ, JAV; Vi li mas Nau rec kas, 
Bran chburg, NJ, JAV; Ma ri ja No rei ka, 
Put nam, CT, JAV;  Vy tau tas Pi lei ka, 
West Hart ford, CT, JAV; Ge no vai tė 
Plu kas, San ta Mo ni ca, CA, JAV; I. Ra-
sys, Camb rid ge, MA, JAV; Al gis Ru-
gie nius, Blo om field Hills, MI, JAV; 
Ele na Slu der, Cen ten nial, CO, JAV; 
Ja mes C. Sto kas, Stu art, FL, JAV; 
Ri man tas Stro lis, Pres que Is le, MI, 
JAV; Na ri man tas V. Ud rys, Far ming-
ton Hills, MI, JAV; Stan ley Ur ban tas, 
Sar nia, On ta rio, Ka na da; Al gir das Vai-
čiū nas, Eto bi co ke, On ta rio, Ka na da; 
Ra mo jus P. Vai tys, High land Park, IL, 
JAV; Ju lius Veb lai tis, Union, NJ, JAV; 

AU KOS:

„Pa sau lio lie tu vio“ au ko to jai ir gar bės pre nu me ra to riai
100 dol. 
Vid man tas A. Rai sys, Mer cer 

Is land, WA, JAV; I. Ra sys, Camb rid-
ge, MA, JAV; 

60 dol.
Vi li mas Nau rec kas, Bran-

chburg, NJ, JAV;
50 dol.
Agat ha E. Šid laus kas, Carp, 

On ta rio, Ka na da;
45 dol.
Jo nas Lukšys, Til lson burg, On-

ta rio, Ka na da;
40 dol.
Ri mas J. Ba nys, Burr Rid ge, 

IL, JAV; Ri mas ir Fran ces Do mans-
kis, Wes tern Springs, IL, JAV; Eu ge nia 
Gin čaus kas, To ron to, On ta rio, Ka na da; 
Po vi las Ka ro sas, New Bri tain, CT, JAV; 
Vic tor Mi lu kas, Plain view, NY, JAV; 
Al gis Nau sė das, To ron to, On ta rio, Ka-
na da; Je ro ni mas Plei nys, To ron to, On-
ta rio, Ka na da; Ge no vai tė Plu kas, San ta 
Mo ni ca, CA, JAV; Ste fa ni ja Stri kai tis, 
Los An ge les, CA, JAV; 

30 dol.
Da nu tė Ja nu ta, Ber ke ley, CA, 

JAV; Al gis Si mo na vi čius, To ron to, 
On ta rio, Ka na da;

20 dol. 
Vy tau tas An driu lis, St. Pe te Be-

ach, FL, JAV; Ri man tas Bi tė nas, Brox-
vil le, NY, JAV; Bi ru tė Gy lys, Olym-
pia, WA, JAV; Ge no vai tė Kauf ma nas, 
Spring field, VA, JAV; Ba lys Kon dra-
tas, Qu a ker Hill, CT, JAV; Gražina 
Ma tu kas, Klein birg, On ta rio, Ka na da; 
Al gis Na vi kaus kas, Bro o field, CT, 
JAV; Ma rius Pra puo le nis, Chi ca go, 
IL, JAV; John Stan kus, Ha mil ton, On-
ta rio, Ka na da; Al gis P. Stri mai tis, Chi-
ca go, IL, JAV; 

15 dol. 
Bro nius Alek san dra vi čius, Bllom-

fi eld, CT, JAV; Ra min ta ir Al gir das H. 
Mar cher tas, Le mont, IL, JAV; 

10 dol.
Ame ri kos Lie tu vių Ben druo-

me nė, New Bri tain apy lin kė, New Bri-
tain, CT, JAV; Ry man tė T. Ba raus kas, 
Glen da le, CA, JAV; Wan da Bich ne-
vi čius, Ci ce ro, IL, JAV; Ni jo lė Bra-
žė nas, Spar kill, NY, JAV; Ge no vai tė 
Breich ma nas, Dun das, On ta rio, Ka-
na da; Sop hie Da mei ka, Roc kford, IL, 
JAV; Vin ce De ren čius, Chip ley, FL, 

JAV; Yadwi ga K. Gied rai tie nė, St. Pe-
te Be ach, FL, JAV; Dr. G. Ir A. Gri-
nis, St. Pe te Be ach, FL, JAV; Ar nold 
Grus hnys, Wi chi ta, KS, JAV; Al gi-
man tas Gu rec kas, Ger man town, MD, 
JAV; Da nu tė Gu taus kas, Bur ling ton, 
On ta rio, Ka na da; Ge di mi nas J. In drei-
ka, Ad di son, IL, JAV; Da lia R. Ja kas, 
Blue Bell, PA, JAV; Eve Ka za kaus kas, 
Phi la delp hia, PA, JAV; Pet ras Pa go jus, 
Det roit, MI, JAV; Pra nas Par gaus kas, 
Ot ter vil le, On ta rio, Ka na da; Gied ra 
Pau lio nie nė, Eto bi co ke, On ta rio, Ka-
na da; Jo nas ir Al do na Rau ga liai, Wa-
ter bu ry, CT, JAV; Bo les lo vas Ry man-
tas, St. Pe te Be ach, FL, JAV; Jo nas 
A. Švil pa, Lon don, On ta rio, Ka na da; 
Ig nas ir Ade lė Ta mo šiū nas, Fair field, 
CA, JAV; Au gus tus Vir ku tis, West 
Hart ford, CT, JAV; Vy tau tas Zda nys, 
West Hart ford, CT, JAV; Wal ter Ži-
džiū nas, Bet hle hem, PA, JAV; 

5 dol.
Alo y zas Ai dis, Bet hes da, MD, 

JAV; Da lia Sto nys, West Blo om field, 
MI, JAV; 

Aust ra li ja (Aust ra li jos do l.)
Gar bės pre nu me ra ta:
Juo zas Gai lius, New ton, Vic; 

Vy tau tas Vait kus, St. Al bans, Vic.; 
K.A. Zda nius, Kew, Vic.

AU KOS:
55 dol. 
Juo zas Bal čiū nas, North Bal-

wyn, Vic.; Juo zas Do ne la, Ken sing ton 
SA.; Te odo ras Rot cas, Fair fi eld East, 
N.S.W.; Ma ria Sa že nis, Mit cham, Vic.; 

50 dol.
Bro nė Ro pė, Yenno ra, N.S.W.;
25 dol.
Al gis Šim kus OAM, East Ge e-

long, Vic.; Al do na Vyšniaus kas, Bun-
do o ra, Vic.;

15 dol.
Al fon sas Či žei ka, Ap plec ross, 

W.A.; 
5 dol.
Juo zas Bal čiū nas, North Bal-

wyn, Vic.; E.D. Bart ke vi čius, Co-
o ma bah, QLD.; J. Damb raus kas, 
Con del Park, N.S.W.; A. Jo kan tas, 
Ri ver wo od, N.S.W.; Ve ro ni ka Ko-
že niaus kas, Moe, Vic.; Bro nė Ro pė, 
Yenno ra, N.S.W.; Pet ras Šiau čiū nas, 
Kings ton, Tas.; Vik to ria Vit kū nas, 
North Plymp ton, SA.


