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Nors mū sų gy ve ni mas di des ne da li mi pri-
klau so nuo mū sų pa čių veik lu mo, ta len to ir sėk-
mės, yra da ly kų, ku riuos spren džia po li ti kai ir 
po li ti nio pa si ti kė ji mo vy riau sy bės. Lie tu vai reik-
tų są ži nin ges nių, ta len tin ges nių ir ne to kių sa va-
nau džių po li ti kų, ko kie yra da bar, kad bū tų su-
tram dy ta ko rup ci ja ir mū sų san ty kius lem tų įsta-
ty mai, o ne pa žin tys. Mums rei kia, kad po li ti kai 
tar nau tų tau tai, o ne sa vo ge ro vei. 

O ką Lie tu vo je no rė tų pa keis ti iš ei vi ja – 
tas mi li jo nas lie tu vių (pa gal kai ku riuos skai čia-
vi mus), gy ve nan čių už Lie tu vos ri bų? Tik riau-
siai šiuo me tu svar biau sia iš ei vi jai yra ne baig tas 
spręs ti dvi gu bos pi lie ty bės klau si mas. Gims-
tan čių už Lie tu vos ri bų vai kų pro ble ma jau lyg 
iš spręs ta – gi męs, sa ky kim, Ai ri jo je kū di kis ir 
au to ma tiš kai tam pan tis Ai ri jos pi lie čiu, ne be pra-
ran da Lie tu vos pi lie ty bės, jei gu jo tė vai yra Lie-
tu vos pi lie čiai. Bet su au gu sie ji dvi gu bą pi lie ty-
bę iš lai ko tik la bai re tais at ve jais. PL daug kar tų 
kal bė ta, kaip pa sau lio lie tu viams svar bu iš lai ky ti 
Lie tu vos pi lie ty bę, net ir įgi jus ki tos vals ty bės 
pi lie ty bę. Šian dien no ri si pa kal bė ti apie opo nuo-
jan čių jų nuo mo nę – kad daug dvi gu bą pi lie ty bę 
tu rin čių žmo nių už sie ny je Lie tu vai yra blogai.

Gru zi jos įvy kiai su stip ri no opo nuo jan čių-
jų nuo mo nę. Ru si ja, sa vo pa sus gau siai iš da li ju si 
Pie tų Ose ti jos ir Ab cha zi jos,  – Gru zi jos vals ty-
bės te ri to ri jų,  – gy ven to jams, tan kais nu va žia vo 
„gin ti“ jų tei sių. Taip ga li at si tik ti ir su Uk rai nai 
pri klau san čiu Kry mu – Ru si jos pa sai da li ja mi jau 
ir Kry me, kur gy ve na daug ru sų kil mės žmo nių. 

Lie tu vo je ga li įvyk ti ne bū ti nai toks sce na-
ri jus – čia ga li ma bū tų veik ti „pri ga mi nus“ daug 
Lie tu vos pi lie ty bę tu rin čių, bet Lie tu vai ge ro ne-
lin kin čių piliečių, ku rie ga lė tų Lie tu vą vėl nu ves-
ti į Ru si jos glė bį – ir po li tiš kai, ir eko no miš kai. 

Ir vie nų, ir ki tų ar gu men tas yra sva rus. Vie-
na ver tus, Lie tu vai už sie ny je rei kia daug ge ra no-
riš kų am ba sa do rių, bet kas ga li ga ran tuo ti, kad 
ne bus jų pri dau gin ta prie šiš kų. Di džio ji kai my nė 
san ty kiuo se su kai my nais nie kaip neat si kra to iš 
am žių glū du mos at ėju sio jė gos men ta li te to. Ru-
si ja po se no vei sa vo pi lie čius tel kia prie šiš ku mu 
kai my nams, Va ka rams, im pe ri jos at kū ri mo sie-
kiais, o tai ke lia grės mę iš tos im pe ri jos pa ga liau 
iš si va da vu siems.

Kaip ras ti auk so vi du rį? Čia ir yra tas maz-
gas, ku rio jau ke lin ti me tai ne ga li me at megz ti.

Aud ro nė Vik to ri ja Škiu dai tė

Ko lau kia me iš Sei mo 
rin ki mų Lie tu vo je?
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–Ma lo nė ki te pa pa sa ko ti sa-
vo gy ve ni mo is to ri ją.

–Mū sų šei mos is to ri ja yra 
dau ge lio lie tu vių, pra ėju sio ka ro pa-
bė gė lių, is to ri ja. Tė vai 1944 m. pa si-
trau kė į Vo kie ti ją iš Bir žų ap skri ties, 
Va bal nin ko. Ma no tė vas bu vo ūki-
nin kas, mes gy ve no me ūky je. Tė vas 
ne gal vo jo trauk tis taip to li ir iš ke-
liau ti iš Lie tu vos vi sam lai kui. No-

Ši va sa ra bu vo sėk min ga pa žin ti mis su Ar gen ti nos lie tu vių vei kė jais 
– Lie tu vos są jū džio 20-me čio kon fe ren ci jos pra ne šė ju, bu vu siu Lie tu-
vos gar bės kon su lu Al gi man tu Ras taus ku ir Ar gen ti nos Lie tu vių Ben-
druo me nės pir mi nin ku Jur giu Bra zai čiu, ku ris da ly va vo PLB ir PLJS 
va do vų su va žia vi me Tra kuo se. Siū lo me po kal bius su jais.

Bė da, kad Ar gen ti no je trūks ta 
lie tu vių kal bą mo kan čių žmo nių
Po kal bis su Al gi man tu Ras taus ku, Lie tu vos am ba sa dos Ar gen ti no je rašt ve džiu, 

bu vu siu Lie tu vos gar bės kon su lu Bu e nos Ai res.

rė jo pa pras čiau siai pa si trauk ti nuo 
fron to, bet ka dan gi fron tas nuo lat 
ju dė jo į prie kį, pa te kom į Vo kie ti ją. 
Po ku rio lai ko iš Vo kie ti jos pa bė gė-
liams rei kė jo kur nors kraus ty tis, o 
Ar gen ti no je gy ve no ma no tė vo bro-
lis, ku ris mums pa ruo šė do ku men-
tus, su tei kė ga ran ti jas, ir taip pa te-
kom į Ar gen ti ną. 

Są ly gos, kaip ir vi siems imig-

ran tams, bu vo sun kios, rei kė jo daug 
dirb ti, už dar biai bu vo ma ži, kal bos 
ne mo kė jom. Dir bo vi sa šei ma. Aš 
pra dė jau dirb ti 13-os me tų, kar tu 
mo kiau si. Pu sę die nos dir bau, pu sę – 
mo kiau si, pas kui mo kiau si va ka rais. 
Vė liau stu di ja vau in ži ne ri ją ir dir bau 
pa gal pro fe si ją. Gy ve nau ir gy ve nu 
Bu e nos Ai res ir vi są lai ką da ly va vau 
Ar gen ti nos lie tu vių drau gi jų veik-
lo je. Kai bu vau jau nas, šo kau, dai-
na vau ir vai di nau. Ką tik lie tu viai 
vei kė, vi sur vei kiau ir aš. Pas kui 
pa čiam te ko mo ky ti tau ti nių šo kių. 
Da rėm ką mo kė jom ir ga lė jom, ko 
bu vom iš mo kę iš vy res nių jų, ku rie 
sa vo įgū džius ir ži nias bu vo at si ve žę 
iš Lie tu vos. 

Pas kui pra si dė jo šei mos gy-
ve ni mas. Ve džiau lie tu vai tę, – sa kau 
lie tu vai tę, nors kai kas gal abe jo ja, 
nes ji gi mu si jau Ar gen ti no je. Gal 
ki tiems ji ar gen ti nie tė, man ji lie tu-
vai tė – Ne li da Sta šy tė. Jos abu tė vai 
bu vo lie tu viai. Už au gi nom dvi duk-
ras. Vie na grį žo į Lie tu vą ir čia gy-
ve na jau 13 me tų. Čia iš te kė jo, au gi-
na sū ne lį, jau yra vie ti nė. Tai gi ra tas 
ap si su ko. Mes į Lie tu vą grįž tam jau 
kaip į sa vo šei mą, tik tiek, kad la bai 
to li. Ant ro ji duk ra, nors emig ra vo į 
JAV, bet iš te kė jo už lie tu vių kil mės 
jau nuo lio, abu kal ba lie tu viš kai, vai-
ku čius ve ža į šeš ta die ni nę lie tu viš ką 
mo kyk lą.

Ne ma žai po ka rio emig ran-
tų lie tu vių iš Ar gen ti nos, ku ri jiems 
ne pa ti ko, va žia vo to liau, į Šiau rės 
Ame ri ką. Mums taip su si klos tė ap-
lin ky bės, kad mes tu rė jom lik ti. Ma-

AL GI MAN TAS RAS TAUS KAS SU ŽMO NA NE LI DA BU E NOS AI RES MIES TE, LEN-
KI JOS AM BA SA DO JE, ŠVEN ČIANT LIE TU VOS IR KI TŲ DE VY NIŲ VALS TY BIŲ ĮSTO JI MĄ Į 
EU RO POS SĄ JUN GĄ
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no tė vai jau bu vo ge ro kai pa gy ve-
nę, jie ne be ga lė jo dar kar tą ke liau ti 
į nau ją kraš tą, pra dė ti vėl vis ką iš 
nau jo. O vyk ti iš Ar gen ti nos į JAV 
tuo met bu vo tai ko mos kvo tos. Lie-
tu viams Ar gen ti no je ei lė at ėjo po 12 
me tų nuo at va žia vi mo iš Vo kie ti jos. 
Į Ar gen ti ną iš Vo kie ti jos pa bė gė lių 
sto vyk los nu vy ko me 1948 m., o ei-
lė vyk ti į JAV at ėjo 1960 m. Mū sų 
tė vams pra džio je Ar gen ti na ne pa ti ko 
ir jie tuo jau pat, kai tik at vy ko, už si-
re gist ra vo JAV kon su la te emig ruo ti į 
JAV, bet rei kė jo per il gai lauk ti... O 
aš jau mo kiau si, bu vau su si pa ži nęs 
su sa vo bū si mą ja žmo na, gy ve ni mas 
jau bu vo ge ro kai įsi va žia vęs, tai gi 
li kau ir aš. Bro lis 1960 m. emig ra vo 
į JAV. 

–Kaip at si ti ko, kad ta po te 
LR gar bės kon su lu? Pri si min ki te 
tas pir mą sias die nas, me tus, kai 
at si kū rė Lie tu va ir Ar gen ti no je at-
si ra do Lie tu vos at sto vas.

–Lie tu vos są jū džio me tą Ar-
gen ti no je iš gy ve no me la bai įtemp tai. 
Se kė me įvy kius Lie tu vo je su di džiu-
liu dė me siu, bu vo me su si jau di nę. 
Ne pri klau so my bės pa skel bi mas bu vo 
ir mums di de lis, džiaugs min gas įvy-
kis. Po to ste bė jo me pir muo sius Lie-
tu vos val džios žings nius, skau džius 
ir sun kius pir muo sius ne pri klau so-
my bės me tus. Per tą vi są lai ko tar pį 
te ko ben drau ti su PLB va do vy be, 
pri si dė ti prie PLB or ga ni zuo ja mos 
pa gal bos Lie tu vai. Ar gen ti no je suor-
ga ni za vau Lie tu vai rem ti ko mi te tą, 
ku riam pas kui va do va vo inž. Jur gis 
Bra zai tis. Rin ko me pi ni gi nes au kas 
ir vais tus. Pi ni gus per siun tė me PLB 
va do vy bei, o vais tus per Rau do ną jį 
Kry žių siun tė me tie siai į Lie tu vą.

Kai Lie tu vos val džia pra dė-
jo or ga ni zuo ti di plo ma ti nę tar ny bą, 
PLB va do vy bė pa tei kė ma no kan-
di da tū rą, Lie tu vos Už sie nio rei ka lų 
mi nis te ri ja su ja su ti ko, ir taip ta pau 
gar bės kon su lu. Apie tai man pra ne-
šė dr. Bro nius Kuz mic kas, Lie tu vos 
Aukš čiau sio sios Ta ry bos pir mi nin-
ko pa va duo to jas, vi zi to Ar gen ti no je 
1991 me tų lap kri čio mė ne sį me tu.

 Iš ma no gar bės kon su lo 

veik los iš skir ti nis įvy kis bu vo Lie-
tu vos pre zi den to Al gir do Bra zaus ko 
vi zi tas Ar gen ti no je 1996 me tais. Lie-
tu vos am ba sa do rius Vyt. Damb ra va 
re zi da vo Ka ra ka se, Ve ne su e lo je, tad 
man kar tu su Ar gen ti nos pre zi den tū-
ros pro to ko lo tar ny ba te ko or ga ni-
zuo ti vi zi to pro gra mą. Ir vi zi tas, ir 
jo pa ruo šia ma sis dar bas pa li ko man 
ne už mirš ta mą įspū dį. Pa ty riau di-
džiu lę Ar gen ti nos Už sie nio rei ka lų 
mi nis te ri jos ir lie tu vių ko lo ni jos pa-
gal bą. Vi zi to me tu pre zi den tas daug 
dė me sio sky rė lie tu vių ko lo ni jai, 
ap lan ky da mas ar ti miau sias lie tu vių 
drau gi jas.

Ma lo nu yra pa mi nė ti ir pri-
si min ti su si ti ki mus su ku ni gaikš čiu 
Ka ro liu Rad vi la  (Ka rol Ra dzi will), 
Mal tos or di no am ba sa do riu mi Ar-
gen ti no je, ku ris mie lai lan ky da vo si 
pri ėmi muo se Va sa rio 16-sios pro ga, 
kaip ir ki tuo se di plo ma ti niuo se pri-
ėmi muo se. Jis mi rė Bu e nos Ai rė se 
2005 me tais.

Ben dro dar bo su Ar gen ti nos 
lie tu viais, drau gi jo mis dė ka bu vo 
įma no ma ruoš ti Va sa rio 16-sios ar 
Ko vo 11-sios mi nė ji mus di plo ma ti-
niam kor pu sui ir Ar gen ti nos val džios 
pa rei gū nams, Lie tu vos gra fi kų pa ro-
das bei Ar gen ti nos gra fi kų pa ro das 

Lie tu vo je, Lie tu vos pra mo ni nin kų 
kon fe de ra ci jos da ly va vi mą Ar gen ti-
nos Že mės ūkio ir pra mo nės pa ro do-
se, pri ėmi mus Lie tu vos val džios pa-
rei gū nams jų lan ky mo si Ar gen ti no je 
me tu. Bu vo įsteig ta Lie tu vos-Ar gen-
ti nos ver slo ir pra mo nės aso cia ci ja, 
ku ri ruo šė Lie tu vos eko no mi kos ir 
pre ky bos ga li my bių pri sta ty mą Ar-
gen ti nos ver sli nin kams. Tas lai ko-
tar pis bu vo vie nas pra smin giau sių 
ma no gy ve ni me.   

–Iš laiš kų „Pa sau lio lie tu-
viui“ ga li ma spręs ti, kad Ar gen ti-
nos lie tu viai la bai ak ty vūs.

–Tik ra tie sa, bet bė da, kad Ar-
gen ti no je trūks ta lie tu vių kal bą mo-
kan čių žmo nių. Lie tu vių kal ba jie 
ga lė tų dau giau ben drau ti su Lie tu va, 
su Lie tu vos ins ti tu ci jo mis, at vyk ti 
čia, o kal bos ne mo kant ne drą su va-
žiuo ti, ne drą su su si tik ti su lie tu viais, 
ku rie at vyks ta iš Lie tu vos į Ar gen-
ti ną. Kar tais koks drau gi jos vei kė-
jas pa si kvie čia sve čius iš Lie tu vos į 
sa vo na mus, bet ar ti mo ben dra vi mo 
nesu si klos to, nes ne ga li su si kal bė ti 
lie tu viš kai. Ir įspū dis at vy ku siems 
lie ka ne la bai koks... Jau ni mo tu ri me 
ne ma žai, jam tik tai šok ti, dai nuo ti.

2008-09-24 Vy riau sy bės spau-
dos tar ny ba pra ne šė, kad pa tvir tin tas 
Eko no mi nės mig ra ci jos pro ce sų ir 
už sie nio lie tu vių būk lės ste bė se-
nos, ana li zės ir prog no za vi mo tvar-
kos ap ra šas. Juo nu sta to mi ro dik liai, 
cha rak te ri zuo jan tys šiuos pro ce sus, 
jų ste bė ji mo, ana li zės ir prog no za vi-
mo sis te ma. 

Eko no mi nės mig ra ci jos pro-
ce sų ir už sie nio lie tu vių būk lės ste-
bė se nos, ana li zės ir prog no za vi mo 
tiks las yra įver tin ti eko no mi nės 
mig ra ci jos pro ce sus, pa grin di nes de-
mog ra fi nes ir so cia li nes-eko no mi nes 
mig ran tų cha rak te ris ti kas, eko no mi-
nės mig ra ci jos įta ką Lie tu vos gy ven-
to jų skai čiui ir struk tū rai, de mog ra-
fi nei, so cia li nei eko no mi nei ša lies 

Eko no mi nės mig ra ci jos pro ce sai bus ste bi mi
rai dai. Sie kia ma tir ti ir už sie nio lie-
tu vių būk lę – jų ben druo me nių veik-
lą, di na mi ką, veiks min gu mą.

Vals ty bės ins ti tu ci jos ir įstai-
gos pa gal sa vo kom pe ten ci ją įpa rei-
go ja mos reng ti ro dik lius ir in for ma-
ci ją apie šiuos pro ce sus. So cia li nės 
ap sau gos ir dar bo mi nis te ri ja šiuos 
ro dik lius ir in for ma ci ją kaups, ana-
li zuos, kas met skelbs ir teiks Eko no-
mi nės mig ra ci jos rei ka lų ko mi si jai.

Lie tu vos ir už sie nio moks li-
nin kai bei ne pri klau so mi eks per tai 
ga lės bū ti kvie čia mi eko no mi nės 
mig ra ci jos pro ce sų ir už sie nio lie tu-
vių būk lės ana li zei at lik ti, prog no-
za vi mo me to di koms ir prog no zėms 
reng ti.

LR Vyriausybės pranešimas
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–Mums įdo mi kiek vie no lie-
tu vio už sie ny je is to ri ja, nes ji sa vi-
ta. Ko kia Jū sų is to ri ja?

–Aš jau gi miau Ar gen ti no je. Ir 
tė ve liai su si pa ži no jau Ar gen ti no je. 
Jie at va žia vo 1926 m., da ly vau da vo 
lie tu vių su si bū ri muo se ir taip su si pa-
ži no. Aš dar tu riu če mo da nus, ku rie 
tė vo bu vo pa ruoš ti grįž ti į Lie tu vą. 
Tė vas vis ra gi no – grįž tam į Lie tu vą, 
bet taip at si ti ko, kad tie če mo da nai 
li ko ne pa nau do ti. 

–Tai la bai įdo mu, per duo ki-
te tuos „če mo da nus“ į Lie tu vą, į 
Na cio na li nį mu zie jų, kur kaip tik 
ren gia ma Lie tu vos var do pa mi nė-
ji mo tūks tant me čio pa ro da. Šian-
dien – tai is to ri nės re lik vi jos.

–Ne, ne, ką ten to kius se nus 
daik tus siųs ti į Lie tu vą, mes tu ri me 
ge res nių da ly kų – fil mų iš tų lai kų, 
ku riuos tu ri prof. Par še lis. Jis jau 
siun tė į Lie tu vą (yra Mu zi kos ir te-
at ro mu zie ju je. Red.), bet, man at-

Ma no anū kui pri klau so bū ti lie tu viu
Po kal bis su Jur giu Bra zai čiu, Ar gen ti nos lie tu vių or ga ni za ci jų ir 

spau dos ta ry bos (ALOST) pir mi nin ku. 

ro do, kad jis tu ri dau giau. Tai ge ra 
me džia ga.

–Dar no rė tų si su ži no ti dau-
giau apie Jū sų gy ve ni mą. Iš ko kių 
kraš tų bu vo Jū sų tė ve liai?

–Tė ve lis – iš Ma ri jam po lės, 
ma my tė – iš Ra sei nių; su val kie-
tis su si ti ko su že mai te. Jie jau abu 
mi rę. Pra džio je ver tė si sun kiai, vi-
siems bu vo sun ku, tu rė jo iš va žiuo ti 
už tūks tan čio ki lo mer tų nuo Bu e nos 
Ai res, pas kui, kai grį žo at gal, bu vo 
jau ge riau. Mes už au gom, pra dė jom 
mo ky tis. Se suo – me di ci nos dak ta rė, 
aš – in ži nie rius. Mat Ar gen ti no je už 
moks lą ne rei kė jo mo kė ti. Tė ve liai 
tiek daug pi ni gų ne tu rė jo, jei gu bū tų 
rei kė ję mo kė ti už moks lą. O pas kui 
pa si se kė – tė ve lis įsi gi jo to kią ma-
žy tę me ta lų įmo nė lę (pra dė jo nuo 
mu ter kė lių), ir taip ėjom pir myn. 
Aš bai gęs uni ver si te tą dir bau su eu-
ro pie čiais – pir miau sia alaus, vy no 
ga myk lo se, pas kui da žų pra mo nė je. 

Mes ga mi no me net gi da žus „Prav-
dai“. Da žų pra mo nė je pra lei dau apie 
20 me tų ir iš ėjau į pen si ją. 

–Da bar tu ri te lai ko lie tu viš-
kai veik lai.

–O! Lie tu vių veik lai vi sa da 
tu rė jau lai ko. Jau nas vei kiau su jau-
ni mu, bu vau pir mi nin kas, pa čiam te-
ko or ga ni zuo ti. 

–Tė ve liai ir gi bu vo ak ty vūs?
–Jie stū mė mus – abiems su 

se se ria lie pė iš mok ti lie tu viš kai, dar 
at si me nu, kaip mo kiau si iš „Sa ka lė-
lio“ kny gu tės – ne ži nau, kaip tė vas 
įsi gi jo tą prieš ka rio Lie tu vo je nau-
do tą kny gu tę. Iš ei da mas į dar bą tik-
rin da vo, ar iš mo kom tos die nos pa-
mo kė lę. Jei gu ge rai iš mo kom, bu vo 
ga li ma ei ti žais ti, jei gu blo gai – tu rė-
jom sė dė ti ir to liau mo ky tis. Tuo me-
tu lie tu viš kos mo kyk los pas mus ne-
bu vo, to dėl mo kė mės na mie. Kai po 
Ant ro jo pa sau li nio ka ro at vy ko dau-
giau lie tu vių iš Lie tu vos, jie mums 
la bai pa dė jo iš mok ti lie tu viš kai. Mes 
jiems pa dė jom at vyk ti į Ar gen ti ną, 
jie mums pa dė jo at gai vin ti lie tu vy-
bę. Bet vė liau jie be veik vi si iš vy ko 
į JAV ar ba Ka na dą – po 5-10 me tų 
jų be veik ne be li ko. Tai gi da bar mes 
esa me be veik vi si se nų jų at vy kė lių 
vai kai ir vai kų vai kai. Se ne liai pa-
li ko mums kal bą, pa pro čius. Tu ri me 
ir jau ni mo, bet da bar mū sų jau ni mas 
grįž ta į Lie tu vą. Yra ke le tas, ku rie 
jau gy ve na Lie tu vo je. Pra si de da grį-
ži mas at gal. Mes jau per se ni grįž ti, 
bet mums vis tiek įdo mi ta dvi gu ba 
pi lie ty bė. Pa gal da bar pri im tą įsta-
ty mo va rian tą mū sų vai kai ne ga li 
tu rė ti Lie tu vos pi lie ty bės. Aš tu riu 
3 me tų anū ką, jam pri klau so bū ti 
lie tu viu. Ma no duk ra jį mo ko lie tu-
viš kai ir kai aš pas juos nu ei nu, jis 
man sa ko: „La bas“. Jei gu jis ne gaus 
Lie tu vos pi lie ty bės, jam ne bus jo kio 
sti mu lo to liau gi lin tis į lie tu vy bę, jis 
pra ras in te re są. 

JUR GIS BRA ZAI TIS, AR GEN TI NOS LOST PIR MI NIN KAS (DE ŠI NĖ JE) IR BRA ZI LI-
JOS LIE TU VIŲ BEN DRUO ME NĖS PIR MI NIN KAS JUR GIS PRO KO PAS TRA KUO SE, PLB IR 
PLJS PIR MI NIN KŲ SU VA ŽIA VI ME, GI RIA LIE TU VIŠ KĄ ALŲ
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–Tai gi ko kia bu vo šio ren gi-
nio idė ja?

D. Ma tu lis. Ap lan ky ti ke le tą 
lie tu vių ben druo me nių. Bu vo su tar ta 
su sep ty nio mis. Tiks las vie nas – pa pa-
sa ko ti apie mū sų or ga ni za ci ją, apie jos 
veik lą, pa ska tin ti tau tie čius, su do min ti 
grį ži mo į tė vy nę idė ja, pa pa sa ko ti apie 
mus, ku rie grį žo me, kad jie pa jus tų, jog 
nė ra taip blo gai – mes grį žo me, mes lai-
min gi, – ir jūs ga li te apie tai pa gal vo ti. 
To les nė idė ja – su lie tu vių ben druo me-
nė mis pa lai ky ti ry šį, pa dė ti joms kuo il-
giau lik ti lie tu viais, net jei gu jie nie ka da 
ne si ruoš tų va žiuo ti į Lie tu vą. Tai lie tu-
vy bės pa lai ky mo idė jos.

Jau čia mės pa da rę di de lį, gra žų dar bą
Pra ėju sią va sa rą gru pė LGA VO „Su grį žus“ – į Lie tu vą iš Ame ri kos su grį žu sių jų 

or ga ni za ci jos na rių sa vo lė šo mis ke lia vo po Jung ti nes Ame ri kos Vals ti jas ir kal bė jo-
si su lie tu vių ben druo me nių žmo nė mis. Ko jie tuo sie kė ir kaip se kė si, kal bi na me šios 
ke lio nės da ly vius – LGA VO „Su grį žus“ pre zi den tą ir LR Pre zi den to vi suo me ni nį kon-
sul tan tą iš ei vi jos klau si mais dr. Dau man tą Ma tu lį bei LGA VO „Su grį žus“ vi ce pre zi-
den tę, ben dra dar bia vi mo bei ry šių su vi suo me ne ko or di na to rę Gied rę Ie vą Ši pai lai tę.

G. I. Ši pai lai tė. Ži niask lai dos 
dė me sio tik rai ne pri trū ko me (juo-
kiasi). Bu vo be ga lo daug ir įvai rių 
ver ti ni mų bei nuo mo nių. Ir tai yra 
šau nu – tu ri me di de lį mums ne abe-
jin gų bū rį! Ak cen tuo čiau tik vie ną, 
bet es mi nį da ly ką – esa me dėl tų, ku-
riems mū sų rei kia, o ne dėl to, kad 
su ras tu me, kam mū sų rei kia. Šios 
ke lio nės ini cia ty va ki lo JAV. Nuo šir-
džiai ją pa lai kė me. Pa tys esa me bu vę 
emig ran tai, įvei kę adap ta ci ją su grį-
žus – ko dėl ne pa si da li nus pa tir ti mi 
su ke ti nan čiais ei ti to mis pa čio mis 
pė do mis? Ir tai pa da ry ti be tar piš kai 
ben drau jant žen kliai efek ty viau nei 

su si ra ši nė jant elek tro ni niu pa štu. 
Tuo pa čiu iš gy ve no me ir ne-

pa kar to ja mą džiaugs mą Los An ge les 
vy ku sio je XI II Tau ti nių šo kių šven-
tė je, kur at sto va vo me Lie tu vos sos-
ti nei Vil niui. 

–Jū sų bu vo daug?
–G. I. Ši pai lai tė. Me tų pra-

džio je su bū rė me LGA VO „Su grį-
žus“ tau ti nių šo kių gru pę. Šven tė je 
da ly va vo 8 po ros. Mū sų šo kių gru-
pei va do vau ja Dau man to žmo na Jur-
gi ta Ma tu lie nė. 

–Kaip įdo mu!

SU NEW JER SEY LIE TU VIAIS
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–D. M. Jur gi ta yra at kū ru si 
„Auš ri nės“ gru pę Phi la delp hi jo je ir 
dve jus me tus jai va do va vu si. Po to 
dve jus me tus va do va vo pa čios su-
kur tai šo kių gru pei „Vė ja va“ Mi nes-
so to je. Ji šo ka nuo 5 ar 7 me tų, ir 
ga na pro fe sio na liai tai da ro, nes tai 
jai la bai rū pi. Su „Auš ri ne“ iš Phi-
la delp hi jos, kai dar ten gy ve no me, 
mes bu vom at va žia vę ir į Lie tu vą, į 
Dai nų ir šo kių šven tę. Be veik pu sė 
gru pės bu vo Ame ri ko je gi męs jau-
ni mas, kai ku rie net neš ne kė jo lie-
tu viš kai. Bu vo gra ži pro ga pa ro dy ti 
jiems Lie tu vą. 

–Grįž ki te prie te mos – ko kie 
ke lio nės re zul ta tai – kaip jus su-
tik da vo?

–G.I.Š. Vie to mis at ro dė, kad 
už plū du sios emo ci jos su dras kys ma-
ne į tūks tan čius ma žų ga ba liu kų ... 
Pa si di džia vi mas, pa gar ba, at si da vi-
mas, nuo šir du mas, rū pes tis, tau ti niai 
jaus mai, vi di nis džiaugs mas, net eu-
fo ri ja... Bu vom be ga lo šil tai pri im-
ti vi so se, ku rio se lan kė mės, lie tu vių 
ben druo me nė se. Man, ži no ma, dau-
giau sia sen ti men tų su kė lė Chi ca ga 
kur gy ve nau be veik tre jus me tus. Po 
dve jų me tų vėl su tik ti man be ga lo 
bran gūs žmo nės, gi mi nės, drau gai, 
jau kiai pa žįs ta mos vie tos... No rė jo si 
ir verk ti, ir džiaug tis... Vi sur jau tė-

mės lau kia mi – į su si ti ki mus at ei da vo 
tik tie žmo nės, ku riems rū pė jo vie ni 
ar ki ti klau si mai. Ma nau, pa vy ko į 
di dži ą ją jų da lį at sa ky ti. Dar ir da bar 
mums ra šo žmo nės ir sa ko: ne kreip-
ki te dė me sio, ką ra šo ži niask lai da, 
mes esam be ga lo pa ten kin ti, mes ju-
mis džiau gia mės. Yra daug žmo nių, 
pla nuo jan čių grįž ti. Ir jau yra grį žu-
sių iš tų, ku riuos ten su si ti ko me. Už-
si mez gė šil tas ir gra žus kon tak tas. 
Ga vo me klau si mų, ar bus tęs ti nių 
pro jek tų, ar at va žiuo sim ki tais me-
tais. At ėję iki šian die nos ne be tu ri me 
tei sės su sto ti, tuo la biau at si trauk ti. 
Bū si me ten, kur mū sų reiks. Mū sų 
pa si ry ži mą tik riau siai pa tvir tins tai, 
kad dau gu ma va žia vo sa vom lė šom 
ir sa vų atos to gų są skai ta – ne daug, 
bet mo ra li ne pras me la bai sva riai 
pa rė mė Lie tu vių fon das ir Tau ti nių 
ma žu mų bei iš ei vi jos de par ta men tas 
prie LR Vy riau sy bės. Tad tik rai jau-
čia mės pa da rę di de lį, gra žų dar bą. 

–Ko klau sė jū sų pa šne ko-
vai?

–D.M. Klau si mai pa pras tai 
bū da vo to kie: kaip ras ti dar bą, kaip 
bus su vai kų pi lie ty be, gy dy mu, 
švie ti mu, nes Lie tu vo je ir Ame ri ko-
je skir tin gos sis te mos, kaip at vy ku-
sie ji iš Ame ri kos vai kai in teg ruo ja si 
Lie tu vo je; ar yra stu di jos už sie nio 

kal bo mis, ar su dė tin ga lie tu viš kai 
stu di juo ti; biu rok ra ti jos me cha niz-
mas; bu vo net klau sia ma apie ma fi-
ją... apie ver slo įkū ri mą. Mū sų na rys 
Arū nas pa sa ko da vo, kaip vys ty ti ver-
slą, kaip įsi kur ti, ko kios tam sio sios 
ir ko kios švie sio sios to pu sės, – at vi-
rai ir tie siai. Vie nas iš klau si mų, ku-
rio mes ne bu vom pa jė gūs at sa ky ti ir 
į ku rį dar ir da bar ne ga li me at sa ky ti 
– tai dvi gu bos pi lie ty bės klau si mas. 
Be abe jo, ke lio se vie to se žmo nėms 
už kliu vo – at va žiuo ja pre zi den to 
kon sul tan tas ir nie ko ne ži no. Mes į 
to kius klau si mus ne sa me pa jė gūs at-
sa ky ti. Tai spren džia po li ti kai.

–G. I. Š. Chi ca go je bu vo ak-
cen tuo tas psi cho lo gi nės adap ta ci jos 
klau si mas. Tiek iš va žiuo jant į ki-
tą ša lį, ly giai taip, kaip grįž tant po 
dau ge lio me tų – abiem at ve jais iš gy-
ve na mas stre sas. Ypač dėl to ken čia 
vai kai. Vai kys tė je vai kai vie nas ki-
tam bū na ne gai les tin gi. Ypač tai jun-
ta ma grį žus iš už sie nio. Dau gu ma 
su si ti ki muo se ap si lan kiu sių ak cen-
ta vo, kad la biau siai jau di na si ne dėl 
sa vęs, o dėl vai kų adap ta ci jos.  

–O Jūs pa tys grį žę tuos bar-
je rus jau tė te? Kaip juos nu ga lė jo-
te?

–D.M. Be abe jo, te ko, pvz., 

PRIE ALEK SAN DROS KA ZIC KIE NĖS LI TU A NIS TI NĖS MO KYK LOS 
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„SU GRĮ ŽUS“ IR „SUK TI NIS“

spren džiant vai kų pi lie ty bės klau si-
mą. Įsi re gist ra vi mas, gy ve na mo sios 
vie tos de kla ra vi mas, ma ši nos re gist-
ra vi mas, vai ra vi mo tei sės... Kiek-
vie na pro ble ma už ėmė ne vie ną ir 
ne dvi die nas. Bu vo dau gy bė vi so-
kių pro ble mų: dar ir ban ko pa sko lų 
klau si mas, na mo sta ty ba ir t.t. Pir-
ma sis pus me tis, kol įsi kū rėm, bu vo 
tik ra mai ša ly nė. 

–Ne bu vo to kių mi nu čių, kai 
no rė jo si grįž ti?

–D. M. Grįž ti ne si no rė jo.
–G. I. Š. Esu lai min ga, kad 

iš gy ve nau ir iš va žia vi mą, ir su grį ži-
mą. Tai do va na, at ra di mas sa vęs iš 
nau jo, ver ty bių per kai no ji mas. Ar ba 
trum pai – bran da. Iki šiol Lie tu vo-
je yra daug da ly kų, ku rie ba do akis, 
bet trū ku mai iš per spek ty vos at ro do 
daug men kes ni, nei esant ša lia jų. Be 
to – pa ma žiu kais at ei na su vo ki mas, 
kad pa tys tu ri me įran kius, ku rių dė ka 
ga li me juos pa ša lin ti. Te rei kia kri ti-
nės ma sės mo ty vuo tų, ti kin čių sa vi-
mi ir pa si ry žu sių im tis ini cia ty vos 
op ti mis tų. Ti ki me, kad ir Lie tu vos, 
ir Pa sau lio Lie tu vių Ben druo me nės 
mas tu pa vyks ras ti šiuos žmo nes ir 
nu veik ti daug ir pra smin go. Ko il-
giuo si iš vy ku si iš JAV? Leng vu mo 
ben dra vi me, šyp se nų žmo nių aky se, 
ge ra no riš ku mo, tar pu sa vio pa gar bos, 
su pra ti mo, to le ran ci jos. Lie tu vo je 
dau ge lis gy ve na „bėg da mi“, nuo lat 
ku pi ni įtam pos, kad kaž ko ne spės... 
taip ne be lie ka lai ko sau ir ar ti mie-
siems... Pa ma žu sve ti mė ja me. JAV 
ža viuo si pa pras tu mu spren džiant bet 
ko kius rei ka lus. Nie kas ten per gal vą 
ne si ver čia, nes ži no, kad yra sis te ma, 
ku ria rei kia va do vau tis, ku ri nu si sto-
vė jo. Vi sa da ži nai, kad anks čiau ar 
vė liau nu ei si. 

–Ne nuos ta bu – du šim tai 
me tų be ka rų ir ka tak liz mų, biu-
rok ra ti jos ma ši na įsi su ku si iki to-
bu lu mo, o čia mes dar kol kas tik 
pra de da me...

–G. I. Š. Tie sa. Bet jau per 
tuos dve jus me tus su grį žus ne sun ku 
ap čiuop ti tei gia mus po slin kius. La-
bai pa ma žu, bet daugėja grįž tan čių-

jų. At si ran da vis dau giau ne aabe jin-
gų Lie tu vai tre čio sios ar net ket vir-
to sios kar tos lie tu vių pa li kuo nių. Tai 
nuo sta bu! Daž nas dar šian dien mus 
pa va di na bal tom var nom ar nai viais 
op ti mis tais, tuo tar pu mes ma no-
me, kad sie kiant sva jo nių, po ky čių, 
re zul ta tų, vi si mes esa me pri vers ti 
veik ti. Te rei kia su bur ti kuo dau giau 
tai su pran tan čių en tu zias tų. 

–Ko kio se vie to vė se lan kė tės?
–G. I. Š. Lan kė mės Min ne a-

po lyje, Chi ca goje, Cle ve lande, Phi-
la delp hijoje, Was hing tone (tu rė jo-
me gar bę lan ky tis LR Am ba sa do je 
bei su si tik ti su LR am ba sa do riu mi 
Was hing ton, DC, A. Brūzga ), Long 
Is lande, South Oran ge lie tu vių ben-
druo me nė se. Long Is lan de ra do me 
ma žiau sią, bet ypač jau ną ir šau nią 
ben druo me nę – am žiaus vi dur kis 30-
40 me tų, ge rai tvar ko ma mo kyk lė lė, 
vi si nu si tei kę la bai en tu zias tin gai ir 
gy ve na kaip vie na šei ma. 

–D.M. Jie ypač nu ste bi no or-
ga ni zuo tu mu. Tu ri la bai šau nią va-
do vę Ne ilą Bau mi lie nę. To je vie to-
vė je gy ve na me ce na tai Ka zic kai ir 
pa re mia jų mo kyk lą, to dėl ta mo kyk-
la taip tvar kin gai dir ba – ir pa mo kos 
suor ga ni zuo tos, ir mo ky to jams mo-
ka mi ne blo gi at ly gi ni mai.

–Kiek jū sų or ga ni za ci jo je 

žmo nių ir ko kiu spar tu mu ji di dė-
ja?

–I.G.Š. Kaip ant mie lių (juo-
kia si). Ar ba – ge o met ri ne pro gre si ja. 
Pir ma ja me or ga ni za ci jos – tuo met 
dar „klu bo“ – su si ti ki me 2006 me tų 
rug pjū čio mė ne sį mū sų bu vo 19. Da-
bar – dau giau kaip 200. Nuo la ti nė je 
veik lo je da ly vau ja iki 40 ak ty vių na-
rių. Ki ti ben drau ja pe ri odiš kai ar ba 
in ter ne tu. Esam vie ni dėl ki tų, dėl 
mū sų min tims pri ta rian čių ir idė joms 
ne abe jin gų. Ir dėl Lie tu vos. Dirb ti 
vi suo me niniais pa grin dais šiuo me-
tu nė ra leng va. Tad be ga lo my liu 
mus vi sus ir di džiuo juo si kiek vie nu 
LGA VO „Su grį žus“ na riu.

Ke lio nės me tu su ti ko me daug 
nuo sta bių, šil tų, rū pes tin gų ir įdo-
mių žmo nių. Nuo šir dus ačiū jiems 
LGA VO „Su grį žus“ var du. Ypa tin ga 
pa dė ka mus pa rė mu sioms or ga ni za-
ci joms, XI II Tau ti nių šo kių šven tės 
me no va do vei Dan guo lei Var nie nei 
bei mus ke lio nės me tu glo bo ju siems 
Al gir dui Vo sy liui ir Dai niui Ušac kui 
(Min ne a po lis), Aud rai ir Ry čiui Ja-
nuš koms (Chi ca go), Rū tai De gu tie-
nei ir Dai niui Za len sui (Cle ve land), 
Vis vy dui Ma tu liui (Was hing ton), 
Sau liui Ga ra le vi čiui (Phi la delp hia), 
Ne ilai Bau mi lie nei (Long Is land), 
Lai mai Liu ti kie nei ir Lau ry nui Mi-
se vi čiui (South Oran ge). 
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Šios va sa ros pra džio je Lie tu-
vos vy riau sy bės stra te gi nio pla na-
vi mo ko mi te tas pri ta rė dau gia funk-
ci nio kul tū ros cen tro „Jo no Me ko 
vi zu a lių jų me nų cen tras ir mu zie jus 
Her mi ta ge/Gug gen heim Vil nius“ 
kū ri mui Vil niu je, gre ta Bal to jo til to 
esan čio je Ne ries kran ti nė je. Mi nist-
ro pir mi nin ko po tvar kiu bus su da ry-
ta dar bo gru pė iš Kul tū ros, Fi nan sų, 
Ūkio mi nis te ri jų, Vil niaus mies to 
sa vi val dy bės, Vy riau sy bės kan ce-
lia ri jos at sto vų pla nuo ja mo kul tū ros 
cen tro sta ty bos stra te gi niam pla nui 
pa reng ti. Vil niaus dau gia funk ci nis 
kul tū ros cen tras lai ko mas vie nu iš 
svar biau sių „Vil nius – Eu ro pos kul-
tū ros sos ti nė 2009“ pro gra mos po-
ten cia lių in ves ti ci nių pro jek tų. Pro-

Gug gen hei mo mu zie jus ir Jur gis Ma čiū nas
jek to idė ja įtrauk ta 
į 2004 m. Lie tu vos 
pa teik tą pa raiš ką 
Eu ro pos Ko mi si jai 
dėl Eu ro pos kul tū ros 
sos ti nės var do su tei-
ki mo. Nu ma to ma, 
jog pro jek tas su da-
rys są ly gas įvai raus 
po bū džio nuo la ti nių 
bei kil no ja mų jų pa-
ro dų eks po zi ci joms, 
bus su kur tos spe-
cia lios erd vės ki no 
per žiū roms, kon fe-
ren ci joms ir se mi na-
rams, tarp tau ti niams 
vi zu a lio jo me no 
pro jek tams, ku riuo-
se da ly vaus vi so 
pa sau lio šiuo lai ki-
nio me no kū rė jai. 
Tiki ma si, kad dėl 
eks po zi ci jų kul tū ri-
nės ir me ni nės ver-
tės vi zu a lių jų me nų 
cen tras Vil niu je taps 
ne tik Lie tu vos, bet 
ir vi so Šiau rės Ry tų 
re gio no tu ris tų bei 
me no ži no vų trau-
kos ob jek tu. Cen tre 
taip pat nu ma to ma 
įkur ti me no edu ka-

ci jos cen trą, mul ti me di jos cen trą, 
Lie tu vos šiuo lai ki nio me no ga le ri-
ją, Lit va kų me no cen trą, at ski rą Jur-
gio Ma čiū no ga le ri ją. Šio pro jek to 
part ne riais su ti ko bū ti „Er mi ta žo“ ir 
Gug gen hei mo mu zie jai, ku rie nuo lat 
pri sta ty tų tiek nuo la ti nių, tiek kei-
čia mų ver tin gų eks po zi ci jų. Vil nius 
bu vo pa si rink tas iš 140 mies tų, sie-
ku sių tap ti šio tarp tau ti nio mu zie jų 
tin klo da li mi.

Sa ko ma, kad svar biau sias kri-
te ri jus, dėl ku rio bu vo pa si rink tas 
Vil nius, bu vo pro jek tuo ja mo cen tro 
orien ta ci ja į vi zu a li nius me nus bei 
vi sa me pa sau ly je ži no mų „Flu xus“ 
ju dė ji mo pra di nin kų Jur gio Ma čiū-
no bei Jo no Me ko dar bų ir ko lek ci jų 
nuo la ti nį pri sta ty mą. Įgy ven di nus šį 

pro jek tą Lie tu vo je at si ras tų tarp tau-
ti nis mo der naus, tarp dis cip li ni nio ir 
nau jų jų me di jų me no cen tras. 

Ini cia ty va sta ty ti Vil niu je 
Gug gen hei mo mu zie jų su lau kė ne-
vie na reikš mių ver ti ni mų. Ša lia nuo-
mo nės, kad toks mu zie jus – di de lis 
pliu sas tiek Vil niui, tiek vi sai Lie-
tu vai, pa si girs ta ir kal ti ni mai, jog 
jis te bus nau din gas „eli ti nio“ me no 
mė gė jams. Nuo gąs tau ja ma, kad pro-
jek tas ne bus vien pri va čių as me nų 
ini cia ty va, o pa rei ka laus ne ma žai 
vals ty bės ir sa vi val dy bės in ves ti ci-
jų, ku rios mū sų ša liai ga li bū ti ne-
pa ke lia mos. 

Vie nas iš ak ty viau sių idė jos 
ini cia to rių – bu vęs Vil niaus me ras 
Ar tū ras Zuo kas. 

Tai gi yra pro ga su si pa žin ti su 
Jur giu Ma čiū nu, ku ris la bai ma žai 
ži no mas Lie tu vo je, o, ko ge ra, ir iš-
ei vi jo je. Me džia gos tam tei kia 2002 
m. Lie tu vo je iš ėju si To mo Sa ka laus-
ko kny ga, skir ta Jur giui Ma čiū nui, 
„Žiū rė ji mas į ug nį“. 

Kny ga apie Jur gį Ma čiū ną 
Jur gis Ma čiū nas – dai li nin-

kas, „Flu xus“ me ni nės sro vės ju dė ji-
mo pra di nin kas ir ide o lo gas. Apie jo 
gy ve ni mą ir kū ry bą dau giau siai su-
ži no me iš kny go je pa nau do tų Jur gio 
mo ti nos Le o ka di jos Sai kaus kai tės 
Ma čiū nie nės die no raš čių ir pri si mi-
ni mų. Juos pa pil do Jur gio drau gų – 
Jo no Me ko, Al maus Šal čiaus, Vy tau-
to Land sber gio, Al gir do Ka nau kos, 
Yoko Ono (Joh no Le no no žmo nos), 
ku ri taip pat bu vo flu xi nin kė, se sers 
Ni jo lės Ma čiū nai tės Va lai tie nės ir 
ki tų pri si mi ni mai. 

At ski ra te ma ga lė tų bū ti Jur-
gio ma ma Le o ka di ja, ku ri bu vo Ne-
pri klau so mos Lie tu vos ba le to šo kė-
ja, sa vo ta len tą pa au ko ju si vai kams. 
Tai taip pat me ni nin kė, ir tai ro do jos 
vi są gy ve ni mą kas dien ves tas die no-
raš tis. Die no raš tis ves tas ru siš kai, 
nes jos pa čios mo ti na bu vo ru sė, o 
Le o ka di ja bu vo gi mu si Ru si jo je, 
to dėl emig ra ci jo je JAV ji tu rė jo ga-
li my bės ben drau ti su ru sų pa bė gė-

DAI LI NIN KAS IR „FLU XUS“ ME NO SRO VĖS PRA DI NIN-
KAS JUR GIS MA ČIŪ NAS



112008 Spalis  /  Pasaulio lietuvis

tėvynėje

liais. Įdo mu, kad ji ar ti mai ben dra vo 
su dai li nin ko ir Ry tų kul tū ros ži no-
vo Ni ko la jaus Re ri cho žmo na Je le-
na, per ku rią jai tek da vo su si pa žin ti 
su ki tais žy miais ru sų emig ran tais. 
Pvz., ji po rą me tų bu vo Ru si jos lai-
ki no sios vy riau sy bės pir mi nin ko 
Alek san dro Ke rens kio sek re to rė ma-
ši nin kė ir ra šė, jam dik tuo jant, kny-
gą. Ji per ra ši nė jo ir po to ben dra vo 
su Sta li no duk ra Svet la na Ali lu je va, 
taip pat bu vo ru sų laik raš čio „No vo-
je rus skoe slo vo“ ma ši nin kė. 

Ši tas ra kur sas į Jur gio mo ti-
nos biog ra fi ją ne at si tik ti nis – sū nus 
ir mo ti na bu vo be ga lo vie nas su ki tu 
su si ję ir vie nas nuo ki to pri klau so mi, 
bet, nors ji taip pat me ni nin kė, ne su-
pra to sa vo sū naus – me ni nin ko avan-
gar dis to. Ji bu vo se nų – ca ro lai kų 
ru sų in te li gen tų dva sios iš pa ži nė ja.

Tai gi grįž ki me prie Jur gio 
Ma čiū no, ku ris bu vo ne su pras tas 
ir sa vo tau tie čių Ame ri ko je – vie ną 
kar tą įsi žei dęs, kad jam tau tie čiai 
ne iš nuo mo jo sa lės, dau giau su jais 
ry šio ne pa lai kė, o, at ro do, ir jie jo 
ne pa si ge do. Ir ne si do mė jo, mat la bai 
jau iš skir ti nis bu vo Jur gio Ma čiū no 
me nas ir gy ve ni mo su pra ti mas. Bet 
tai ne reiš kia, kad jis bu vo at si ri bo jęs 
nuo Lie tu vos ir lie tu vy bės, – jis tarp 
lie tu vių tu rė jo ke le tą ben dra min čių 
ir ben dra dar bių, ku rie ne tik pri pa ži-
no jo ta len tą, bet ir kar tu vei kė „Flu-
xus“ ju dė ji me.

Kas yra tas „Flu xus“?
Jur gio Ma čiū no eks pe ri men-

ti nis „Flu xus“ ju dė ji mas taip api bū-
di na mas, pvz., al ma na che „A-YA“, 
leis ta me Pa ry žiu je, New Yorke ir 
Mask vo je: „Tai ne su si vie ni ji mas, tai 
iš tik rų jų gy ve ni mo bū das, tai bū das 
vi siš kai be tar piš kai kur ti daik tus“. 

Pats J. Ma čiū nas sa kė, kad 
kiek vie nas daik tas ga li bū ti me no 
kū ri nys. 

Vy tau tas Land sber gis, ku ris 
bu vo Jur gio kla sės drau gas prieš ka-
rio Ma ri jos Peč kaus kai tės pra džios 
mo kyk lo je Kau ne ir ku ris, at ro do, 
vie nin te lis Lie tu vo je su si ra ši nė-
jo su Jur giu ir su pra to jo me ną bei 
jį aiš ki no sa vo stu den tams tuo me ti-

nė je kon ser va to ri jo je, taip sa ko: „Ir 
Kei džo kurs ty mų, ir so cia li nių nu-
si vy li mų pa ska tin tas, kū rė si JAV ir 
Ja po ni jo je įvai rios ne pa ten kin to, bet 
mu zi ka laus jau ni mo gru pės, lai ki-
nai ar ba es min giau įti kė ju sios ko kio 
nors vi sai nau jo da bar ties me no bū ti-
ny be. Vie na jų, ga na ak ty viai vei ku si 
sep tin ta ja me de šimt me ty je, va di no si 
„Flu xus“ (pa si rink tas pa va di ni mas 
tu rė jo at spin dė ti nuo la ti nę tėk mę, 
kin ta mu mo idė ją). „Flu xus“ ir jiems 
ar ti mų vei kė jų veik lo je ne tik mu zi-
ka su te at ru (t.y. ne mu zi ka su ne me-
nu), bet ir vi sos me ni nių žai di mų rū-
šys to ly džio su da ry da vo nau ją miks-
tū rą“ („Kul tū ros ba rai“, 1982).

Jur gis Ma čiū nas, in te lek tu a-
las, die vi nęs kla si ki nę mu zi ką bei 
dai lę, sa vo kū ry bo je aka de miš ku-
mui prie ši no si. Vie na me pas ku ti-
nių jų po kal bių su drau gais jis yra 
sa kęs: „Mes nie kad ne pre ten da vo me 
į aukš tą jį me ną. Mes iš ki lo me kaip 
juok da rių gru pė… Ir mū sų pir mie ji 
ma ni fes tai pir mai siais bei ant rai siais 
me tais taip pat bu vo rim ti, ta čiau jau 
įga vę tam tik ras an ti me no for mas ir 
pa lin kę į tai, ką ga lė tų pa da ry ti kiek-
vie nas“. 

Jur gis Ma čiū nas sa ve lai kė 
Joh no Ca ge mo ki niu: „Kai jis sa ko, 
kad ga li ma klau sy tis gat vės triukš mo 
ir pa tir ti es te ti nius įspū džius – ne be-
rei kia jo kių mu zi kan tų. Kiek vie nas 
ga li bū ti pats sau mu zi kan tas ir klau-
sy tis gat vės bruz dė ji mo. Ar ba, jei-
gu Ge or ge Brech to pa vyz džiu kiek-
vie ną ry tą ir va ka re įjun gi švie są ir, 
da ry da mas tai pa ti ri es te ti nius įspū-
džius – tai ga li pa da ry ti kiek vie nas, 
su pran ti? Me ni nin kas pro fe sio na las 
tam pa vi siš kai ne be rei ka lin gas. Jei-
gu kas die nis gy ve ni mas, kas die niai 
re a dy-ma de tau su tei kia to kius iš gy-
ve ni mus, tu jais ga li vi siš kai pa keis ti 
me ni nę pa tir tį ir me ni nin ko po rei kis 
tuo met iš nyks ta“…

Žo džiais sun ku pa pa sa ko ti, 
ko kie bu vo J. Ma čiū no kū ri niai – 
tai pir miau sia jo gar sio sios dė žu tės 
su dau ge liu sky re lių, ku riuo se bu vo 
pri dė ta vi so kiau sių vi so ky bių. Tai, 
sa ky kim, res tau ruo tas kla ve si nas, 
įrė min ta dro bė su sky le...

J. Ma čiū nas pa gal iš si la vi ni-
mą bu vo ar chi tek tas ir mo ti na jam 
bu vo nu ma čiu si di de lę at ei tį, bet jis 
bu vo ne tiek dai li nin kas-at li kė jas, 
kiek me ni nių ren gi nių, ku rie reiš kė 
jo idė jas, or ga ni za to rius. To kių ren-
gi nių cik lai bu vo su reng ti Eu ro po je 
ir JAV. „Flu xus“ ren gi niai, pvz., ga-
lė jo bū ti „Flu xus“ va ka rie nė su vio-
le ti ne duo na; va ka ras su žy miais me-
ni nin kais, ku rie pa si ro do tik ek ra ne 
ant sie nos. Flu xi nin kai ga lė jo iš ei ti į 
jud riau sią gat vę New Yorke ir pra dė-
ti no si nai tė mis va ly ti as fal tą, su stab-
dy da mi be ga li nį ju dė ji mą. Vie niems 
tai kel da vo pyk tį, ki tiems šyp se ną, 
bet dė me sį at kreip da vo vi si.

Jur gis, jau bū da mas sun kus li-
go nis, ve dė be dar bę po etę ir su ren-
gė „Flu xus“ ves tu ves. Po jo mir ties 
drau gai jam su ren gė „Flu xus“ lai do-
tu ves. J. Ma čiū no gy ve ni mo te at ras 
tę sia si ir šian dien – jo kū ry bos da lį 
nu pir kus iš Jo no Me ko ir par ve žus į 
Vil nių ki lo triukš mas, kad mi li jo nas 
už po pie rė lius – per bran gu.

Sce na ris to Pra no Mor kaus 
ini cia ty va 1997 m. Jur gio Ma čiū no 
pa lai kai bu vo sim bo liš kai per lai do ti 
Lie tu vo je – To mas Venc lo va iš New 
Yorko pa kran tės, kur bu vo iš pil ti 
su de gin to Jur gio Ma čiū no kū no pe-
le nai, at skrai di no in dą van dens ir jį 
bi čiu liai ir ger bė jai ce re mo nin gai iš-
py lė į Vil ne lę.

Bet tai taip pat dar ne vi sas Jur-
gis Ma čiū nas, jis ne bu vo vien me ni-
nin kas sva jo to jas, jis bu vo ir tam tik-
ra pras me ver sli nin kas, ėmę sis bur ti 
me ni nin kus į sa vo tiš ką So ho ko mu-
ną. Jis iš pirk da vo se nus dirb tu vių 
pa sta tus New Yorke, Man hat ta ne, 
ten sa vo lė šo mis įreng da vo pi gius 
bu tus ir dirb tu ves, o pas kui pus vel-
čiui par da vi nė da vo. Ir nuo lat ka riau-
da vo su mies tu, nes tuo se veiks muo-
se ne vis kas bū da vo ne ga lu. Ži no ma, 
kad iš to jis ne tu rė jo jo kios nau dos, 
tik nuo la ti nių sko lų. Kai kas jį net-
gi lai kė so cia lis tu, gal to dėl ir tau-
tie čiai jo drau gys tės ven gė, o mo ti na 
kar tais net gi bai sė da vo si. Bet, rei kia 
ma ny ti, tai bu vo tik „Flu xus“ – so-
cia li nis me no žai di mas.

Aud ro nė V. Škiu dai tė
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tautinių mažumų ir išeivijos departamente

Lie tu vos skai ty to jui pri sta ty ta kny ga ,,Be ri so lie tu viai“  

Rug sė jo 17-20 d. Lie tu vo-
je (Vil niu je, Na cio na li nė je Mar ty no 
Maž vy do bib lio te ko je, Lie tu vos iš-
ei vi jos ins ti tu te Kau ne, Ši la lės ra jo-
no vie šo jo je bib lio tek o je, Pa lan gos 

VER TĖ JA MA RIA NA SU EL DO (IŠ DEŠINĖS), KNY GOS AU TO RIAI – STEL LA MA RIS 
BOR BA, ONA PAU LI NA SE MĖ NAS, JO NAS PRAN CIŠ KUS KLI MAI TIS MAR TY NO MAŽ-
VY DO BIB LIO TE KO JE VY KU SIO KNY GOS „BE RI SO LIE TU VIAI“ PRI STA TY MO ME TU

mies to vie šo jo je bib lio te ko je) pri-
sta ty tas Ar gen ti nos lie tu vių au to rių 
su da ry tas biog ra fi jų rin ki nys „Be ris-
so lie tu viai“. Šio je, gau siai fo to gra-
fi jo mis iliust ruo to je kny go je įdo miai 

pa teik tos per 400-tų lie tu vių, at vy-
ku sių iš įvai rių Lie tu vos re gio nų į 
to li mą ją Ar gen ti ną XX a. pra džio je, 
biog ra fi jos bei ke li šim tai trum pai 
ap ra šy tų is to ri jų iš jų gy ve ni mo. 

Be ris so mies tas yra Ar gen ti-
nos emig ran tų sos ti nė, ku rio je pra-
si dė jo dau gu mos emig ran tų nau jas 
gy ve ni mas. Kny go je gau su au ten tiš-
kų nuo trau kų iš as me ni nių al bu mų. 
Kny gos „Be ris o lie tu viai“ pa si ro dy-
mas leis Lie tu vos žmo nėms su si pa-
žin ti ne tik su emig ran tų lie tu vių ir 
jų vai kų gy ve ni mu pra ėju sio šimt-
me čio pra džio je, bet ir ap tik ti sa vo 
se niai iš vy ku sių ar ti mų jų pėd sa kus.

Kny gos pri sta ty me da ly va vo 
kny gos au to riai Ona Pau li na Se mė-
nas, Stel la Ma ris Bor ba bei Jo nas 
Pran ciš kus Kli mai tis, ku rie pri sta tė 
sa vo dar bą bei pa pa sa ko jo apie lie-
tu vy bę Ar gen ti no je. Kny gos pri sta-
ty mo me tu me ni nę pro gra mą at li ko 
Ar gen ti nos lie tu vai tė ak to rė Je sic ca 
Rep sys.

Kny gos ver ti mą į lie tu vių kal-
bą ir lei di mą fi nan sa vo Tau ti nių ma-
žu mų ir iš ei vi jos de par ta men tas.KNYGOS ŠVENTĖJE
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plb valdyboje

Da bar ti nis ir lai ki nas Pi lie ty-
bės įsta ty mas ne iš spren džia dvi gu-
bos pi lie ty bės (pi lie ty bės iš sau go ji-
mo) pro ble mų.

 Lie tu vos Res pub li kos Kon-
sti tu ci ja tei gia:

Lie tu vos pi lie ty bė įgy ja ma 
gims tant (12 straips nis).

Žmo gaus tei sės ir lais vės yra 
pri gim ti nės (18 straips nis).

Žmo gaus tei sių ne ga li ma var-
žy ti (29 straips nis).

Tvir ti na me, kad Lie tu vos 
Res pub li kos Kon sti tu ci ja ga ran tuo-
ja Lie tu vos pi lie čiui pri gim ti nę tei sę 
į Lie tu vos pi lie ty bę, įgy tą gims tant. 
Ta pri gim ti nė tei sė tu ri bū ti iš sau go-
ta ir ga ran tuo ta vi so mis ap lin ky bė-
mis.

Lie tu vos Res pub li kos Sei mo 
ir Pa sau lio Lie tu vių Ben druo me nės 
ko mi si ja, ku rios na riai yra at sto vai 

PA SAU LIO LIE TU VIŲ BEN DRUO ME NĖS 
PO ZI CI JA DĖL LIE TU VOS PI LIE TY BĖS

iš įvai riuo se kraš tuo se gy ve nan čių 
už sie nio lie tu vių ir iš Sei mo at sto-
vų, po vie ną iš kiek vie nos frak ci jos 
Sei me, 2007m. ba lan džio 20 d. ir vėl 
2008 m. ge gu žės 16 d. Vil niu je, iš-
klau sę at sa kin gų vals ty bės pa rei gū-
nų, Pi lie ty bės įsta ty mo pa tai sų pro-
jek tų au to rių bei ži no vų ir eks per tų 
šio je sri ty je, kon sen su so bū du pri-
ėmė re zo liu ci jas ku rio se

 ra gi na Lie tu vos Res pub-
li kos Sei mą kuo grei čiau už tik rin-
ti Lie tu vos Res pub li kos pi lie ty bės, 
įgy tos gi mus, iš sau go ji mą ir tęs ti nu-
mą;

 siū lo Lie tu vos Res pub li kos 
Sei mui pri im ti Lie tu vos Res pub li kos 
pi lie ty bės įsta ty mo pa tai sas, ku rios 
leis tų Lie tu vos Res pub li kos pi lie-
čiams, įgi ju siems pi lie ty bę gi mus, jų 
vai kams, vai kai čiams ir pro vai kai-
čiams, bet ku rio mis ap lin ky bė mis 

iš sau go ti Lie tu vos Res pub li kos pi-
lie ty bę,

pa pil dy ti Lie tu vos Res pub li-
kos Kon sti tu ci jos 18 ar ba 32 straips-
nį taip, kad nei vie nas pi lie tis, nei jo 
pa li kuo nys ne ga lė tų pra ras ti Lie tu-
vos Res pub li kos pi lie ty bės, įgy tos 
gi mus, prieš sa vo va lią. 

 Pa sau lio Lie tu vių Ben druo-
me nė tei gia, kad už sie nio lie tu viai 
tu ri pri gim ti nę tei sę į Lie tu vos pi lie-
ty bę ir ne pri ta ria jo kiai ini cia ty vai, 
ku ri ga li ją pa nai kin ti ar tą pi lie ty bę 
at im ti (net ir įgi jus ki tą pi lie ty bę). 

„Lie tu viais esa me 
mes gi mę, lie tu viais 
no ri me ir būt“ 

(J. Zau er vei nas)  

Iš PLB val dy bos at si sta ty di no 
dr. Arū nas Tei šers kis (Ai ri ja) – Fi-
nan sų rei ka lų ko mi si jos pir mi nin-
kas iki 2008 m. rug pjū čio 21 die nos 
ir Jur ga Vi du gi rie nė (Ai ri ja) –Nau-
jos emig ra ci jos rei ka lų ko mi si jos 
pir mi nin kė iki 2008 m. rug pjū čio 24 
d. Pa gal są ra šą į Val dy bą įė jo Bal-
ta ru si jos LB pir mi nin kė Vi ta li ja Ko-
les ni ko va. 

Pasikeitimai 
PLB Val dy boje

PLB VICEPIRMININKĖ I. JANUITYTĖ LANCHAS SU AMB. R. BAČKIU (KAIRĖJE) 
IR KARDINOLU A. J. BAČKIU TRAKUOSE, PLB IR PLJS VADOVŲ SUVAŽIAVIME, ŠIĄ 
VASARĄ

Pa sau lio Lie tu vių Ben druo me-
nė pa si pil dė dar vie nu na riu – Por tu-
ga li jo je Lie tu vių Ben druo me ne, ku ri 
pa lai ko glau džius ry šius su Lie tu vos 
am ba sa da Por tu ga li jo je. Svei kin da-
ma nau ją ją na rę PLB pir mi nin kė R. 
Na ru šie nė pa si džiau gė, kai lie tu viai 
bu ria si sve ti muo se kraš tuo se. Šiuo 
me tu Pa sau lio Lie tu vių Ben druo me-
nę sudaro 41 kraš to lie tu viai.

PLB padidėjo 
dar vienu nariu
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PLB kraštų žinios

 Vi si lau kė me rug sė jo 23 die-
nos, ant ra die nio, nes tą die ną Pe le so-
je – di de lė šven tė. Nuo pat ry to, už-
ver tę gal vas aukš tyn, žiū rė jo me, ar 
ne ža da dan gus pra trūk ti lie tu mi, nes 
nak tį krap no jo. Ta čiau dan gus iš si-
blai vė, tar si iš klau sęs mū sų mal dų. 
Vi sa aikš te lė prie Pe le sos mo kyk los, 
vi sos pri ei gos prie baž ny čios nu sta-
ty tos ma ši no mis, pa sie niai ir pa tvo-
riai pa rams ty ti dvi ra čiais. Va žiuo ti ir 
pės ti vi sais ta kais, ke liais ir ta ke liais 
plū do žmo nės į Pe le są. Čia vy ko šv. 
Li no at lai dai. Tai ne tik at lai dai, bet 
ir šven tė Bal ta ru si jos lie tu viams. Ta-
da jie at va žiuo ja į Pe le są, su si tin ka, 
ap ta ria sa vo rei ka lus, nu ma to dar bus 
at ei čiai. Baž ny čia ir mo kyk la ruo šia-
si šven tei. Kle bo nas Kas ty tis Krikš-
čiu kai tis or ga ni zuo ja mo te ris, ku rios 
pi na vai ni kus, tvar ko baž ny čios ap-
lin ką. Mo kyk lo je skam ba dai nos, 
gir dė ti akor de o no, būg no gar sai, va-
ka rais re pe tuo ja gie do riai.

Tą die ną lie tu vių su si vie ni-
ji mo „Gim ti nė“ pir mi nin kas Jo nas 
Ma tiu le vi čius ir mo kyk los di rek to-
rius Al fon sas Švel nys su ti ki nė jo sve-
čius, ku rių at vy ko ne ma žai. Daž nas 
sve čias pas mus Lie tu vos Ge ne ra li-
nio kon su la to Gar di ne gen. kon su las 

Šv. Li no at lai dai Pe le so jeBATARUSIJOJE

Ri man tas La ta kas, ku ris at vy ko su 
žmo na Da lia, iš Mins ko mus ap lan-
kė Lie tu vos am ba sa dos Bal ta ru si-
jo je dar buo to jas Ar tū ras Ši lans kas. 
At vy ko Gar di no sri ties Vyk do mo jo 
ko mi te to re li gi jų ir tau ty bių sky riaus 
vy riau sio ji spe cia lis tė Ana Ma rec-
ka ja, Va ra na vo ra jo no de pu ta tų ta-
ry bos pir mi nin kas Svia tos la vas Ko-
non. Ne pa mir šo mū sų ir Bal ta ru si jos 
lie tu vių ben druo me nės. Ar ti miau si 
kai my nai – Ro dū nios Lie tu vių Ben-
druo me nės „Gin ta ras“ at sto vai su 
pir mi nin ke Va len ti na Dro by šev ska ja 
at vy ko pa si puo šę tau ti niais rū bais, su 
smui kais, akor de o nu. Ger vė čių kraš-
to lie tu vių klu bui at sto va vo il ga me-
tis šio klu bo pre zi den tas, ne pails tan-
tis ko vo to jas už lie tu vy bę Al fon sas 
Au gu lis. Gar di no lie tu vių lin kė ji mus 
Pe le sai per da vė Al gi man tas Dir gin-
čius. Mū sų ko le gos iš Rim džiū nų 
lie tu viš kos vi du ri nės mo kyk los su 
di rek to re Svet la na Luk ša, pa va duo-
to ju An ta nu Žva gi niu, mo ky to jo mis 
pa do va no jo mums gied rą nuo tai ką, 
ge rą žo dį, do mė jo si mū sų mo kyk los 
rei ka lais, o mes – jų.

Aiš ku, gar bin giau sias mū sų 
sve čias bu vo šio kraš to pa trio tas, 
Pe le sos lie tu vių mei liai va di na mas 
am ba sa do riu mi, mo kyk los pa trio tas 
Izi do rius Ši me lio nis, ku ris at vy ko 
ly di mas iš ti ki mo drau go Va len ti no 
Gruz džio.

Pe le sa svar bi ir Bal ta ru si jai, 
nes nu švies ti lie tu vių šven tės at va-
žia vo žur na lis tai iš „Gar di no tie sos“ 
ir „Va ra na vo laik raš čio“.

Šven tė pra si dė jo vai ni kais iš-
puoš to je baž ny čio je. Mi šias au ko jo 
mū sų kle bo nas Kas ty tis Krikš čiu-
kai tis ir kun. Ka zi mie ras Ži lys, sve-
čias iš Gar di no. Mo kyk los mo ky to jų 
an sam blis, ve da mas Pet ro  Rim kaus,  
gie do jo šven tas gies mes. Po baž ny-
čios skliau tais ki lo mal da už šį daug 
var go ir prie spau dos ma čiu sį kraš tą, 
už lie tu vy bės ko vo to jus, par ti za nus, 
ku rių čia bu vo ga na gau su.

Su si rin ko di de lis bū rys ti kin-
čių jų, at vy ko tė vus pa li kę vai kai, 
anū kai. Tą die ną iš lo vos at si kė lė ir 

li gų bei se nat vės ne ga lių pri spaus-
ti lie tu viai iš Du bi nių, Drus ki nin-
kų, Pa va la kės, Bal tiš kių kai mų, nes 
į baž ny čią juos at ve žė mo kyk li nis 
au to bu siu kas. Kaip sma gu su si tik ti 
su se niai ma ty tais drau gais, pa žįs ta-
mais, gi mi nė mis.

Mi šio se mū sų kle bo nui tal ki-
no Gi rių kle bo nas Le o nas Ne stiu kas, 
Ro dū nios ku ni gas An džej Gor bač, 
No čios ku ni gas. At vy ko iš Lie tu vos 
ku ni gas vie nuo lis My ko las Pet ra vi-
čius, ku ris dar so vie ti niais lai kais 
Pe le so je slap tai na muo se au ko da-
vo šv. Mi šias, dir bo ki tą pa sto ra ci-
nį dar bą. Vie šai au ko ti šv. Mi šių jis 
ne ga lė jo, nes rei kė jo gau ti lei di mą iš 
Bal ta ru si jos Res pub li kos ins ti tu ci jų.

Po šv. Mi šių Pe le sos lie tu-
vių mo kyk lo je vy ko va ka ro nė. Kun. 
My ko las Pet ra vi čius pa šven ti no 
gau siai val giais nu krau tą sta lą, pa-
lin kė jo, kad vi sa da tu rė tu me  duo nos 
ir iš ti ki mų drau gų, ben dra žy gių. Jo-
nas Ma tiu le vi čius pri sta tė sve čius. 
Jie svei ki no su šven te, lin kė jo to liau 
ar ti lie tu vy bės dir vo nus, auk lė ti jau-
ną ją kar tą tau tiš kai. Pe le sos Lie tu-
vių Ben druo me nės pir mi nin kas šil tai 
dė ko jo Tau ti nių ma žu mų ir iš ei vi jos 
de par ta men tui už rū pes čius, fi nan-
si nę pa ra mą bei su teik tas ga li my-
bes reng ti to kius pro jek tus. Pe le sos 
ir ki tų kai mų dai ni nin kai at li ko au-
ten tiš kų šio kraš to dai nų, ku rios vi-
siems pa ti ko. Dai na vo kar tu ir sa lė je 
esan tys sve čiai. Dai ną kei tė šo kis. 
Ro dū nios „Gin ta ras“ sma giai trau kė 
įvai rias dai nas, ne at si li ko ir Pe le sa. 
Vi siems pa ti ko su dai nuo tas ir su gro-
tas „Pe le sos mar šas“, ku riam mu zi-
ką ir žo džius su kū rė Ni jo lė ir Pet ras 
Rim kai. Trau kia šį mar šą mo ky to jai, 
mo ki niai, mo čiu tės ir Pe le sos vy rai 
bei mo te rys. 

Il gai tą va ka rą šur mu lia vo 
šei mi nin kai ir sve čiai. Gi mė ben-
drų pro jek tų, ben drų dar bų min tys. 
Bal ta ru si jos lie tu viai no ri drau gau ti, 
no ri su si tik ti, pa si da lin ti sa vo pa tir-
ti mi. Ge rai, kad yra to kia šven tė.

Da nu tė Be liū nie nė
Pelesos lietuvių mokyklos mokytoja
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Se niau sio pa sau ly je 
lie tu viš ko laik raščio „Drau gas“ 100-me tis

JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE

2009 m. Chi ca go je, JAV, ei nan tis „Drau go“ dien raš tis jau ren gia si šven tei – 100 me tų ju bi lie jui. Laik rašts 
Ku ni gų vie ny bės bu vo įsteig tas 1909 m. Pen nsyl va ni jos vals ti jo je, She nan do ah mies te, kur tuo me tu gy ve no daug 
lie tu vių. Pra džio je ėjo vie ną kar tą per sa vai tę. 1916 m. per kel tas į Chi ca gą ir per duo tas leis ti Ma ri jo nų vie nuo li jai, 
o 1919 m. pra dė tas leis ti dien raš čiu. Laik raš tį yra re da ga vę daug iš ki lių lie tu vių iš ei vi jos vei kė jų – pir ma sis re-
dak to rius bu vo pub li cis tas in te lek tu a las kun. An ta nas Kau pas. Laik raš tį yra re da ga vęs bū si ma sis vys ku pas Pra nas 
Bū čys; vė liau jį pe rė mė 43 me tus iš bu vęs re dak to riu mi Le o nar das Ši mu tis, ku ris 1940 m. įkū rė vie ną stip riau sių ir 
įta kin giau sių po li ti nių Ame ri kos lie tu vių or ga ni za ci jų – Ame ri kos lie tu vių ta ry bą. Re dak ci jai yra va do va vę ku ni gai 
Vik to ras Rim še lis, Vy tau tas Bag da na vi čius, Pra nas Garš va. Pen kio li ka me tų vy riau si ą ja re dak to re dir bo ra šy to ja 
Da nu tė Bin do kie nė. 

Pra de da me cik lą straips nių, skir tų iš skir ti niam pa sau lio lie tu vių gy ve ni mo įvy kiui – „Drau go“ 100-me čiui. 
Šian dien pa tei kia me in ter viu su il ga me te „Drau go“ di rek to rių ta ry bos pir mi nin ke, šiuo me tu Drau go fon do pir mi-
nin ke Ma ri ja Re mie ne ir da bar ti ne vyr. re dak to re dr. Da lia Ci dzi kai te.

 „Drau go“ 100-me čio 
pro ga kal bi na me „Drau-
go“ di rek to rę, Drau go fon-
do pir mi nin kę, il ga me tę 
„Drau go“ di rek to rių ta-
ry bos pir mi nin kę, bu vu sią 
JAV Lie tu vių Ben druo me-
nės Kul tū ros ta ry bos pir mi-
nin kę, Ma ri ją A. Re mie nę, 
pra šy da mi pa si da lin ti sa-
vo pri si mi ni mais iš dar bo 
„Drau gui“.

–Jūs „Drau gui“ ne at ly gin-
ti nai dir ba te jau tris de šimt me tų. 
Net gi ly gi nant su šim tu „Drau go“ 
me tų tai yra la bai daug. Pra šo me 
nors trum pai pa pa sa ko ti apie šį 
sa vo dar bą. Nuo ko vi sa ši veik la 
pra si dė jo?

–Leng va pa sa ky ti 30 me tų, bet 
kaip tuos me tus ap ra šy ti? Per tą lai-
ką te ko dirb ti įvai rius vi suo me ni nio, 
kul tū ri nio po bū džio dar bus, da ly vau-
ti dau gy bės or ga ni za ci jų po sė džiuo-
se, daž nai ir spau dos pus la piuo se ap-
ra šy ti lie tu viš ko gy ve ni mo įvy kius. 
Spar čiu „žings niu“ teks pra bėg ti 30 
me tų drau gys tė je su „Drau gu“.

Is to ri ja yra įvy kių ir da tų py-
nė. Daug ma to me at gal pa žvel gę, 

Tris de šimt me tų su „Drau gu“

MA RI JA RE MIE NĖ – DRAU GO FON DO VA DO VĖ
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bet vos grai bo mės da bar ty je, o apie 
at ei tį vi sai ne įma no ma spręs ti. Vis-
kas skęs ta mig lo je. Pa na šiai ga li ma 
pa sa ky ti ir apie šian die ni nį dien raš tį 
„Drau gą“ – vi sų iš ei vi jos laik raš čių 
(bu vu sių ir esa mų) laik raš čių pa žy-
bą, ku ris ei na nuo 1909 me tų lie pos 
12 die nos.

Ma ne į „Drau go“ tal ki nin kų 
ra tą įtrau kė kun. Vik to ras Rim še lis. 
Tuo me tu jis, bū da mas „Drau go“ 
mo de ra to rius, bu vo dien raš čio veik-
los ašis. Iki šios die nos pa si šven tu-
siai ati duo du sa vo jė gas dien raš čiui.

Su „Drau gu“ ar ti miau pra dė-
jau „drau gau ti“ nuo 1979 me tų, kai 
„Drau gas“ ren gė si pa žy mė ti 70 me-
tų veik los ju bi lie jų. „Drau go“ ren-
gi niuo se tal kin da vau ir anks čiau, 
bet ne bu vau už dar bus at sa kin ga. 
Bu vau ak ty viai įsi jun gu si į Lie tu-
vių fon do veik lą, pri si im ti dar vie ną 
pa rei gą bu vo ne drą su. Be to, rei kė jo 
dirb ti – pel ny tis duo ną ir pri žiū rė ti 
sens tan čius, li go tus tė ve lius. Tuo-
me ti nis Tė vų ma ri jo nų pro vin ci jo las 
kun. Vik to ras Rim še lis pa kar to ti nai 
krei pė si į ma ne, pra šy da mas suor ga-
ni zuo ti gra žų ir pra smin gą „Drau go“ 
ju bi lie jų. Su ti kau. Tuo drau gys tė su 
„Drau gu“ ne si bai gė. Ju bi lie ji nis kon-

cer tas ir po jo vai šės Tė vų ma ri jo nų 
pa tal po se pa si se kė, ypač fi nan siš kai. 
Kun. V. Rim še lis su rin ko ap mo ka-
mų svei ki ni mų už 10 000 do le rių. Ir 
kon cer tas da vė ge rą pel ną.

Po ju bi lie jaus kun. Vik to rui 
Rim še liui rū pė jo to les nė „Drau go“ 
fi nan si nė pa dė tis. Ėmė ma žė ti pre-
nu me ra to rių, o iš lai dos di dė ti. Rei-
kė jo ras ti nau jų bū dų pa deng ti di dė-
jan čias iš lai das. Kun. V. Rim še liui 
rū pė jo ne tik „Drau go“ li ki mas, bet 
ir lie tu vių tau ti nis iš li ki mas Ame ri-
ko je. Jis tu rė jo įvai rių su ma ny mų, 
bu vo ku pi nas ener gi jos ir jo ide a lis-
ti nis nu si tei ki mas už krė tė ir ma ne.

Tais pa čiais me tais suor ga ni-
za vau „Drau go“ ren gi nių ko mi te tą ir 
jam pir mi nin ka vau. Į ren gi nių ko mi-
te tą įsi jun gė dau ge lio lie tu vių or ga-
ni za ci jų at sto vų. Vi si no riai sten gė si 
ko kiu nors bū du telk ti fi nan sus dien-
raš čio iš lai ky mui. Vi si su pra to spaus-
din to žo džio svar bą, ypač „Drau go“. 
Už si mo jau dirb ti pla tes niu mas tu: 
ruoš ti ge gu ži nes, po ky lius, kon cer-
tus, pla tin ti lai mė ji mų kny ge les. Ne 
vi siems dar bams pri ta rė tuo me ti nis 
ad mi nist ra to rius ma ri jo nas kun. P. 
Či ni kas (jau mi ręs). Jis prie ši no si 
mū sų dar bų sti liui, bet, pa ma tęs, kad 

mums se ka si, vė liau lei do dirb ti sa-
va ran kiš kai. 

Ge ra veik la di de le da li mi pri-
klau so nuo su ge bė ji mo, nuo nu sta-
ty tų dar bų ei lės ir su ta ri mo su ben-
dra dar biais. Nė vie nas dar bas ar 
ren gi nys ne pa si da ro be pla na vi mo ir 
sun kaus dar bo. Ypač sun kius dar bus 
te ko pa kel ti pa čiam kun. V. Rim še-
liui – ruo šiant ge gu ži nes, pa čiam 
kil no jant sta lus ir kė des, o mo te rims 
– ruo šiant mais tą, ke pant ku ge lį, su-
ren kant do va nas ir pra ve dant lo te ri-
jas.  Ta čiau dar bai pa si da ry da vo ne 
to kie sun kūs, kai at neš da vo ge rą pel-
ną. To kių ge gu ži nių man te ko suor-
gni zuo ti dvi de šimt še šias.

–Apie „Drau go“ ge gu ži nes 
sklin da le gen dos. Ar jos to kios pat 
ma siš kos, kaip anks čiau, juk Chi-
ca go je da bar vėl daug lie tu vių?

–Me tams bė gant tal kos ma žė-
jo. Ren gi nių ko mi te to na rius re ti no 
mir tys ir li gos. Jau nes nių jų sun ku bu-
vo su vi lio ti į to kius ne dė kin gus dar-
bus. Jau ten ka at si sa ky ti ge gu ži nių, 
ku rios su trauk da vo di džiu les mi nias 
tau tie čių. Ge gu ži nių me tu „Drau go“ 
ad mi nist ra ci ja dirb da vo vi su tem pu: 
bu vo par da vi nė ja mos kny gos, at nau-
ji na ma pre nu me ra ta, gy dy to jai tal ki-
nin kai tik rin da vo krau jo spau di mą ir 
teik da vo svei ka tos pa ta ri mus.

–Ži no me, kad Chi ca gos mo-
te rys per me tus tik ke lis kar tus tu-
ri pro gos ap si vilk ti va ka ri nes suk-
nias – į Chi ca gos ope rą, į „Drau-
go“ po ky lius ru de nį ir į „Drau go“ 
kon cer tus pa va sa rį. Ar kon cer tai 
te be vyks ta iki šiol? 

–O taip, jie vis dar vyks ta. 
„Drau gas“ ypa tin gais kon cer tais pa-
gar sė jo nuo 1979 m. Esa me iš ug dę 
ir vie šu mon iš kė lę dau ge lį me ni nin-
kų. „Drau go“ var du esu su ren gu si 
26 sėk min gus kon cer tus. Lie tu vai 
at ga vus ne pri klau so my bę „Drau go“ 
kon cer tuo se pa si ro dė žy mūs Lie tu-
vos vals ty bi nės ope ros so lis tai. Kon-
cer tai daž niau siai vyk da vo Ma ri jos 
aukš tes nio sios mo kyk los au di to ri jo-
je, kur su si rink da vo iki 1200 tau tie-
čių.

DRAU GO FON DO TA RY BOS NA RIAI (IŠ KAI RĖS): VAC LO VAS MOM KUS, DR. PET RAS 
KI SIE LIUS, MA RI JA RE MIE NĖ, „DRAU GO“ MO DE RA TO RIUS KUN. VIK TO RAS RIM ŠE-
LIS, DRAU GO FON DO TA RY BOS PIR MI NIN KAS BRO NIUS JUO DE LIS
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„Drau gui“ yra kon cer ta vę to-
kie žy mūs iš ei vi jos so lis tai kaip 1979 
m. Gi na Čap kaus kie nė iš Mon tre a lio 
(Ka na dos), Ar nol das Vo ke tai tis – či-
ka gie tis (jiems akom pa na vo mu zi kas 
Al vy das Va sai tis); 75-me čio kon cer-
te 1983 m. – Met ro po li tan ope ros 
so lis tė Ma ra lin Nis ka ir so lis tas či-
ka gie tis Al gis Gri gas (akom pa na vo 
Al vy das Va sai tis). Po to kon cer tai 
vy ko kas met: yra kon cer ta vęs To-
ron to (Ka na dos) cho ras „Vo lun gė“ 
(va do vė Da lia Vis kon tie nė), To ron-
to tau ti nių šo kių an sam blis „Gin ta-
ras“ (va do vai Ka ra zie jai), Chi ca gos 
cho ras „Dai na va“ (va do vas Da rius 
Po li kai tis), Chi ca gos lie tu vių ope ros 
cho ras (vad. Al vy das Va sai tis), Cle-
ve lan do Die vo Mo ti nos pa ra pi jos 
cho ras „Exul ta te“ (va do vė mu zi kė 
Ri ta Klio rie nė), To ron to vy rų cho ras 
„Aras“ (vad. Li li ja Tu tu rai tė); so lis-
tai Jo nas Vaz ne lis, Dai va Mon gir-
dai tė, Dia na Vy tell, Al do na Stem pu-
žie nė, An ta nas Pa va sa ris, Al gir das 
Bra zis, Bi ru tė Viz gir die nė, Ri čar das 
Dau no ras, Ma ry tė Bi zin kaus kai tė, 
Aud ro nė Gai žu tie nė, Da na Stan kai-
ty tė, Mar ga ri ta Mom kie nė, Da nu tė 
Mi lei kie nė, Vir gi ni ja Mu lio lie nė, 
smui ki nin kė Lin da Ve lec ky tė. Nuo 
1990 m. mums kon cer tuo da vo ir so-
lis tai iš Lie tu vos – So fi ja Jo nai ty tė, 
Al gir das Ja nu ta, pia nis tas Po vi las 
Stra vins kas; Gied rė Kau kai tė, Auš-
ra Ci cė nai tė ir Vai das Vyš niaus kas, 
Ire na Mil ke vi čiū tė ir Min dau gas 
Že mai tis, pia nis tė Gra ži na Ru čy tė, 
„Trys pan te ros“, akomp. Eu ge ni ja 
Kup ry tė; Ge ne ro lo Jo no Že mai čio 
Lie tu vos ka ro aka de mi jos vo ka li nė 
gru pė „Ka riū nas“ (va do vas Vy tau tas 
Ver sec kas). „Drau go“ kon cer tai bu-
vo lie tu viš ko sios kul tū ros at gai va ir 
kar tu skir tin gų lie tu viš ko sios iš ei vi-
jos kar tų jun gi ma sis.

Ne ma žiau svar būs ir lau kia-
mi bu vo „Drau go“ po ky liai, ku rie 
pa pras tai vyks ta ru de nį, su me ni ne 
pro gra ma, ku rią at lie ka vie ti niai me-
ni nin kai ar sve čiai iš to liau. Po ky liai 
su trauk da vo 450-500 da ly vių, jie 
vyk da vo pui kio se sa lė se. „Drau go“ 
po ky liai vyks ta ir da bar, ta čiau jie 
nė ra to kie gau sūs da ly vių. 

plb kraštų žinios

–„Drau gas“ ruo šia si švęs-
ti 100-me tį. Pas ta rai siais me tais 
di džiu le naš ta „Drau gas“ už gu lė 
Jū sų pe čius – Jūs ne tik ren gia te 
kon cer tus ir po ky lius, ku rie skir-
ti rink ti lė šas „Drau go“ lei di mui, 
bet ir ėmė tės va do vau ti Drau go 
fon dui – or ga ni zuo ti lė šų tel ki mo 
va jus. Kiek me tų dar pro jek tuo ja-
te iš temp ti?

–Aš ir pa ti sa vęs klau siu: kaip 
il gai aš dar temp siu, kaip il gai mes 
iš lai ky si me dien raš tį „Drau gą“? 

Pir mie ji iš ei viai įstei gė laik-
raš čius, sta tė baž ny čias, reiš kė si so-
lis tai bei cho rai. Ant ro ji „dy pu kų“ 
ban ga Ame ri kos iš ei vi ją pra tur ti no 
kul tū riš kai, pa li ko daug raš tų – kny-
gų ir pra tę sė vi są lie tu viš ką veik lą. 
O kas bus to liau?

„Drau go“ lei dė jų pa stan gos 
fi nan siš kai iš lai ky ti dien raš tį jau ne-
be pa de da, pre nu me ra ta nuo lat ma žė-
ja. Tre čio ji tau tie čių ban ga – tūks-
tan čiai po Lie tu vos ne pri klau so my-
bės at kū ri mo at ke lia vu sių į Ame ri ką 
ne si jun gia į „Drau go“ skai ty to jų ei-
les, kaip mū sų tė vai da rė ir kaip mus 
iš mo kė. „Drau go“ gy vy bę pra tę sė 
kun. Vik to ro Rim še lio įkū ny ta įdė ja 
– Drau go fon das.

Tė vų ma ri jo nų pro vin ci jo las 
kun. Vik to ras Rim še lis, ėmęs rim tai 
bai min tis, ar „Drau gas“ iš si lai kys 
kaip dien raš tis, nu ta rė steig ti „Drau-
go fon dą“, di rek to rių su si rin ki muo se 
nuo lat kė lė šį klau si mą. Ir vėl aš pa-
si ža dė jau jam pa dė ti. Pir mo ji įne šiau 
500. dol. ir ati da rėm Drau go fon do 
są skai tą. Be to, su ra dau dar ke lis to-
kius au ko to jus ir są skai to je at si ra do 
3000 dol. Apie Drau go fon dą ėmėm 
skelb ti spau do je. Au kos pra dė jo 
plauk ti. Su da rėm di rek to rių ta ry bą, 
įre gist ra vom Il li nois vals ty bė je kaip 
pel no ne sie kan čią or ga ni za ci ją; pa-
kvie tė me pir mi nin kau ti vi suo me ni-
nin ką Bro nių Juo de lį.

Nors ne vi si dien raš čio pre nu-
me ra to riai yra Drau go fon do na riai, 
bet tik fon do dė ka „Drau gas“ šian-
dien gy vuo ja. Drau go fon dui nuo jo 
įstei gi mo 1993 m. va do va vo Bro nius 
Juo de lis. Nie ko nė ra am ži no. Bro-
niui Juo de liui su sir gus nuo 2004 m. 

sau sio 1 die nos Drau go fon do ta ry-
bos pir mi nin kės pa rei gas te ko per-
im ti man.

–Ma ri jo nai į lei dė jų gre-
tas įsi lei do dirb ti pa sau lie čius, o 
ypač mo te ris tik riau siai ne iš ge ro 
– sens tan tys vie nuo liai tik riau siai 
ne be pa jė gė vis ko ap rėp ti?

–Daug me tų „Drau go“ lei dė jai 
bu vo tik ku ni gai. Vė liau – Tė vai ma-
ri jo nai. 1944 m. „Drau go“ lei dė jai 
per sior ga ni za vo ir įstei gė Lie tu vių 
Ka ta li kų spau dos drau gi ją, ku rio je 
di rek to riai jau bu vo ne tik ku ni gai 
Ma ri jo nai, bet ir vy rai vi suo me ni-
nin kai. Kun. Vik to ras Rim še lis, ma-
ty da mas, kad or ga ni za ci nių dar bų 
vy rai ne dir ba, o tik po sė džiau ja, į 
lei dė jų drau gi ją pa siū lė ma ne. Bu vo 
ne gir dė ta, kad į ku ni gų ir vy rų tar-
pą bū tų įsi leis ta mo te ris. Nors ir man 
už te ko drą sos bū ti tarp vy rų, pa si-
kvie čiau drau gę – Bi ru tę Ja sai tie nę, 
ku ri man tal ki nin kau da vo ruo šiant 
lo te ri jas ge gu ži nė se. Nuo 1983 m. 
esu Lie tu vių ka ta li kų  spau dos drau-
gi jos na rė ir di rek to rė. Nuo 1996 m. 
iki 2004 m. bu vau „Drau go“ val dy-
bos pir mi nin kė. Tos pa rei gos bu vo 
ypač at sa kin gos. Te ko dirb ti kar tu su 
ad mi nist ra to riu mi, ko or di nuo ti bū ti-
niau sius spau dos rei ka lus bei fi nan-
sus. Iki šiol ten ka rū pin tis ka lė di nių 
at vi ru čių, ka len do riaus (kas taip pat 
at ne ša lė šų lei dy bai) ruo ši mu ir ki-
tais ei na mai siais rei ka lais. Be vi sų 
tų dar bų dar esu spau dos drau gi jos 
– lei dė jų sek re to rė.

Kai var tau pa gel tu sius „Drau-
go“ la pus, ran du juo se ir anks čiau 
reng tų kon cer tų, ge gu ži nių skel bi-
mus. „Drau gas“ vi sais lai kais sten-
gė si jung ti tau tie čius bei švies ti tau-
tiš kai. O kiek su kak čių man te ko 
suor ga ni zuo ti ir jas ves ti... Nu stem-
bu ir aš pa ti. Ma no tiks las bu vo aiš-
kus: telk ti lė šas, ruoš ti aukš to ly gio 
kon cer tus. Po mū sų at eis ki ta kar ta. 
Bus ki to kie veik los bū dai, bet ti kiu, 
kad „Drau gas“ gy vuos ir bus toks 
pat lie tu viš kas – ka ta li kiš kas. Jo įta-
ka iš ei vi jo je ne pa si baigs šim tuo ju 
ju bi lie ju mi.
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Į PL klau si mus at sa ko „Drau-
go“ vy riau sio ji re dak to rė, hu ma-
ni ta ri nių moks lų dak ta rė Da lia Ci-
dzi kai tė, re da guo jan ti dien raš tį nuo 
2007 m. pa va sa rio. Šie met ji bu vo 
at vy ku si į Vil nių, į sa vo kny gos „Ki-
tas lie tu vių pro zo je. Nau jau sios li te-
ra tū ros stu di jos“ pri sta ty mą. Da lia 
Ci dzi kai tė – pir mo ji vy riau sio ji re-
dak to rė, at vy ku si iš Lie tu vos.

–Ko kie „Drau go“ rei ka lai? Ką 
Jūs ra do te ir ko kie rei ka lai da bar?

–Kai at ėjau dirb ti į „Drau gą“, 
dar ne bu vo pra dė tas Chi ca go je leis-
ti tre čia sis laik raš tis – sa vait raš tis 
„Va ka rai“. Bu vo „Drau gas“, ku riam 
grei tai su eis 100 me tų, ir „Ame ri kos 
lie tu vis“. Nau jau sias lei di nys Chi ca-
gos pa dan gė je yra ak ty ves nis, drą ses-
nis ir ag re sy ves nis, ne gu „Drau gas“ 
ir „Ame ri kos lie tu vis“. Jis tu ri stip rų 
in ter ne ti nį pus la pį, ban do pri si bels ti 
į po vi są Ame ri ką iš si bars čiu sių lie-
tu vių du ris, orien tuo ja si į ki tą iš ei vių 
– nau jai at vy ku sių jų lie tu vių ban gą. 
Be to, „Va ka rai“ sten gia si bū ti di des-
nių Chi ca go je bei jos apy lin kė se ren-

„Drau go“ ga li my bės dar ne iš nau do tos
gia mų ren gi nių in for ma ci niu rė mė ju, 
va di na si, no ri bū ti ma to mas ir pa ste-
bi mas. Tad tik rai vie no kia pa dė tis 
bu vo iki pa si ro dant „Va ka rams“ ir ki-
to kia da bar. To dėl kiek vie nas iš šiuo 
me tu lei džia mų lie tu viš kų laik raš čių 
tu ri ir vėl ap si brėž ti sa ve, iš nau jo 
pa si tik rin ti, kas iš li ko ne pa ki tę ir ką 
no rė tų si iš lai ky ti, iš sau go ti, ko ver tė-
tų at si sa ky ti, ką nau ja pa siū ly ti. Ma-
no nuo mo ne, bet ko kia nau jo vė, bet 
koks nau jas reiš ki nys iš ei vi jos spau-
do je tu ri ir „Drau gui“ su teik ti nau jų 
im pul sų, nau jų po stū mių. Ži no ma, 
la bai no rė tų si, kad to kie per kai no ji-
mai ir nau ji po stū miai bū tų pa ste bi mi 
ir įvyk tų ne tik re dak ci jo je, bet ir ki-
to se dien raš čio gran dy se. 

Kiek vie no laik raš čio sva jo nė 
yra ap rėp ti kuo di des nę skai ty to jų 
au di to ri ją, pri si tai ky ti prie vi sų įma-
no mų po žiū rių ir sko nių. Ta čiau tai 
tur būt ne įma no ma. „Drau gas“ yra 
se nas laik raš tis, il gai niui jis nu sto jo 
keis tis taip spar čiai, kaip no rė ta ar 
rei kė jo, ne si kei tė kei čian tis pa dė čiai 
tarp Ame ri kos lie tu vių, kai ne ti kė tai 
at vy ko nau jas ir ga na gau sus bū rys 
nau jų, ki to je vie to je už au gu sių, su 
ki to mis ver ty bė mis su bren du sių lie-
tu vių. „Drau gas“ ga lė jo tuos nau jus 
skai ty to jus pri si vi lio ti, nes tuo me tu 
be jo dau giau nie ko ne bu vo. Bet taip 
ne įvy ko ir at si ra do ni ša „Ame ri kos 
lie tu viui“, ku ris lei džia mas jau, be-
rods, 8 me tai. 

Drau gas ga lė tų ir net tu rė tų už-
si brėž ti sau tiks lą iš plės ti pre nu me-
ra tą tiek, kad ji ap rėp tų ab so liu čiai 
vi są Ame ri ką, vi sus lie tu vius, nors, 
be abe jo, tai vi sa da liks tik sie kia-
my bė. Vis dėl to esu įsi ti ki nu si, kad 
ir tarp tre čio sios ban gos emig ran tų 
yra žmo nių, ku riems tai, kas spaus-
di na ma „Drau ge“, ga li bū ti įdo mu, 
ga li rū pė ti, to dėl rei kia pra dė ti ieš-
ko ti bū tent tos žmo nių gru pės.

–No rė tu me pri sta ty ti Jus 
pa čią. Kaip gy ve ni mas su si klos tė, 
kad at si ra do te Chi ca go je?

–Į Chi ca gą at vy kau 1999 m. 
stu di juo ti dok to ran tū ros pro gra-

mo je, PLB Li tu a nis ti kos ka ted ro je 
Uni ver si ty of Il li nois at Chi ca go. Iš 
Lie tu vos at si ve žiau ma gist ro laips nį 
li te ra tū ros te ori jos sri ty je. Po 6 me tų 
bai giau stu di jas, ap si gy niau fi lo so fi-
jos moks lų dak ta rės laips nį (su ša lu-
ti niu laips niu vai dy bos sri ty je), o dar 
po 2 me tų ga vau pa siū ly mą dirb ti 
vy riau si ą ja „Drau go“ re dak to re. 

–Ma lo nė ki te pa teik ti sa-
vo po žiū rį į se no sios ir nau jo sios 
emig ra ci jos san ty kius Ame ri ko je. 
Kaip Jums at ro do, ko reik tų, kad 
abi šios ban gos su si vie ny tų, juk 
prak tiš kai dir ba ma at ski rai – ir 
laik raš čiai lei džia mi at ski rai?

– Ne se niai kal bi nau bu vu sį LR 
ge ne ra li nį kon su lą Chi ca go je Ar vy-
dą Dau no ra vi čių, kal bė jau su ki tais 
žmo nė mis ir vie nas iš ma no klau si mų 
jiems bu vo – kaip jau čia tės su si dū rę 
su kar tų skir tu mu, ypač emig ra ci nių 
ban gų skir tu mu? Be veik kiek vie nas 
ma no pa šne ko vas at sa kė, kad taip, tie 
skir tu mai eg zis tuo ja, jų ne pa neig si. 
Bet čia pat už tik ri no, jog iš ei vi ja nė ra 
koks nors uni ka lus reiš ki nys – kur nė-
ra tų kar tų, iš ei vi jos ban gų skir tu mų! 
Jų tei gi mu, sa vo veik la jie sten gė si 
ne skal dy ti ir žiū rė jo į ben dru mus, o 
ne į skir tu mus. Tai ge riau siai pa ro do 
ren gi niai ir ki to kie su si bū ri mai, skir-
ti ne skir tin goms am žiaus gru pėms, 
ban goms ar dar kam nors ki tam, bet 
tie siog – lie tu viams.

–Kaip tre čio ji ban ga žvel gia 
į Lie tu vą ir ką gal vo ja apie tas peš-
ty nes dėl pi lie ty bės?

–Ma nau, kad daug kam skau-
du, jog tie, ku rie gy ve na Lie tu vo je, į 
iš va žia vu sius žiū ri kaip į kaž ko kius 
ant ra rū šius žmo nes. Tar si jų pa si rin-
ki mas iš va žiuo ti (ma no nuo mo ne, 
ne vi sa da eko no mi niais su me ti mais, 
o dėl ki tų prie žas čių – ne pa gar bos 
žmo gui, ge res nių ga li my bių ne bu vi-
mo ir kt.) juos pa da rė ma žiau ver tais 
lie tu viais. Tad gal ir pa čiu lai ku iš ki-
lo tas dvi gu bos pi lie ty bės klau si mas? 
Ki ta ver tus, ki lu sios dis ku si jos ro do 
ten den ci ją, kad Lie tu vo je gal vo ja ma, 

DR. DA LIA CI DZI KAI TĖ. GIED RIAUS 
ŠUL NIAUS NUOTR.
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jog jei gu iš vy ku siems lei si me tu rė ti 
dvi gu bą ar net tri gu bą pi lie ty bę, jie 
ta pi lie ty be pa si nau dos (kaž ko dėl į 
žo dį ,,pa si nau dos“ su de dant vi sas 
ne igia mas šio žo džio reikš mes). Bet 
ne pa gal vo ja, kad tie iš va žia vu sie ji, 
gau da mi ga li my bę tu rė ti ne tik Lie tu-
vos pi lie ty bę, tuo pa čiu lei sis ir ,,iš-
nau do ja mi“, kad jie pri si ims at sa ko-
my bę, įsi pa rei gos at sto vau ti Lie tu vai 
ki to se ša ly se, kal bė ti už ją. Ir tai da-
rys įvai riais bū dais: jei esi ver sli nin-
kas – in ves tuo si į Lie tu vą ar at ves-
ti į Lie tu vą ki tų ver slą, pi ni gus; jei 
esi švie ti mo sri ty je dir ban tis ar bai gi 
stu di jas sve tur, gal būt jau si mo ra li nį 
įsi pa rei go ji mą, kad bū da mas(-a) Lie-
tu vos pi lie tis(-ė), ga li kaž ko kiu bū du 
pri si dė ti prie Lie tu vos ge ro vės, ne bū-
ti nai fi  ziš kai su grįž da mas(-a) į Lie tu-
vą. Tad šiuo klau si mu man no rė tų si 
ir ki to po žiū rio taš ko: kad dvi gu ba 
pi lie ty bė nė ra tik da vi mas ir gal vo ji-
mas, kad mes, Lie tu vos lie tu viai, da-
ro me jums, iš ei viams, pa slau gą. Kad 
pi lie ty bė yra ir at sa ko my bė, ir sa vo-
tiš kas mo ra li nė pa ska ta, im pe ra ty vas, 
kvie čian tis veik ti, o ne tik iš si trauk ti 
Lie tu vos pa są, kai bus ker ta ma vie na 
iš ES sie nų.

–Ar Lie tu vos pro jek tai su-
sig rą žin ti pro tus, ma no te, yra 
nuo šir dūs?

–Kal bant apie juos rei kė tų klaus-
ti ne apie tų pro jek tų nuo šir du mą, bet 
jų veiks min gu mą ir kiek tik ro no ro ir 
dar bo į to kį pro jek tą yra įde da ma. O to-
kia abe jo nė ky la iš as me ni nės pa tir ties. 
Kai tik bu vo pra dė ta kal bė ti apie pro tų 
su sig rą ži ni mo pro jek tą, su si ra dau už jį 
at sa kin gą žmo gų ir pa ra šiau, pra šy da-
ma at sa ky ti į ma no klau si mus. Tuo me-
tu už pro jek tą at sa kin gas as muo su ti ko 
tai pa da ry ti, bet nu siun tu si klau si mus 
dau giau iš jo nie ko ne gir dė jau. Apie 
pro jek tą tei ra vau si ir kaip žur na lis tė, ir 
kaip dak ta ro laips nį tu rin ti jau na moks-
li nin kė, gal vo da ma, kad ir man pa čiai 
bus ga li my bė su ži no ti, ką ga lė čiau da-
ry ti su sa vo laips niu Lie tu vo je, kuo ir 
kur ga lė čiau bū ti nau din ga. 

Šių atos to gų Vil niu je me tu į 
akis kri to dar vie nas da ly kas. Va ži nė-
jau, vaikš čio jau po Vil nių ir pa gal vo-
jau, kiek daug šiuo me tu mies te yra 

vyk do mų ar tik gal vo ja mų vyk dy ti 
pro jek tų. Vien dėl jų Lie tu vą ga li ma 
va din ti pro jek tų ša li mi – vi si vis kaž-
ką ku ria, sta to, pla nuo ja, ban do gau ti 
pi ni gų. Bet kiek tų pro jek tų yra ne pa-
baig tų, kaip daž nai pa si bai gus  pro-
jek tui vis kas čia pat yra nu me ta ma 
ir ieš ko ma nau jų pro jek tų, mat tik už 
tuos nau jus ga li ma ir vėl gau ti pi ni gų. 
Ma nau, kad to kių pro jek tų ga lė tu me 
su skai čiuo ti la bai daug. To dėl tik rai 
ne si no rė tų, kad tas pro tų su sig rą ži ni-
mas taip ir lik tų vien tik pro jek tu – ne-
ži nia kur ei nan čiu ir ne ži nia ko kiais 
re zul ta tais pa si baig sian čiu. 

–Tru pu čiu ką apie sa vo 
moks li nę te mą – ar be to, kad esa-
te vyr. re dak to rė, tu ri te ga li my bių 
pa nau do ti sa vo pa jė gas ir lie tu vių 
li te ra tū ros moks lui?

–Kai pa si tai ko pro ga, skai tau 
pa skai tas, ir ne bū ti nai apie „Drau gą“ 
ar re da ga vi mą, da li nuo si te mo mis iš 
sa vo di ser ta ci jos, ku ri vi sai ne se niai, 
nors ir po 2 me tų, iš vy do švie są kny-
gos pa vi da lu – ,,Ki tas lie tu vių pro-
zo je“ (Lie tu vių li te ra tū ros ir tau to sa-
kos ins ti tu tas, 2007). Nors me džia ga 
len ty no je pra gu lė jo dve jus me tus, ji 
Lie tu vo je tu rė tų bū ti dar pa kan ka-
mai nau ja ir švie žia, nes ko lo nia liz-
mo/po stko lo nia liz mo pro ble mo mis 
Lie tu vo je do mi si, ma no ži nio mis, 
vos ke li žmo nės. Ka dan gi pa ti te ori ja 

be veik nė ra pri sta to ma ar ba ati džiau 
ana li zuo ja ma li te ra tū ros kri ti kų ar li-
te ra tū ro lo gų kur suo se, pa skai to se, ti-
kiuo si, kad, at si ra dus ga li my bei to kį 
kur są įves ti į vie no ku rio nors Lie tu-
vos uni ver si te to pa skai tų cik lą, kny ga 
pra vers. Kny ga yra apie ,,ki tą“ lie tu-
vių pro zo je, kur ,,ki tas(-a) yra et ni nės 
ben druo me nės Lie tu vo je: žy dai, či go-
nai, ru sai, len kai ir to kia keis ta ben-
druo me nė kaip tu tei šai, apie ku riuos 
ke liuo se sa vo ro ma nuo se už si mi nė 
Ri čar das Ga ve lis. Ne pa sa ky čiau, kad 
te ma yra gry nai li te ra tū ro lo gi nė, nors 
ma no pa grin di nis ana li zuo ja mas šal-
ti nis ir yra lie tu vių li te ra tū ra. Ja nau-
do juo si kaip at ra mi ne me džia ga, ban-
dy da ma at sa ky ti ir į to kius klau si mus: 
kaip Lie tu va, lie tu vių tau ti nis cha rak-
te ris for ma vo si san ty ky je su ki to mis 
et ni nė mis ben druo me nė mis; kaip mes 
žiū ri me į ki tus ir ką gal vo ja me apie 
sa ve; ko dėl vie na ar ki ta et ni nė gru-
pė, mū sų nuo mo ne, yra to kia, o mes, 
ži no ma, esa me vi sa da šiek tiek ge res-
ni ir kt. Li te ra tū ros kū ri niuo se mū sų 
– lie tu vių – yra daug, o tie „ki ti“ yra 
nu til dy ti, jiems lei džia me pa si ro dy ti 
sce no je tik kar tas nuo kar to. 

Jei gu tu rė siu lai ko, ban dy siu 
to liau do mė tis šia te ma, nors abe jo-
ju, ar da bar ti nis ma no dar bas re dak-
ci jo je leis ne to li mo je at ei ty je pa ra-
šy ti iš ti są kny gą. Kol kas ir šios vie-
nos už ten ka. 

MARIJA RĖMIENĖ IR VYR. REDAKTORĖ DANUTĖ BINDOKIENĖ SU „DRAUGO“ 
SVEČIU VYTAUTAS LANDSBERGIU. 2002
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Lie tu vių fon das ir LR Am ba-
sa da Was hing to ne su ren gė pir mo-
sios ban gos lie tu vių iš ei vių pa ro dą 
se niau sio kas me ti nio lie tu vių fes ti-
va lio me tu JAV, Pen nsyl va ni jos vals-
ti jo je, Frak vil le mies te.

XIX a. pa bai go je į JAV at vy ko 
pir mo ji di des nė lie tu vių emig ran tų 
ban ga, dau giau sia ge na ma eko no mi-
nių bei po li ti nių prie žas čių. Lie tu vos 
M. Maž vy do na cio na li nė bib lio te ka 
su kau pė ne ma žai šio lai ko tar pio mū-
sų tau tie čių ra šy tų laiš kų, lie tu viš kų 
or ga ni za ci jų stei gi mo ir veik los do-
ku men tų, iš leis tų kny gų, laik raš čių, 
ant spau dų, nuo trau kų bei kvi tų, lei-
džian čių at kur ti mi nė to laik otarpio 
vaiz dą, pa jus ti pir mų jų gau siau be si-
ku rian čių už At lan to lie tu vių rū pes-
čius bei lū kes čius, sva jo nes ir vil tis. 
„Pir mą ja ban ga“ pa va din tos pa ro dos 
eks po na tai Jung ti nes Vals ti jas pa-

Pir mo sios ban gos pa ro da Frac kvil le

sie kė LR ge ne ra li nio kon su la to Chi-
ca go je ini cia ty va ir jau pa bu vo jo S. 
Bal ze ko lie tu vių kul tū ros mu zie ju je, 
LR ge ne ra li nia me kon su la te New 
Yorke, Lie tu vos am ba sa dos lai ki no-
se pa tal po se Ar ling ton, VA. Ka dan gi 
dau gu ma pir mo sios ban gos lie tu vių 
emig ran tų ap si gy ve no an glia ka sių 
re gio ne, Pen nsyl va ni jos vals ti jo je, 
Lie tu vių fon do Plėt ros ko mi te tas nu-
ta rė šios pa ro dos eks po na tus nu ga-
ben ti į Frac kvil le, PA, kur jau daug 
de šimt me čių or ga ni zuo ja mos kas-
me ti nės Lie tu vių die nos – se niau siu 
lai ko mas, da bar Lie tu vos vy čių 144-
osios kuo pos ren gia mas et ni nis fes-
ti va lis, pas ta ruo ju me tu ruo šia mas 
„Schu yl kill Mall“ pa tal po se rug pjū-
čio mė ne sio vi du ry je. 

Tai gi ben dra dar biau jant su 
Lie tu vos Res pub li kos am ba sa da 
Was hing to ne ir Lie tu vos vy čių 144-

ąja kuo pa, tar pi nin kau jant Lie tu vių 
fon do ta ry bos di rek to rių Plėt ros ir 
įga lio ti nių ko mi te to na riui Lau ry nui 
R. Mi se vi čiui bei jo žmo nai Eu ge ni-
jai, pa ro da bu vo sėk min gai su reng ta 
94-ųjų Lie tu vių die nų me tu rug pjū-
čio mėn. 16-17 d. Pa ro dos eks po-
na tai bu vo iš dės ty ti prie pat įė ji mo 
į spe cia liai šiai šven tei or ga ni zuo-
tą „Lie tu viš ką mu zie jų“ (Eu ge ni jos 
Mi se vi čie nės nuotr.). Per sa vait ga-
lį Lie tu vių die no se Frac kvil le, PA, 
ap si lan kė ir šią pa ro dą iš vy do ke li 
tūks tan čiai žmo nių. Po to pa ro da bus 
eks po nuo ta Eli za beth, NJ, apy lin kių 
lie tu viams. No rė da mi gau ti dau giau 
in for ma ci jos kreip ki tės į Lie tu vių 
fon dą (ad min@lit hfund.org) ar ba į 
Lau ry ną Mi se vi čių (lau ry nas.mi se-
vi cius@ubs.com )

LF inf.
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Šią va sa rą BSA Camp Ma-
na toc, ne to li Cle ve lan do, OH, vy ko 
9-oji Lie tu vių skau tų tau ti nė sto vyk-
la, į ku rią de šim čiai die nų bu vo su-
si rin kę 450 lie tu vių ber niu kų ir mer-
gai čių dau giau sia iš JAV ir Ka na dos. 
Bu vo sve čių ir iš Aust ra li jos, Bra zi-
li jos, An gli jos ir Lie tu vos. Lie tu vių 
tau ti nės sto vyk los vyks ta kas de šimt 
me tų. 

Lie tu vių skau tai su si bū rė 1918 
m., pra ėjus 11 me tų, kai R.Ba den-
Po wel lis skau tų or ga ni za ci ją įkū rė 
An gli jo je. Pir mo ji tau ti nė lie tu vių 
sto vyk la įvy ko 1928 m. Pa ne mu nė-
je, ne to li Kau no. Jo je da ly va vo 500 
ber niu kų ir mer gai čių. Ki ta sto vyk la 
vy ko 1938 m. taip pat Pa ne mu nė-
je, į ku rią su va žia vo jau apie 2000 
da ly vių. Pra si dė jus vo kie čių ir ru sų 
oku pa ci joms skau tų ju dė ji mas bu vo 
už draus tas. Pa bė gė liai iš Lie tu vos 
skau tus at kū rė Vo kie ti jos pa bė gė lių 
sto vyk lo se ir 1948 m. Al pė se, Mit-
ten wald, ne to li Isar Horn, Ba va ri-
jo je, JAV zo no je, su kvie tė tre či ą ją 
tau ti nę sto vyk lą. Ket vir to ji įvy ko 
jau Ame ri ko je 1958 m. ne to li Pon-
tiac, Mi chi ga no vals ti jo je. 

Vais ti nin kas Ra kas iš Chi ca-
gos Ame ri kos lie tu vių skau tams pa-
do va no jo 80 ak rų že mės šiau ri nia me 
Mi chi ga ne. Ten, Ra ko ūky je, 1968 
m. vy ko penk to ji tau ti nė skau tų sto-
vyk la. Tai bu vo di džiau sias skau tų 
su si bū ri mas – ja me da ly va vo 2500 
lie tu vių skau tų ir jų sve čių. Šeš to ji 
tau ti nė sto vyk la vy ko 1978 m. ne to li 
Mel bour no, Aust ra li jo je; sep tin to ji – 
1988 m. Ken sing to ne, OH; aš tun to ji 
1998 m. Pax ton, Mass. 

Po Lie tu vos ne pri klau so my-
bės at kū ri mo čia at si kū rė ir skau tų 
or ga ni za ci ja, ku ri tau ti nę sto vyk-
lą bu vo su ren gu si Ne mu nai ty je, ant 
Ne mu no kran to.

Vy tau tas Šliū pas

Au to riaus nuo trau kose – visiems 
lietuviams skautams – jauniems ir 

vyresniems – malonūs praėjusios 
vasaros prisiminimai  

Skau tų tau ti nė sto vyk la

VY TAU TAS ŠLIŪ PAS (IŠ KAI RĖS), BUR LIN GA ME, CA, STO VYK LOS VA DAS GIN TA-
RAS PLA CAS, IL LI NOIS, PRO GRA MŲ VA DAS VY TE NIS VIL KAS, LOS AN GE LES, CA
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–Kaip lie tu viai Sei nų kraš te 
gy ve no Jū sų vai kys tės lai kais, ar 
tuo met lie tu viai ge riau su gy ve no 
su len kais, ar blo giau?

–Aš iš au gau lie tu viš koj šei moj. 
Ga li ma sa ky ti, kad esu ka ro vai kas. 
Gi miau Laz di juo se, gy ve nom įvai-
rio se Lie tu vos vie to se, kur po Mo lo-
to vo-Rib ben tro po pak to pa si ra šy mo 
tė ve liai bu vo iš va žia vę. Fron tui trau-
kian tis jie grį žo į tė viš kę, į Rais ti nius 
ne to li Sma li nin kų, ku rie yra tarp Sei-
nų ir Puns ko. Vai kys tė, kaip ir kiek-
vie no vai ko po ka ry, ne bu vo leng va. 
Len kiš kai ap lin kui nie kas neš ne kė jo, 
pir mus len kiš kus žo džius iš gir dau 
nu ė jęs į mo kyk lą, į Sma lė nus. Ku rio-
ziš ka bu vo ma no pir mo ji die na. Ma-
ma man pa sa kė, kad kai mo ky to jas 
pa mi nės ta vo pa var dę, at si stok. Na, 
po nia ma nęs kaž ko klau sia len kiš kai: 
„Niewulis, idź do tablicy“ (eik prie 
len tos). Aš ne su pran tu, ką ji sa ko, 
bet gir džiu sa vo pa var dę, at si sto ju ir 
pa kar to ju tai, ką ji sa kė. Po nia ma to, 
kad su ma nim nesu si šne kės, to dėl sa-
ko: „sia daj“. Aš ir gi sa kau: „sia daj“. 
Ma no lai mei, sė dė jau vie na me suo le 
su drau gu, ku ris bu vo pu siau len kas. 
Jis mo kė jo len kiš kai ir man pa dė jo. 
Per pu sę me tų kal bą pra mo kau ir ne-
te ko kar to ti nė vie nų moks lo me tų. 

Pas kui su si kū rė Puns ko gim-
na zi ja, įsto jau ten. Da ly va vau sa vi-
veik lo je – gro jau, šo kau, dai na vau. 
Bai gęs mo kiau si mo ky to jų se mi na ri-
jo je, ta pau mo ky to ju. Pra dė jau dirb-
ti Vi du gi riuo se, Puns ko pa ra pi jo je. 
Ten vei kė sep tyn me tė – bu vo ly-
giag re čios – len kiš kos ir lie tu viš kos 
kla sės. Pra džios mo ky to ju iš dir bau 7 
m., po to ne aki vaiz di niu stu di ja vau 
Pe da go gi nia me ins ti tu te Kro ku vo je, 
ve džiau, 27 m. dir bau Sei nų že mės 
ūkio tech ni ku me. Da bar jau esu pen-
si nin kas, ver tė jau ju iš ru sų ir lie tu vių 
kal bų – do ku men tus ver čiu pro ku ra-
tū rai, teis mams, po li ci jai, pri va tiems 
žmo nėms, pvz., kai rei kia iš vers ti 
met ri kus, pir ki mo-par da vi mo su tar-
tis ir kt. do ku men tus. 

Vi du gi riuo se įsi jun giau į sa-

Mes pri pra tę už sa vo lie tu viš ku mą ko vo tiLEN KI JO JE

Šią va sa rą te ko lan ky tis Len ki jo je, gra žia me ir mums bran gia-
me Sei nų mies te, kur ryš kūs vys ku po ir po eto An ta no Ba ra naus ko 
pėd sa kai, kur se mi na ri jo je sa vo dva si nin ko ke lią pra dė jo dau ge lis 
XIX a. pa bai gos-XX a. pra džios ku ni gų, kur gy ve na to kie stip rūs lie-
tu viai, kad jų ne pa lau žė jo kie is to ri jos skers vė jai. Po kal bis su mo ky-
to ju Al gi man tu Ne vu liu, bu vu siu Len ki jos Lie tu vių Ben druo me nės 
ta ry bos pir mi nin ku, Lie tu vių na mų Sei nuo se sta ty bos ko mi te to pir-
mi nin ku. „Tai žmo gus, ku ris iš ma no vis ką“,  – taip mū sų pa šne ko vą 
api bū di na PLB vi ce pir mi nin kas Pet ras Mak si ma vi čius.

AL GI MAN TAS NE VU LIS PRIE LIE TU VIŲ NA MŲ SEI NUO SE
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vi veik lą, ten bu vo ne ma žai jau ni mo. 
Bu vau re ži sie rius, sta tėm vai di ni mus. 
Lie tu vo je va di na mi klo ji mo te at rai, 
o pas mus – kluo no te at rai, ku rie pa-
pras tai vyk da vo va sa rą. Kluo ne įreng-
da vom sce ną. Esa me pa sta tę daug 
vai di ni mų. Sa vi veik los bu vo daug, 
tie, kas sta tė, pa pras tai rin ko si pa trio-
ti nius vei ka lus: „Pi lė nų ku ni gaikš tis“, 
„Ži vi lė“, „1831-ie ji me tai“, ku ria me 
bu vo iš kel ta tri spal vė. Ta me su ki li me 
pa si reiš kia Plia te rai tė, ku ri mū sų vai-
di ni me žūs ta su tri spal ve. 

1967 m. bū da mas lie tu vių kal-
bos kur suo se Vil niu je (tai bu vo pir-
mie ji lie tu vių kal bos kur sai Len ki jos 
lie tu vių kal bos mo ky to jams) su si pa-
ži nau su da bar jau mi ru siu is to ri ku 
Vin cu Mar tin kė nu. Jis dės tė is to ri ją ir 
bu vo pa trio tiš kas žmo gus. Mums čia 
trūk da vo lie tu viš kų vei ka lų, to dėl aš jo 
pa pra šiau me džia gos. Ka dan gi ne bu-
vo ga li ma pa dau gin ti, jis ran ka per ra šė 
Čiur lio nie nės Ky man tai tės vei ka liu ką 
„Auš ros sū nūs“. Per sie ną ne bū čiau 
pra ve žęs, tai pa da rė vie nas drau gas. 
Mū sų pa sta ty mas bu vo už draus tas – aš 
iš kar to ži no jau, kad ne bus lei džia ma, 
nes ten bu vo to kie žo džiai: „rau don siū-
liai“, „mas ko liai“… Aš tuos žo džius 
pa kei čiau ir pa tį vai di ni mą pa va di nau 
„Knyg ne šiai“, kad ne už kliū tu me po li-
tiš kai. Su si do mė jo mu mis vi daus or ga-
nai, se kė mus. Vei kėm, ga li ma sa ky ti, 
ant tei sės-ne tei sės ri bos. 

Lie tu vo je tri spal vės ne bu vo 
ga li ma ro dy ti. Pas mus taip griež-
tai ne bu vo, ka dan gi len kai to ne su-
pras da vo. Kai vai di ni me Plia te rai tė 
nu mi rė, mes ją už den gė me tri spal ve 
vė lia va. Na, bet ir tarp mū sų bu vo 
in for ma to rių, ku rie pra neš da vo kur 
rie kia, tik vis kas vyk da vo ne taip 
įžū liai, kaip Lie tu vo je. Pvz., 1970 
m. Puns ko gim na zi jo je po kon cer to  
bu vo su gie do tas Lie tu vos him nas. 

–Ir dėl to ne bu vo jo kių ne-
ma lo nu mų?

–Mo ky to ją An ta ną Šliau žį 
kvie tė si tei sin gu mo or ga nai, bet aš 
tu rė jau Lie tu vių li te ra tū ros an to lo-
gi ją, kur bu vo įdė tas ir V. Ku dir kos 
ei lė raš tis „Tau tiš ka gies mė“. Mo-
ky to jas pa ro dė, kad tai ei lė raš tis, ir 

tuo vis kas bai gė si. Bet to kie da ly kai 
bu vo ne pa gei dau ti ni. Mū sų kraš te, 
Lie tu vos pa sie ny, bu vo daug pa trio-
tiš kai nu si tei ku sių žmo nių. 

Len ku čiai į lie tu vius žiū rė jo 
ne pa lan kiai. Kai ga vau spy rį į už pa-
ka lį, su ži no jau, ką reiš kia bū ti lie tu-
viu. Mo kyk lo je mus per se kio jo, pra-
var džiuo da vo, ka dan gi len ku čių bu vo 
dau giau. „Ty, litwin poganin, twoja 
wiara - na kominie“ (tu, lie tu vi, pa-
go ni, ta vo ti kė ji mas – ant ka mi no), 
dai nuo da vo jie. Stip res ni lie tu viu kai 
at si kirs da vo. Ka dan gi šių kraš tų gy-
ven to jai yra mo zū rai, mes sa ky da-
vom: „Mazur wsadził w dupę pazur“ 
(mo zū ras įki šo į už pa ka lį pirš tą). 
Lie tu viams bu vo sun ku, ne ga li ma sa-
ky ti, kad da bar leng va, bet ne pa ly gi-
na mai sun kiau bu vo anks čiau. Ir kaip 
be bū tų keis ta, mes la biau siai bu vo me 
skriau džia mi baž ny čio se. Tur guo se 
lie tu viai su len kais kar tu dar ir tau re-
lę iš lenk da vo ir ne si pyk da vo, o baž-
ny čio je – ne. So cia lis ti nė vals ty bė 
lei do steig ti lie tu viš kus an sam blius, 
o baž ny čia ne lei do mels tis sa vo kal-
ba. Pra ėju sią va sa rą no rė jom at si vež-
ti Ši lu vos Pa ne lės Švč. Pa veiks lą, bet 
kle bo nas ne pri ėmė. 

–Ar da bar tu ri te lie tu viš kas 
šv. Mi šias ir kas jus ap tar nau ja?

–Tu rė jom iš sa vo kraš to ki lu sių 
ku ni gų, bu vo iš Lie tu vos ki lu sių, da-
bar ne tu rim jo kio. Va žia vom pas Vil-
ka viš kio, Kai šia do rių vys ku pus, pra-
šėm ku ni go, nie ko ne pe šėm, bet su si-
ta rėm, kad per ei na mam lai ko tar piui, 
kol gau sim nuo la ti nį ku ni gą, laz di-
jie čiams ku ni gams bus lei džia ma pas 
mus šv. Mi šias au ko ti vie ną kar tą per 
sa vai tę. Taip gy ve nam nuo pa va sa rio. 
Mū sų vys ku pas tuo ne la bai su in te re-
suo tas. Jei gu jis kreip tų si į Lie tu vos 
vys ku pus, bū tų ki ta kal ba. Mes jį ap-
lan kėm, jis mus pri ėmė ga na šal tai, 
to dėl pa tys pra dė jo me rū pin tis. 

–Kiek pa ra pi jie čių su si ren-
ka sek ma die niais?

–Ma tot, koks yra da ly kas. Pa-
mal dos spe cia liai pa da ry tos vi du ry je 
die nos – 13 val. Len ki jos lai ku. Sek-
ma die niais len kiš kos Mi šios au ko ja-

mos pen kis kar tus, per sa vai tę – dau-
giau kaip 20, o mes per sa vai tę tu ri-
me vie ne rias ir dar to kiu ne pa to giu 
lai ku. Žmo nės tą die ną jau nie kur 
ne be ga li iš va žiuo ti. Pra šėm pa keis-
ti lai ką, ne su ti ko. Į 13 val. Mi šias 
at ei na tik pa tys karš čiau si ti kin tie-
ji, jau ni mo ne daug, jis ei na 8 val. ar 
10 val. į len kiš kas, ka da pa to ges nis 
lai kas. To dėl Mū sų Mi šio se ne ga li-
ma pa sa ky ti, kad bū tų kam ša tis. Jei-
gu Mi šios vyk tų 9 val., ži no ma, bū tų 
žy miai dau giau žmo nių. 

–Lie tu vo je žmo nės la bai at-
ša lę nuo baž ny čios. Po Ko vo 11-
osios baž ny čios bu vo pil nes nės. 
O Sei nų kraš te? Len kai yra la bai 
die vo bai min gi, o lie tu viai?

–Len kų „nuo baž nu mas“ dau-
giau de ko ra ty vi nis, lie tu viai taip 
ne si reiš kia. Ga li ma sa ky ti, kad apie 
90 proc. ir dar dau giau lie tu vių ei-
na į baž ny čią. To kių, ku rie ne si lan ko 
baž ny čio je, yra gal ko kie 5 proc. 

–Ar ap lin ki nė se apy lin kė se šian-
dien dar vyks ta lie tu viš kos Mi šios?

–Ži no ma: Puns ke – sek ma die-
nį dve jos, Sma lė nuo se – vie ne rios, 
Vi du gi riuo se – 1, Ža ga ruo se – 1, Su-
val kuo se gal du kar tus per mė ne sį.

–At krei pė me dė me sį, kad 
Sei nų kraš te tur tin gi ūki nin kai – 
gra žūs jų na mai ir lau kai. Lie tu va 
at ro do kur kas pras čiau.

–Ma tot, ma no sū nūs gy ve na 
Lie tu vo je – Klai pė do je ir Vil niu je, 
tai ten ka per va žiuo ti per Lie tu vą, to-
dėl ir aš ma tau, kad Lie tu vos kai mas 
la bai su luo šin tas, iš dras ky tas. At ro-
do liūd no kai. Pas mus ne bu vo ko lek-
ty vi za ci jos, to dėl iš li ko ūki nin kai, 
kai mas ne iš dras ky tas. Pas mus yra 
iš li ku si ta tik ro ji Lie tu va – gy ve ni-
mas vien kie miuo se. Ūkiai li ko to kie, 
ko kie ir bu vo. Ži no ma, po ka rio lai-
ko tar piu bu vo sun ku, bet as me ni nis 
ūkis iš li ko. Mū sų kai mas ne taip jau 
pra stai gy vuo ja, nors že mės to kios 
pat, kaip Laz di juo se, vi du ti nės. 

–Ar lie tu vių ūki nin kų yra 
daug iš li ku sių?
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–O taip, pa sie ny je nė ra nė vie-
no len ko, vi si kai mai šne ka lie tu viš-
kai. Tik da bar pra dė jo mai šy tis – tai 
len kas žen tas at ei na, tai mar ti len kė. 
Ma no vai kys tės me tais Rais ti niuo se 
ne bu vo nė vie no len ko. Da bar ūki-
nin kams že mės ūkio po li ti ka, kaip ir 
Lie tu vo je, nė ra pa lan ki, bet kaž kaip 
ver čia si. Yra čia ką pa ma ty ti ir ką 
pa ro dy ti, bū ti nai rei kia ap lan ky ti ir 
per va žiuo ti vi są pa sie nį.

–Ar la bai smar kiai len kė ja 
tas kraš tas?

–Len kė ja, bet ne ga li ma pa sa-
ky ti, kad smar kiai. Mū sų ir lai mė, 
ir ne lai mė, kad mus ki ta tau čiai su pa 
– spau džia tik iš vie nos pu sės. Jei gu 
bū tu me ap sup ti iš vi sų pu sių, bū tų 
sun kiau. 

–Kai sie na at si da rė, jums ta-
po ge riau?

–Be abe jo, mes, ir ne tik mes, 
pa tys len kai va žiuo ja ap si pirk ti į 
Laz di jus ar ki tur, nes į Su val kus to-
liau. Ir ben zi nas Lie tu vo je pi ges nis 
1 li tu. Tai gi už si pi la de ga lų Lie tu-
vo je. Ir ge rai, ir blo gai, kai žmo gus 
lais vas – yra dau giau ga li my bių. Iš-
va žiuo ja ki tur gy ven ti – ap si ve da, 
iš te ka. Lais vė je žmo nės pa krin ka, 
sa vo ta pa tu mą pra ran da. Anks čiau, 
kai bu vo la biau su var žy ti, ma žiau iš-
va žiuo da vo iš sa vo ap lin kos. Daug 
jau ni mo, bai gu sio Puns ko gim na zi-
ją, iš va žiuo ja stu di juo ti į Lie tu vą ir 
dau ge lis lie ka, nes pas mus nė ra dar-
bo vie tų – Sei nai tik baž nyt kai mis. Į 
Balt sto gę va žiuo ti ne no ri.

–Ar lie tu viai val diš ko se 
įstai go se gau na dar bo?

–Sun ko kai, bet gau na. Anais 
lai kais įsi dar bin da vo daž niau. 

–Vi suo me ni nin kų pa kan ka?
–Tu ri me ne ma žai or ga ni za ci-

jų, dau giau ar ma žiau vei kia Mo ky-
to jų drau gi ja, Et no gra fi jos drau gi ja, 
Len ki jos lie tu vių drau gi ja, Lie tu vių 
Ben druo me nė. Mes už sa vo bū vį tu-
rė jom ko vo ti, jei gu no rė jom iš lik ti 
lie tu viais. Kai mo žmo nės ėjo, dar-
bus pa li kę, vai din ti, dai nuo ti, šok ti. 

Nie kas už nie ką ne mo kė jo. Bū ti ar 
ne bū ti – toks mums bu vo klau si-
mas. Tai pri ver tė mus bū ti ak ty viais, 
reikš tis. Kai mo žmo nės, kas ga lė jo, 
dai na vo, kas ga lė jo šok ti, šo ko, kas 
ga lė jo vai din ti, vai di no. Nė ra to kio 
kai mo, kur ne bū tų ak ty viai lie tu viš-
ko je veik lo je da ly vau jan čių žmo nių. 
Mes pri pra tę už sa vo lie tu viš ku mą 
ko vo ti. Jei gu lau ke vyks ta koks vai-
di ni mas, kiek vie nas at si ne ša ko kį 
lauk ne šė lį su mais tu, su ruo šiam vai-
šes. Čia pas mus bū na daug de le ga-
ci jų iš Lie tu vos, ir anks čiau, lai kams 
su švel nė jus, bū da vo. Sve čiai – ar tis-
tai, po etai nak vo da vo ir mai tin da vo-
si pas ūki nin kus, ki to kių nak vy nės 
na mų ne bu vo. Mes įpra tę prie vi suo-
me ni nių dar bų, nie kas už mus mū sų 
kul tū ros ne pa da rys. Lie tu viai pa vy di 
len kams, ku rie sė di na mie, nie ko ne-
da ro, at va žiuo ja tik pa žiū rė ti. O mes, 
kad sa vo kal bą, kul tū rą iš lai ky tu me, 
tu ri me daug ju dė ti. Ne bu vo jo kių 
re ži sie rių, chor ve džių – vis ką da rė-
me pa tys, ku rie ga bes ni. Kai muo se 
tai da rė mo ky to jai, kaip ir aš. Gal 
nu si ma niau šiek tiek dau giau ne gu 
kai mo žmo gus, ku ris bu vo bai gęs 
4-7 kla ses, bet ne bu vau bai gęs jo kių 
spe cia lių moks lų. 

–Bu vo te Lie tu vių na mų sta-
ty bos ko mi te to pir mi nin kas.

–Idė ja gi mė tik Lie tu vai pra-
dė jus kur tis – 1989 m. Lie tu va su ti-

ko fi nan suo ti, rei kė jo gau ti lei di mą 
me džia gas pra vež ti per sie ną. Tu rė-
jom pirk ti skly pą, pi ni gus su au ko jo 
Va ka rų lie tu viai (Aust ra li jos, JAV). 
Rei kė jo gau ti lei di mą sta ty ti. Va ži-
nė jom į Lie tu vą pas prem je rus – A. 
Šle že vi čių, G. Vag no rių, vi ce prem-
je rą Z. Vaiš vi lą, pre zi den tą A. Bra-
zaus ką ir kt. 

Sta tė Ma ri jam po lės sta ty bos 
ben dro vė, rei kė jo gau ti lei di mą, 
mo kė ti mui tą. Ta rian tis da ly va vo 
Len ki jos ir Lie tu vos prem je rai, tai-
gi taip su da rė, kad ne rei kė tų mo kė ti 
mui to. At ve žė ir pa sta tė. Pa va di nom 
juos Lie tu vių na mais, kad kiek vie-
nas Len ki jos ir Lie tu vos lie tu vis čia 
jaus tų si kaip na mie, nes kiek vie no 
lie tu vio da le lė čia yra įdė ta, – sta-
ty ta iš Lie tu vos mo kes čių mo kė to-
jų pi ni gų. Gra žus ati da ry mas bu vo 
1999 m., da ly va vo V. Land sber gis, 
Vil ka viš kio ir mū siš kis vys ku pai. Po 
to Lie tu va pa sta tė ir „Ži bu rio“ gim-
na zi ją.  

–Kaip iš si lai ko te?
–Lie tu vių na mai tu ri vieš bu tė-

lį, vei kia ba ras, – gau na me pa ja mų. 
Kon cer tų sa lė je vyks ta kon cer tai, ją 
nuo mo ja me ves tu vėms (sam do taip 
pat ir len kai); yra sa ly tė lai do tu vėms. 
Da lį pa tal pų nuo mo ja Lie tu vos kon-
su la tas. Iš tų pa ja mų iš si lai ko me. 

Kal bė jo si Aud ro nė V. Škiu dai tė

LIETUVIAI LIE TU VIŠ KO SE MI ŠIO SE SEI NŲ KA TED RO JE
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Vi sai ne se niai Lie tu vių Ben-
druo me nė įsi kū rė Liuk sem bur ge 
(val dy bos pir mi nin kas Žil vi nas Bub-
nys). Į va sa rą vy ku sį PLB ir PLJS 
pir mi nin kų su va žia vi mą Liuk sem-
bur go kraš tas jau bu vo at siun tęs 
sa vo at sto vę – LLB val dy bos na rę 
Ra mu nę Šar kaus kie nę. PL pa pra šė 
Ra mu nę pa pa sa ko ti apie šį lie tu vių 
sam bū rį.

–Koks tas Liuk sem bur go 
lie tu vių gy ve ni mas?

–Mū sų dar ne daug. Su si ei-
nam, šven čiam dau ge lį šven čių, 
pvz., lie tu viš kas Jo ni nes. Pra džio je 
bu vo me tik lie tu viai, ir tiek. Po to 
nu spren dė me sa vo veik lą įfor min ti 
ofi cia liai, ka dan gi dau ge lį klau si-
mų ga li ma iš spręs ti tik kaip Lie tu vių 
Ben druo me nei. Or ga ni za ci ją įstei-
gėm 2007 m. lap kri čio 26 d. Pir mo ji 
ir svar biau sia prie žas tis, ko dėl mes 
su si bū rėm, bu vo lie tu viš kos kny gos 
moks lei viams, ku rie mo ko si Liuk-
sem bur go Eu ro pos mo kyk lo je. Bė da 
bu vo ta, kad Lie tu va pa ža dė jo mus 
pa rem ti lie tu viš ko mis kny go mis, 
bet mes ne tu rė jo me kur jų sau go ti ir 
kaip api for min ti. Ben druo me nė ga li 
jas pri im ti kaip Lie tu vos pa ra mą. Po 
to pa ma tė me, kad kaip ben druo me nė 
mes ga li me leng viau spręs ti ir dau-
giau da ly kų, pvz., reng ti kul tū ri nius 
ren gi nius. Mū sų or ga ni za ci ja dar 
la bai jau na, mums rei ka lin gi ry šiai 
su re gio no ben druo me nė mis, ki tais 
PLB kraš tais, in for ma ci ja. 

–Jei gu rū pi na tės vai kais, va-
di na si, jų tu ri te ne ma žai?

–Tik rai ne ma žai. La bai džiau-
gia mės, kad Eu ro pos mo kyk lo je 
jiems su tei kia mos dvi lie tu vių kal-
bos pa mo kos.

–Kas tai yra Eu ro pos mo-
kyk la?

–Tai ben dro jo la vi ni mo mo-
kyk la, fi nan suo ja ma iš Eu ro pos ins-
ti tu ci jų lė šų. Jų yra ke lios – Briu se-
ly je, Liuk sem bur ge. Jas lan ko vai kai 
iš vi sų Eu ro pos vals ty bių, šei mų, 

Esame įdo mūs pa sau liui LIUKSEMBURGE

ku rių vie nas iš tė vų dir ba Eu ro pos 
Są jun gos ins ti tu ci jo se. Gai la, kad 
ne tu ri me lie tu vių sky riaus. Se no sios 
vals ty bės to kias sek ci jas tu ri, pvz., 
šve dai, da nai, is pa nai, vo kie čiai, bri-
tai ir kt. 

–Ko kia kal ba mo ko si lie tu-
vių vai kai?

–Pa pras tai to kia, ko kią už sie-
nio kal bą var to ja tė vai, daž niau siai 
an glų ar pran cū zų, kar tais vo kie čių.

–Ar yra šan sų at si ras ti lie tu-
vių sek ci jai?

–Trūks ta vai kų. Be je, Briu se-
ly je to kia sek ci ja vei kia. 

–Ko kio se or ga ni za ci jo se 
Liuk sem bur ge dir ba lie tu vai čiai?

–Tei sin gu mo teis me, Eu ro pos 
Par la men te, Eu ro pos Ko mi si jo je, 
Eu ro pos au di to rū muo se. Fak tiš kai 
dau ge lio eu ro pi nių ins ti tu ci jų tech-
ni niai sky riai yra įsi kū rę Liuk sem-
bur ge. Už si i ma me ver ti mais į lie tu-
vių kal bą.

–Ko kių pro fe si jų žmo nės at-
vyks ta dirb ti į Liuk sem bur gą?

–Dau giau sia ver tė jai, tei si nin-
kai, ling vis tai, asis ten tai.

–Tai lai ki ni ar nuo la ti niai 
dar buo to jai?

TRA KUO SE, PLB IR PLJS PIR MI NIN KŲ SU VA ŽIA VI ME, RA MU NĖ ŠAR KAUS KIE-
NĖ SU TI KO BU VU SĮ SAVO STU DEN TĄ VY TAU TO DI DŽIO JO UNI VER SI TE TE, AT VY KU SĮ 
IŠ URUG VA JAUS – NI KO LAS VE LO, JAU NUO LĮ, KU RIS NE TU RI NĖ LA ŠO LIE TU VIŠ KO 
KRAU JO, BET NO RI BŪ TI LIE TU VIU
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–Dau ge lis dir ba nuo la ti nai, 
yra lai mė ję kon kur sus ir jų dar bo 
lai kas yra ne ri bo tas. Yra ir lai ki nų jų 
dar buo to jų, bet jų nė ra daug.

–Kiek Liuk sem bur ge ga lė tų 
gy ven ti lie tu vių?

–Apie 400.

–Ar iš to bū rio vi si pri klau so 
jū sų or ga ni za ci jai?

–Vi si ne at ei na. Į skir tin gus 
ren gi nius at ei na ir skir tin gi žmo nės. 
Pri klau so nuo to,  koks ren gi nys. 
Tar kim, Jo ni nė se da ly vau ja tik rai 
daug – apie 100 žmo nių. Tie sa, šie-
met bu vo ma žiau – lie tus iš gąs di no.

–Kur ren ka tės, šven tes šven-
čiat?

–Šven tėms tu ri me to kią gra žią 
vie tą gam to je. Pa pra šo me Liuk sem-
bur go ko mu nos, kad mums tą vie tą 
skir tų ne mo ka mai. Jei gu ren gia me 
kon cer tą – at vyks ta kas nors iš Lie-

tu vos (pvz., 2007 m. ru de nį bu vo 
at vy kęs VDU fol klo ro an sam blis), 
ten ka pra šy ti 100 vie tų sa lės. Da ly-
va vo apie 80 žmo nių. Bu vo be ga lo 
sma gu. Džiau gia mės bet ko kiu lie-
tu viš ku ren gi niu, sie kia me dau giau 
kul tū ri nių ry šių, kad ga lė tu me už-
tik rin ti sau ir sa vo vai kams kul tū ros 
tra di ci jas.

–Liuk sem bur go lie tu viai – 
tai šei mos, vie ni šiai, se ni, jau ni?

–Įvai riai, nes dir ba įvai raus 
am žiaus žmo nių, bet dau gu ma – jau-
no ji kar ta.

–Ar yra su vi lio tų liuk sem-
bur gie čių?

–Tu ri me ir miš rių šei mų, tie-
sa, ne daug.

–Ar su se nai siais lie tu viais, 
jei gu to kių esa ma, ry šių ne at kaps-
tė te?

–Kol kas dar ne.

–Ar jau tu ri te ko kių nors 
me ni nių ko lek ty vų?

–Vei kia fol klo ri nis an sam blis. 
Jau dve ji me tai dai nuo ja me, mo ko-
mės lie tu viš kų dai nų. Be je, į mū sų 
re pe ti ci jas at ei na vie nos lie tu vai tės 
drau gas – is pa nas, ku ris jau ne ma-
žai iš mo ko mū sų dai nų, la bai pui kiai 
dai nuo ja ir no ri to liau tęs ti moks-
lus, mo ky tis lie tu vių liau dies šo kių, 
žai di mų. Be je, ir bel gai, ir pran cū-
zai mie lai įsi trau kia į mū sų Jo ni nių 
šven tes – šo ka, žai džia ir la bai ge rai 
jau čia si, o mes la bai džiau gia mės, 
kad sa vo kul tū rą per duo dam, pa ro-
dom, ko kia ji tur tin ga, įdo mi. Ma-
nau, kad at lie ka me gra žią mi si ją. Ir 
pa tys jau čia mės esan tys įdo mūs pa-
sau liui dėl sa vo kal bos, tų pa čių šo-
kių ir dai nų.

–Kas jus mo ko dai nuo ti, 
šok ti?

–Yra bu vu sių an sam blie-
čių – lan kiu sių Vil niaus uni ver si te-
to „Ras ki los“ klu bą, ke le tas iš ki tų 
an sam blių. Su ra šėm dai nas, ku rias 
mo kė jom ir jas at spaus di nom. Da bar 
tu ri me dai ny nė lius ir ga li me mo ky-
ti ki tus. Ren ka mės kiek vie ną tre čia-
die nį vie nos lie tu vai tės bu te – apie 
10 dai nuo jan čių žmo nių.

–Ar dai nuo ja te tik sau? O 
gal ren gia te kon cer tus?

–Kol kas tik sau ir Jo ni nėms. 
Mo ko mės apei gi nių dai nų.

–Ko kios pro fe si jos esa te Jūs 
pa ti?

–Esu li tu a nis tė, bai gu si Vil-
niaus uni ver si te tą, lie tu vių kal bą, 
dir bau VDU, dės čiau lie tu vių kal bą 
už sie nie čiams. Man pa ti ko, kad mū-
sų kal ba yra įdo mi ki tų tau tų žmo-
nėms, kad ver ti na ma ir dau ge lis 
žmo nių no ri ją iš mok ti. At va žiuo ja 
į Lie tu vą mo ky tis net iš Ja po ni jos, 
Urug va jaus.

–Ar sa vo ži nias Liuk sem-
bur ge ga li te pri tai ky ti?

–Taip. Dir bu lie tu vių kal bos 
ver ti mų sky riu je kal bos re dak to re.

PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMAS ŠIĄ VASARĄ TRAKUOSE TAIP PAT POSĖDŽIAVO
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Pra ėjus vos ke liems mė ne-
siams po Vo kie ti jo je sėk min gai įvy-
ku sio pir mo jo Eu ro pos lie tu vių ro ko 
fes ti va lio „Eu ro fes ti va lis 2008“ bu-
vo su reng tas fes ti va lio or ga ni za to-
rių bei tal ki nin kų su si ti ki mas, į ku rį 
at vy ko ko ne vi si prie fes ti va lio pa-
ren gia mų jų dar bų pri si dė ję as me nys. 
„Eu ro fes ti va lį 2008“ ren gė Eu ro pos 
lie tu vių kul tū ros cen tras (ELKC) bei 
at sto vai iš Pa sau lio lie tu vių jau ni mo 
są jun gos, Vo kie ti jos lie tu vių jau ni-
mo są jun gos ir Vo kie ti jos Lie tu vių 
Ben druo me nės. 

„Šis su si ti ki mas – tai ne tik 
sim bo liš ka pa dė kos ak ci ja vi siems, 
ku rie sa va no riš kai, su di džiu liu at si-
da vi mu ir nuo šir du mu pri si dė jo prie 
fes ti va lio or ga ni za ci jos, bet ir svar-

 „Eu ro fes ti va lis 2009“ 
at vers du ris ir Vo kie ti jos mu zi kan tams

VOKIETIJOJE

bi plat for ma dis ku si joms, kri ti kai ir 
nau joms idė joms, ku rios or ga ni zuo-
jant „Eu ro fes ti va lį 2009“ ne abe jo ti-
nai pa dės iš veng ti klai dų bei leis jam 
tap ti dar pa trauk les niu ir pra smin-
ges niu“, – sa kė ELKC di rek to rius 
Ri mas Čup lins kas.

„Eu ro fes ti va lis 2008“, lie pos 
4-6 die no mis po at vi ru dan gu mi vy-
kęs Va sa rio 16-osios gim na zi jos par-
ke, su tei kė uni ka lią ga li my bę sce no-
je pa si ro dy ti Eu ro po je gy ve nan tiems 
ir mu zi kuo jan tiems lie tu vių kil mės 
me ni nin kams ir pa ska ti no juos ben-
drai veik lai ir kū ry bai. Ne pai sant 
kiek reik lių fes ti va lio tai syk lių, pa gal 
ku rias pa si ro dy ti bu vo lei džia ma tik 
gru pėms, at lie kan čioms lie tu viš kus 
ir sa vos kū ry bos kū ri nius, sce no je 

žiū ro vai iš vy do be ne tu zi ną lie tu viš-
kai mu zi kuo jan čių at li kė jų iš Vo kie-
ti jos, Lat vi jos, Pran cū zi jos, Ai ri jos, 
Di džio sios Bri ta ni jos bei Lie tu vos. 
„Eu ro fes ti va lis 2008“ spė jo su si-
lauk ti dau ge lio tei gia mų at si lie pi mų 
iš da ly vių, žiū ro vų ir iš re gio ni nės 
vo kie čių spau dos. Ypa tin gą reikš mę 
fes ti va liui su tei kė Lie tu vos Res pub-
li kos Pre zi den to Val do Adam kus vi-
zi tas. Pre zi den tas iš kil min gai ati da rė 
ren gi nį bei iš sa kė vil tį, kad šis fes ti-
va lis tap tų il ga me te tra di ci ja. 

At si žvel giant į fak tą, jog to kio 
mas to ir po bū džio ren gi nys Eu ro po-
je vy ko pir mą kar tą, jo or ga ni za to-
rių bei tal ki nin kų su si ti ki mas bu vo 
svar bus ir pra smin gas. Su si ti ki mo 
tiks las bu vo ben dra dis ku si ja iš ana-

„EU RO FES TI VA LIO“ REN GĖ JAI IR TAL KI NIN KAI
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li zuo ti pra ėju sių me tų ren gi nį ir ob-
jek ty viai jį įver tin ti, ap tar ti ki lu sias 
prak ti nes bei idė ji nes pro ble mas ir 
ga li mus jų spren di mus or ga ni zuo-
jant ki tą fes ti va lį. „Pir ma sis fes ti-
va lis bu vo di džiu lis įdir bis ki tiems 
ren gi niams ir pui ki pra džia to les niai 
šio po bū džio veik lai. Įgi jus svar bios 
pa tir ties at ei nan čiais me tais at lik ti 
dau ge lį or ga ni za ci nių bei re kla mi nių 
dar bų bus ne pa ly gi na mai leng viau, o 
fes ti va lio žiū ro vai jau ga lės tei gia-
mai aso ci juo ti dar ne itin pla čiai Vo-
kie ti jo je ži no mą lie tu vių kul tū rą bei 
jos at sto vus“, – džiau gė si Vo kie ti jos 
Lie tu vių Ben druo me nės pir mi nin kas 
An ta nas Šiugž di nis. 

Su si ti ki mo me tu bu vo ap tar ta 
dau ge lis ker ti nių te mų, tarp jų fes ti-
va lio fi nan sa vi mo ir re kla mos ga li-
my bės bei pa ti fes ti va lio idė ja ir re-
zul ta tai. ELKC di rek to rius R. Čup-
lins kas pri sta tė ir ke le tą vi sai nau jų 
idė jų, ku rio mis ža da ma pra tur tin ti 
at ei nan čių me tų fes ti va lio tu ri nį ir 
pri trauk ti dau giau žiū ro vų. Ko ne iš-
sa miau siai jis ap ta rė sa vo tiš ką fes ti-
va lio kon cep ci jos už da ru mą ir drau-
ge su su si rin ku siais pri ėjo vai sin gų 
re zul ta tų. R. Čup lins kas pra ne šė, jog 
ki tais me tais bus va do vau ja ma si šiek 
tiek pa ko re guo tais bei su švel nin tais 

fes ti va lio prin ci pais, ku rie ska tins ne 
tik ben drą lie tu vių me ni nin kų dia lo-
gą, bet įtrauks ir Vo kie ti jos me ni nin-
kus, taip įne šant šur mu lio ne tik į už-
sie nio lie tu vių, ta čiau ir į vie ti nį kul-
tū ros gy ve ni mą. „Šių me tų fes ti va lis 
bu vo orien tuo tas į lie tu viš ko jo me no 
pri sta ty mą Vo kie ti jo je, o Lie tu vos 
var do pa mi nė ji mo tūks tant me čio bei 
Vil niaus ta pi mo Eu ro pos kul tū ros 
sos ti ne pro go mis 2009-ai siais ho ri-
zon tą pra plė si me įtrauk da mi ir už sie-
nie tiš ką jį, tuo dar la biau ska tin da mi 
kul tū ri nį ben dra vi mą tarp tau ti nia me 
lyg me ny je“, – su fes ti va lio ren gė jais 
min ti mis da li no si R. Čup lins kas. Šią 
idė ją ža da ma re a li zuo ti ša lia lie tu vių 
at li kė jų kvie čiant ren gi ny je pa si ro-
dy ti ori gi na lias ir per spek ty vias gru-
pes iš Vo kie ti jos bei or ga ni zuo jant 
įvai rias ben dras kū ry bi nes dirb tu ves 
abie jų ša lių mu zi kan tams.

„Tra di ci nių“ fes ti va lio ele-
men tų at ei nan čiais me tais at si sa-
ko ma ne bus. Iš skir ti niu fes ti va lio 
bruo žu iš liks iš sa miai su for mu luo ta 
idė ja, ku ri ne at sie ja ma ir nuo pa-
grin di nio jo or ga ni za to riaus, ELKC, 
tiks lų – puo se lė ti lie tu viš ką kal bą 
bei kul tū rą, rem ti ir ska tin ti nau jas, 
ori gi na lias kū ry bi nes ini cia ty vas bei 
de monst ruo ti jau nų jų Eu ro pos lie tu-

„EU RO FES TI VA LĮ 2008“ ATI DA RĖ LIE TU VOS PRE ZI DEN TAS VAL DAS ADAM KUS

vių su ge bė ji mą ir no rą pa tiems tap ti 
ak ty via lie tu vių kul tū ros da li mi. 

„Jau prieš įvyks tant pir ma jam 
fes ti va liui ža vė jau si ori gi na lia ir ne-
tra di ci ne jo idė ja bei įžvel giau di-
džiu lę jo svar bą lie tu viš ku mo iš lai-
ky mui ir puo se lė ji mui. Džiu gu, kad 
fes ti va liui pa si bai gus ma no nuo mo-
nė pa si tvir ti no – lau žo švie so je dar 
il gai ne ti lo dai nos bei gi ta ros skam-
be sys, o at vy ku sių me ni nin kų, žiū ro-
vų bei or ga ni za to rių aky se spin dė jo 
džiaugs mas. Tą sa vait ga lį mus vi sus 
su jun gė lie tu viš ka dai na ir lie tu viš-
kas žo dis. Fes ti va lis be abe jo nės pa-
sie kė sa vo tiks lą“, – sa kė vie na fes-
ti va lio ren gė jų. 

Ki tas „Eu ro fes ti va lio“ or ga ni-
za ci nės ko man dos su si ti ki mas pla-
nuo ja mas žie mą, po ku rio pra si dės 
ak ty vūs pa ruo šia mie ji dar bai. Nu-
ma to ma, jog „Eu ro fes ti va lis 2009“ 
vyks Va sa rio 16-osios gim na zi jo je, 
Vo kie ti jo je, 2009-ųjų rug pjū čio vi-
du ry je. Tiks li da ta bei ki ta svar bi 
in for ma ci ja pra si dė jus or ga ni za ci-
niams dar bams bus skel bia ma fes ti-
va lio tin kla py je – www.eu ro fes ti va-
lis.org.
Eu ro pos lie tu vių kul tū ros cen tro inf.
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Ar gen ti nos Lie tu vių sa vi šal-
pos ir kul tū ros drau gi ja „Ne mu nas” 
pa mi nė jo sa vo 99 me tų su kak tį. Ši 
drau gi ja yra se niau sia lie tu vių ins ti-
tu ci ja Pie tų Ame ri ko je ir pir mo ji tarp 
ki tų tau tų Be ris so mies te. „Ne mu-
no“ drau gi ja bu vo įkur ta 1909 me-
tais rug pjū čio mėn. 17 die ną. Šven-
tės me tu Bu e nos Ai res pro vin ci jos 
Lie tu vių Ben druo me nė iš rin ko sa vo 
ka ra lie nę, ku ri at sto vaus lie tu viams 
Imig ran tų mu gė je ir šven tė je. Vy ko 
iš kil min ga va ka rie nė. Bu vo pa ro dy-
ta lie tu viš ka pro gra ma, ku rios me tu 
jau ni mas šo ko lie tu viš kus šo kius.

Į mi nė ji mą su si rin ko be veik 
300 žmo nių. Bu vo iš kel tos Ar gen-
ti nos ir Lie tu vos vals ty bių vė lia vos, 
su gie do ti Ar gen ti nos ir Lie tu vos 
him nai. Ri car do Cag liar di Se mė nas, 
„Ne mu no“ drau gi jos pir mi nin kas, 
ta rė svei ki ni mo žo dį. 

Žo dį ta rė ir En ri que Sle zack – 
Be ris so mies to sa vi val dy bės me ras. 
Sle zack ma lo niai vi sus pa svei ki no 
gar bin go ju bi lie jaus pro ga, pa lin-
kė jo sėk mės. Taip pat da ly va vo LR 
Am ba sa dos Ar gen ti no je rašt ve dys 
Al gi man tas Ras taus kas; Bu e nos Ai-
res pro vin ci jos Tau ti nių ma žu mų de-
par ta men to at sto vas Rai mun do Mar-
mo ri. Ar gen ti nos lie tu vių or ga ni za-
ci joms at sto va vo Ar gen ti nos lie tu vių 
or ga ni za ci jų ir spau dos ta ry bos vi ce-
pir mi nin kas (ALOST) ir Ar gen ti nos 
lie tu vių cen tro val dy bos pir mi nin kas 
Ar tu ro Mi čiu das; Lie tu vių su si vie-
ni ji mo Ar gen ti no je (SLA) val dy bos 
vi ce pir mi nin kas Al ber to Sta lio rai tis; 
Lie tu vių ka ta li kų kul tū ros ir sa vi šal-
pos drau gi jos „Min dau gas“ val dy-
bos vi ce pir mi nin kas Raúl Pet ro nis; 
Pa sau lio lie tu vių jau ni mo są jun gos 
(PLJS) Pie tų Ame ri kos at sto vas ir 
lie tu viš kos ra di jo va lan dė lės „Ecos 
de Li tu a nia“ ve dė jas Ju an Ig na cio 
Four ment Kal ve lis bei Ar gen ti nos 
lie tu vių jau ni mo są jun gos (ALJS) 
val dy bos pir mi nin kas Ger mán Cag-
liar di Se mė nas ir Bu e nos Ai res pro-
vin ci jos Lie tu vių Ben druo me nės ka-
ra lie nė Agus ti na Ka va liū nas.

Vie nas žings nis iki šimt me čio ARGENTINOJE

VE TE RA NŲ ŠO KIŲ GRU PĖ „PI PI RAS“

JAU NŲ JŲ VE TE RA NŲ ŠO KIŲ GRU PĖ „GRIAUS TI NIS“

VAI KŲ ŠO KIŲ GRU PĖ „SKAID RA“
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Šven tė je taip pat da ly va vo Be-
ris so mies to Imig ran tų or ga ni za ci jų 
są jun gos at sto vė (AEE) Sil vi na Paz 
Pet coff ir Be ris so mies to dar buo to jų 
sin di ka to ge ne ra li nis di rek to rius Al-
fre do Dul ke.

Kul tū ri nę pro gra mą pra dė jo 
vai kų šo kių gru pė „Skaid ra“, ku riai 
va do vau ja Ro mi na Four ment Kal ve-
lis ir Ale jan dra Pu mar Žeb raus kas. 
Ši gru pė bu vo įkur ta 1971 me tais, o 
jo je šo ka vai kai nuo 2 me tu kų iki 12 
me tų. Vai kai šo ko su džiaugs mu ir 
en tu ziaz mu.

Pas kui kon cer ta vo jau nų jų 
šo kių gru pė „Ne mu nas“, ku ris yra 
pa si ro dęs vi so je Ar gen ti no je, o taip 
pat Ka na do je 2000 me tais – Pa sau lio 
lie tu vių šo kių šven tė je. An sam bliui 
va do vau ja Ana Lu jan Ge dze vi cius, 
o jos pa gal bi nin kas – San tia go Že-
mai tis. Žiū ro vai svei ki no šo kė jus už 
gra žius tau ti nius šo kius.

Po to kon cer ta vo nau jas – jau-
nų jų-ve te ra nų lie tu vių tau ti nių šo kių 
an sam blis „Griaus ti nis“. Jį su da ro 
bu vę „Ne mu no“ šo kių gru pės šo kė-
jai, vėl su si rin kę kon cer tuo ti ir iš lai-
ky ti lie tu viš ką dva sią. 

Pas ku ti nis pa si ro dy mas – ve-
te ra nų šo kių an sam blio „Pi pi ras“. 
Šis an sam blis bu vo įkur tas 1985 me-
tais ir nuo ta da puo se lė ja lie tu viš ku-
mą Ar gen ti no je. Šo kė jų am žius – 50 
ir 75 me tų. „Pi pi ro“ va do vai yra Es-
ter But kus ir Isa bel Kal ve lis.

Po kon cer to Ri car do Cag liar di 
Se mė nas, „Ne mu no“ lie tu vių drau-
gi jos pir mi nin kas, pa kvie tė vi sus 
da ly vau ti ir pri si dė ti prie „Ne mu no“ 
lie tu vių drau gi jos šimt me čio pro gra-
mos, ku ri vyks ki tais me tais (2009 
m.) nuo rug pjū čio iki gruo džio mė-
ne sio. Vyks kul tū ri niai, so cia li niai 
ren gi niai, vis ką vai ni kuos Pie tų 
Ame ri kos lie tu vių tau ti nių šo kių 
šven tė 2009 m. gruo džio 20 die ną. 

99-asis „Ne mu no“ gim ta die-
nis bai gė si 280 žmo nių sto vint ir 
dai nuo jant „Il giau sių me tų“.

Nau ja Lie tu vių Ben druo me nės 
ka ra lie nė

Ta pa čia pro ga „Ne mu no“ lie-
tu vių drau gi jos ju bi lie jaus šven tės 

me tu Ar gen ti nos lie tu vių ko lo ni-
ja iš si rin ko sa vo ka ra lie nę. Ja ta po 
Anie la Mi le na Ona Re mo ri ni Ga siu-
nas. Pir mo ji ka ra lie nė bu vo iš rink ta 
María Belén Kai rys; ant ro ji – Abi-
gail Zu bauc kas ir džiaugs mo ka ra-
lie ne – Mailén Pa vi lo nis.

Anie la Mi le na Ona Re mo ri ni 
Ga siu nas at sto vaus Lie tu vių Ben-
druo me nei Imig ran tų šven tė je. Be-
ris so yra Bu e nos Ai res pro vin ci jos 
imig ran tų sos ti nė, jų šven tė je ga li ma 
iš vys ti 19 tau tų. Čia kas met rug sė jį 
šven čia ma Imig ran tų šven tė (Fies ta 
Pro vin cial del In mig ran te), ku rio je 
Be ris so mies te gy ve nan čios tau tos 
pri sta to sa vo kul tū rą. Taip pat bu vo 
iš rink ta vai kų Lie tu vių Ben druo me-
nės ka ra lie nė, ja ta po Mi lag ros Mor-
gan te Avi lie nis Vi ko nai tė.

Po šven tės Be ris so mies-
to baž ny čio je „María Au xi lia do ra“ 
vy ko šv. Mišios. Mišio se da ly va-
vo „Ne mu no“ drau gi jos ir Lie tu vių 
Ben druo me nės na riai ir daug ki tų 
žmo nių.

Ju an Ig na cio Four ment Kal ve lis

IŠ KIL MIN GA „NE MU NO“ LIE TU VIŲ DRAU GI JOS 99-OJO GIM TA DIE NIO VA KA RIE NĖ

NAU JO JI LIE TU VIŲ BEN DRUO ME NĖS 
KA RA LIE NĖ ANIE LA MI LE NA ONA RE-
MO RI NI GA SIU NAS
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Re dak ci ja ga vo ma lo nų kun. 
Au gus ti no Steig vi lo iš Bu e nos Ai-
res, Ar gen ti nos, laiš ką, ku ria me jis 
džiau gia si, kad „Pa sau lio lie tu vis“ 
ra šo ir apie Pie tų Ame ri kos lie tu vių 
jau ni mą. Jo laiš ką skel bia me, nes 
ja me glaus tai su ra šy tos Ar gen ti nos 
lie tu vių or ga ni za ci jų stei gi mo da tos, 
ku rios liks iš ei vi jos is to ri jai. 

„2009 ir 2010 m. pra džio je pas 
mus, Pie tų Ame ri ko je, vyks svar bus 
įvy kis – Pa sau lio lie tu vių jau ni mo 
su va žia vi mas, ku riam mū sų jau ni-
mas jau da bar ruo šia si.

Ar gen ti no je vei kia šios lie-
tu vių or ga ni za ci jos: Be ris so mies te 
– „Ne mu nas“, ku ris įsteig tas 1909 
m.; ki ta Be ris so drau gi ja – „Min dau-

Kun. Au gus ti no Steig vi lo laiš kas iš Bu e nos Ai res

gas“, įsteig ta 1931 m.; La nus mies-
te vei kia „Lie tu vių su si vie ni ji mas“, 
įsteig tas 1914 m.; „Lie tu vių cen tras“ 
Bu e nos Ai res mies te įsteig tas 1926 
m., o Ro sa rio mies te – „Lie tu vių 
drau gi ja“.

Tė vai Ma ri jo nai įstei gė dvi 
pa ra pi jas – „Auš ros Var tų“ Avel la-
ne da mies te 1942 m. ir Šv. Ka zi mie-
ro – Ro sa rio mies te 1953 m.

Vi sas lie tu vių or ga ni za ci jas 
Ar gen ti no je jun gia Ar gen ti nos lie-
tu vių or ga ni za ci jų ir spau dos ta ry-
ba (ALOST), ku ri kas met ruo šia 
Lie tu vos Ne pri klau so my bės šven tę, 
o kiek vie na drau gi ja – sa vo me ti nę 
šven tę su pa mal do mis ir me no pro-
gra ma.

AL BER TO STA LIO RAI ČIO AT SIŲS TO JE NUO TRAU KO JE: AR GEN TI NOS LIE TU VIŲ VE TE RA NŲ AN SAM BLIS „GIN TA RAS“ (VA DO VAS 
EN RI KAS CI KO TA)

ALOST pir mi nin kas yra Jur-
gis Bra zai tis, vi ce pir mi nin kas Ar tu-
ras Mi čiu das, aš esu Ta ry bos sek re-
to rius. Ne tu ri me iž di nin ko, nes ne-
tu ri me jo kių pa ja mų“, – ra šo kun. 
A. Steig vi las ir kar tu siun čia uni ka-
lų lei di nį, ku rį jis pats ir re da guo-
ja – nau jau sias „Mū sų nau jie nas“, 
re li gi nio tu ri nio Ar gen ti nos lie tu vių 
mė ne si nį lei di nį. Kaip ma ty ti iš met-
ri kos – tai 36-asis lei di nio nu me ris, 
lei džia mas jau ket vir ti me tai. Be ki-
ta ko, tarp nau jie nų mi ni mas ir Lie-
tu vos pre zi den to Val do Adam kaus 
vi zi tas Pie tų Ame ri ko je, ku ris vy ko 
lie pos mė ne sio pa bai go je.

PL inf.
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Rug sė jo 13-14 d. Veng ri jo-
je, prie Ba la to no eže ro, Ba dac so ny 
mies te ly je, vy ko Cen tri nės Eu ro pos 
ša lių lie tu vių su si ti ki mas. Veng ri jos 
Lie tu vių Ben druo me nės ini ci juo ta-
me su si ti ki me da ly va vo apie 90 lie-
tu vių iš Aust ri jos, Če ki jos ir Veng-
ri jos.

 Su si ti ki mo pra džia bu vo pa-
lai min ta šven to mis Mi šio mis lie tu-
viš kai, po to vi si iš ky la vo po Ba dac-
so ny mies te lio apy lin kes, žy mias sa-
vo kraš to vaiz džiu ir vy nais. Už li pę į 
vul ka ni nės kil mės Ba dac so ny kal ną 

Lie tu vių su si ti ki mas prie Ba la to no eže roVENGRIJOJE

lie tu viai už trau kė lie tu vių liau dies 
dai ną, o vai ku čių ran ko se plaz dė jo 
tri spal vės vė lia vė lės.

Vė liau su reng to je  šven tiš ko-
je va ka ro nė je lie tu viai su si pa ži no su 
veng rų kul tū ri nė mis, vy no ir mais to 
ga mi ni mo tra di ci jo mis. Su si rin ku-
sius lie tu vius pa svei ki no Už sie nio 
rei ka lų mi nis te ri jos Kon su li nio de-
par ta men to di rek to riaus pa va duo to-
jas dr. Pet ras Anu sas ir Lie tu vos am-
ba sa dos Veng ri jo je mi nist rė pa ta rė ja 
Vil ma Damb raus kie nė. Ge rą va ka ro-
nės nuo tai ką sa vo dai no mis su kū rė 

ak to rius Ge di mi nas Stor pirš tis. 
Sek ma die nio ry tą lie tu viai 

da ly va vo Vy no šven tė je. Tai vie nas 
įspū din giau sių ša lies ren gi nių, sa vo 
iš kil min ga ei se na, kon cer tais ir mu-
gė mis pri sta tan čių vy no ga mi ni mo 
is to ri ją nuo Pro bus Ce za rio lai kų.

Pir mo su si ti ki mo Veng ri jo je 
me tu už si mez gė daug gra žių drau-
gys čių bei gi mė nau jų idė jų ki tiems 
su si ti ki mams ir ben driems kul tū ri-
niams ren gi niams.

Vaida Burinskienė

CEN TRI NĖS EU RO POS LIE TU VIAI SU SI TI KO PRIE BA LA TO NO EŽE RO
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–Gal ga lė tu mė te pir miau sia 
pri sis ta ty ti mū sų skai ty to jams? 

–Šiek tiek pa žįs tu Lie tu vą, 
nes anks čiau dir bau Už sie nio rei ka-
lų mi nis te ri jo je. Esu į pen si ją iš ėjęs 
di plo ma tas; 1989-1994 m. bu vau 
am ba sa do riu mi Mask vo je, tai gi, gan 
daž nai lan ky da vau si Vil niu je, kur 
su tik da vau jū sų ly de rius – Al gir dą 
Bra zaus ką, ku ris pra džio je bu vo par-
ti jos sek re to rius, Vy tau tą Land sber gį 
ir ki tus. Daž nai su tik da vau Ka zi mi rą 
Pruns kie nę, nes 1990 m. pa va sa rį ji 
bu vo ga na ak ty vi Mask vo je, kai jūs 
tu rė jo te pro ble mų dėl Ne pri klau so-
my bės de kla ra ci jos ir po to se ku sios 
blo ka dos, ku rią įve dė so vie ti nė vy-
riau sy bė. Aš sten giau si tar pi nin kau-
ti mez gant kon tak tus tarp kaž kiek 
pro gre sy ves nių so vie ti nių at sto vų 
ir jū siš kių žmo nių. Vie naip ar ki taip 
Ne pri klau so my bė bu vo įgy ven din ta 
ir mes įkū rė me am ba sa dą Vil niu je. 
Na, o „Šve dai pa sau ly je“ yra ga na 
se na or ga ni za ci ja, įkur ta dar 1937 
m., ir bu vo ma no ma, kad ji rū pin sis 
pro ble mo mis, ku rios ga lė jo kil ti šve-
dams ga na grės min ga me tuo me ti nia-
me pa sau ly je. Bū tent taip ir at si ti ko, 
nes ka ro me tu dau ge liui šve dų pri-
rei kė grįž ti na mo. Tai gi, or ga ni za ci-
jai te ko di džiu lis už da vi nys – teik ti 
pa gal bą vi siems vyks tan tiems į tė-
vy nę šve dams. Tuo me tu dir bo me 
re mia mi vals ty bės, ir tai bu vo na tū-
ra lu, tu rint ome ny je to me to re a li jas. 
Po ka ro pa dė tis pa si kei tė. Kai ku rie 
par vy kę šve dai gal būt su grį žo at gal 
į už sie nį, kur dir bo anks čiau. Na, o 
mū sų rei ka lai dra ma tiš kai pa si kei tė, 
nes vi siš kai ki toks ta po ir pats dar bo 
po bū dis. Mes ne be gau na me vals ty-
bi nių do ta ci jų. Da bar mus sa va no-
riš kai fi nan suo ja ver slo vės, šve dų 
kom pa ni jos už sie ny je, o taip pat 
gau na me įna šų iš in di vi du a lių na rių. 
To kie da bar ti niai mū sų or ga ni za ci-

Ką už sie nio šve dai ga li nu veik ti dėl Šve di jos?
Lie tu vių grį ži mo į tė vy nę in for ma ci jos cen tro di rek to riaus Žil vi no Be liaus ko po-

kal bis su ana lo giš kos or ga ni za ci jos Šve di jo je „Šve dai pa sau ly je“ (Svens kar i Världen) 
ge ne ra li niu sek re to rium Örjan Ber ner. 

jos fi nan si niai pa grin dai. 
Mū sų veik la pri klau so nuo 

su si klos čiu sios už sie ny je gy ve nan-
čių šve dų si tu a ci jos. Ma no me, kad 
jų ten yra apie pu sę mi li jo no. Mes 
ne skai čiuo ja me anks tes nės emig-
ra ci jos, ku rią su da ro tie siog šve dų 
pa li kuo nys, bet jie mie lai pri ima mi 
į mū sų or ga ni za ci ją. Šian dien iš-
vyks tan tys šve dai daž niau siai yra 
pro fe siš kai ak ty vūs žmo nės. Apie 
100 000 to kių pri skai čiuo ja me Lon-
do ne, Jung ti nė je Ka ra lys tė je. Ai ri ja 
jau niems šve dams taip pat yra įdo-
mi vie ta. Ne ma ža pen si nin kų gy ve-
na Pie tų Pran cū zi jo je, Is pa ni jo je, kai 
ku rie – pie ti nė je Vo kie ti jo je. Na, o 
pro fe siš kai ak ty vių žmo nių ne ma žai 
ima ras tis to kio se „nau jo se“ ša ly se 
kaip Ki ni ja, Ru si ja ir piet ry čių Azi-
jos ša lys, kur vei kia di de lės šve dų 
kom pa ni jos. 

Mū sų veik la grin džia ma tri-
mis idė jo mis: ką ga li ir tu ri Šve di ja 
pa da ry ti už sie ny je gy ve nan čių šve dų 
la bui; ką už sie nio šve dai ga li pa da-
ry ti Šve di jos la bui; ką už sie ny je gy-
ve nan tys šve dai ga li pa da ry ti vie nas 
ki to la bui. Mes iš es mės vei kia me 
kaip už sie nio šve dų prof są jun ga, 
plius dar ke li as pek tai. Kal bant apie 
šve dų, gy ve nan čių už sie ny je, in te-
re sus, pir miau sia rei kia mi nė ti mo-
kes čius. Ar nor ma lu, kad iš vyks tan-
tiems į už sie nį gy ven ti šve dams bū tų 
tai ko mos vie no kios ar ki to kios tai-
syk lės, ku rias ga li ma įvar din ti kaip 
mo kes čių naš tą? Pa li kę ša lį jie ga na 
il gai tu ri mo kė ti kai ku riuos mo kes-
čius – už pen si jas ir t.t. Mes apie tai 
dis ku tuo ja me.

Ki ta svar bi sri tis yra la vi ni ma-
sis šve dų kal ba. Tuo rū pi na si at ski ra 
or ga ni za ci ja, tai gi, mes ne si gi li nam 
į smul kes nius da ly kus, bet re mia me 
juos, da ry da mi įta ką Vy riau sy bei, 
kad ji dau giau dė me sio skir tų šve dų 

mo kyk loms už sie ny je, šve dų kal bos 
mo ky mui ir t.t. 

To liau – grį ži mo klau si mai. 
Eg zis tuo ja tam tik ros tai syk lės, be-
dar bys tės pa šal pos tiems, ku rie, 
kaž kiek pra gy ve nę už sie ny je ir grį-
žę at gal, ne ga li ras ti dar bo. Su tais 
žmo nė mis nė ra pa kan ka mai ge rai 
el gia ma si. Mes ma no me, kad rei kė-
tų ge riau nau do ti tas be dar bys tės pa-
šal pas. Ap skri tai kal bant mes ne daug 
ga li me pa dė ti grįž tan tiems, bet da ro-
me kas įma no ma. Da bar dis ku tuo ja-
ma, kaip vals ty bė pa de da šve dams 

ÖRJAN BER NER
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už sie ny je, ku rie pa te ko į ka tast ro fas 
ir įvai rias ne lai mes, to kias kaip cu-
na mis Tai lan de. Ten bu vo daug mū-
sų tu ris tų. Tu riu gal vo je už sie ny je 
gy ve nan čius šve dus, ku rie for ma liai 
ne bė ra Šve di jos pi lie čiai... Per si kė lę 
gy ven ti ki tur jie tu rė tų bū ti trak tuo-
ja mi kaip ir šve dų tu ris tai. 

– Ar šie tau tie čiai yra Šve di-
jos pi lie čiai? 

–Taip, jie pi lie čiai. Mes lai ko-
mės nuo sta tos, kad ir tie, kas iš vy ko 
iš Šve di jos ir ne bė ra re gist ruo ti kaip 
nuo la ti niai gy ven to jai, jei gu jie pa-
kliu vo į ko kią nors di džiu lę ne lai mę, 
su jais Šve di jos vals ty bė tu rė tų elg tis 
taip pat, kaip su Šve di jos nuo la ti niais 
gy ven to jais, lai ki nai iš vy ku siais iš 
ša lies. Yra ir ki tų svar bių klau si mų, 
– to kių kaip Pi lie ty bės įsta ty mas. Iki 
2001 m. ne bu vo ga li ma tu rė ti dvi-
gu bos pi lie ty bės, pvz., Ame ri kos ir 
Šve di jos. Mes pa kei tė me įsta ty mą. 
Da bar ga li ma tu rė ti abi. 

–Jūs tu ri me gal vo je dvi gu bą 
pi lie ty bę? 

–Tik rai taip, dvi gu bą pi lie ty-
bę. Įsta tym da vys tė ne bu vo la bai pro-
tin gai or ga ni zuo ta, nes, įgi jus Ame-
ri kos pi lie ty bę iki 2001 m., au to ma-
tiš kai pra ras da vai Šve di jos. Apie tai 
ga lė jai ir ne ži no ti, nes nie kas apie tai 
ne pra neš da vo. 2001 m. pri im tas nau-
jas įsta ty mas skel bia, kad pus an trų 
me tų lai ko tar piu ga li ma pa rei ka lau ti 
grą žin ti Šve di jos pi lie ty bę. Dau gy bė 
žmo nių to ne ži no jo, ne bu vo in for-
muo ti, tai gi, jie pra ra do ir ne ga lė jo 
at gau ti sa vo pi lie ty bės, kol ne grį žo į 
Šve di ją. Mes rei ka lau ja me, kad įsta-
ty mai bū tų pa keis ti ir pi lie ty bę bū tų 
ga li ma at gau ti leng viau. 

Yra ir ki tų smul kių klau si mų, 
ku rie jums gal ne tiek įdo mūs. Nors, 
gal ir įdo mūs, nes da bar jūs jau ES 
na riai. Jums tik riau siai da bar ga lio-
ja tie pa tys įsta ty mai dėl pa sų, ko kie 
tai ko mi ir šve dams. O bū tent – la bai 
kom pli kuo tos pa sų fo to gra fi jos. Tai 
reiš kia, kad, pvz., Aust ra li jo je, ku ri 
yra la bai di de lė ša lis, šve diš ką pa są 
jūs ga li te gau ti tik am ba sa do je, ku ri 
yra Can be ro je. Jei gy ve na te Perth ar 

ki ta me Aust ra li jos mies te, jūs tu ri te 
sės ti į lėk tu vą, skrai di nan tį į Can be-
rą, ten nu si fo tog ra fuo ti, parsk ris ti at-
gal. Po dvie jų sa vai čių gau na te pa są. 
Abiem at ve jais tu ri te skris ti ke tu rias 
va lan das ar pa na šiai. Mes sten gia-
mės tas tai syk les pa ge rin ti. 

2007 me tų rug pjū čio 25 die ną 
mes iš Suo mi jos im por ta vo me tam 
tik rą mo de lį, ku rį va di na me Už sie-
ny je gy ve nan čių šve dų par la men tu. 
Suo miai to kį da ly ką or ga ni za vo jau 
tris ar ke tu ris kar tus. Į Šve di ją bu vo 
su va žia vę apie 220 žmo nių iš už sie-
nio, aso cia ci jų, klu bų ir t.t. at sto vų, 
ku rie dis ku ta vo dau ge liu klau si mų. 
Iš tie sų bu vo 8 ar 9 dar bi nės gru pės 
ir jos svars tė ma no jau mi nė tas pro-
ble mas. Bu vo pri im tos re zo liu ci jos, 
ku rios siū lė vy riau sy bei, kaip ji tu-
rė tų elg tis su už sie ny je gy ve nan čiais 
šve dais. Suo miai to kią po li ti ką jau 
yra su kū rę: jie sa ko, kad už sie nio 
suo miai jiems yra la bai svar būs. Mes 
sie kia me kaž ko pa na šaus. 

Grįž ki me prie ant ro sios te mos 
– ką ga li už sie ny je gy ve nan tys šve-
dai pa da ry ti dėl Šve di jos. Ma no me, 
kad rei kia pa mė gin ti juos su ak ty-
vin ti. Dau ge lis jų dir ba šve diš ko se 
kom pa ni jo se, tai gi, daug kas vyks ta 
sa vai me, ta čiau yra ne blo gai įsi kū-
ru sių žmo nių, ku rie ga lė tų dau giau 
nu veik ti. Jie ga lė tų, ben dra dar biau-
da mi su am ba sa do mis, or ga ni zuo ti 
kul tū ri nius ren gi nius, ska tin ti la biau 
įsi trauk ti ki tus šve dus. Ai ri ja ir Ki-
ni ja, o tam tik ru mas tu, rei kia ma-
nyt, ir Lie tu va, yra ge ri pa vyz džiai, 
kai dias po ra tu ri di džiu lės reikš mės 
eko no mi niam vys ty mui si. Kaip aš 
su pran tu, Ai ri jos eko no mi nį au gi mą 
la bai smar kiai le mia Ame ri kos ai-
rių in ves ti ci jos, ypač į in for ma ci nes 
tech no lo gi jas. Tai la bai svar bu. Mes 
ne pri klau som tai ka te go ri jai, nes 
mū sų dias po ra bu vo pa na ši į ai rių 
tik XIX a. pa bai go je, kai ne tur tin gi 
šve dai emig ra vo į JAV, kur gy ve ni-
mas bu vo daug ge res nis. Šian dien 
šve dai dėl to kių prie žas čių iš ša lies 
ne va žiuo ja. Mes ne sa me nu si tei kę 
ra gin ti in ves tuo ti. Yra spe cia li agen-
tū ra „In ves tuo ki te Šve di jo je“, ku ri 
sten gia si pri trauk ti už sie nio ka pi ta-

lą. Pa na šių or ga ni za ci jų yra vi sa me 
pa sau ly je. Mes su jo mis šiek tiek 
ben dra dar biau ja me, nors ka žin kuo 
la bai pa si gir ti ne ga li me. 

O kaip už sie nio šve dai ga li pa-
dė ti vie ni ki tiems? Šis punk tas mū sų 
or ga ni za ci jai ta po la bai reikš min-
gas. Tu ri me in ter ne to sve tai nę, ku ri 
yra ta pu si ypač ak ty vi. Ji tu ri 20 000 
re gist ruo tų lan ky to jų, ku rie kei čia si 
in for ma ci ja, dis ku tuo ja, tei kia vie ni 
ki tiems pa ta ri mus. Tai la bai svar bi 
da lis. Mes ga li me teik ti in for ma ci-
ją, ku rios su sa vo ma ža raš ti ne nie-
kaip ne iš pla tin tu me įpras ti niu bū du. 
T.y., aš pats, ku ris dir bu lais vu lai ku, 
nes tu riu ki tų dar bų ir už da vi nių, ir 
dar pus an tro as mens. Mes fak tiš kai 
tei kia me kon sul ta ci jas. Vie na mū sų 
dar buo to ja pa ra šė po rą kny gų apie 
per si kė li mą į Šve di ją ir iš Šve di jos. 
Tos kny gos la bai pa klau sios, nes jo-
se daug prak ti nės in for ma ci jos. Ji 
taip pat at sa ko į kon kre čius klau si-
mus. Tu ri me du ki tus kon sul tan tus, 
ku rie at sa ki nė ja į klau si mus in ter ne-
te ir laik raš čiuo se. Mes ke tu ris kar-
tus per me tus iš lei džia me laik raš tį. 
Jis yra nuos to lin gas. Ta ry ba ma no, 
kad ge riau bū tų ap si ri bo ti in ter ne tu. 
Tas lei di nys lei džia mas nuo 1937 m., 
to dėl šiek tiek ne ma lo nu bū tų jį už-
da ry ti. Anks čiau jis ei da vo 6 kar tus 
per me tus. Bu vo lai kai, kai jis bu vo 
mė ne si nis. Nė ra leng va tu rė ti lei di-
nį, ku ris pla ti na mas po vi są pa sau lį. 
Mes jo ne par da vi nė ja me Šve di jo je. 
Jei par da vi nė tu me, ga lė tu mėm už-
dirb ti iš re kla mos, gal ta da ir ap si-
mo kė tų. 

–Ar tu ri te pre nu me ra to rių 
už sie ny je? 

–Tu ri me pre nu me ra to rių ir 
Šve di joj, ta čiau ne par da vi nė ja me jo 
gat vė se. Spaus di na me apie 15 000 
ko pi jų. Jį gau na am ba sa dos, šve diš ki 
klu bai ir pan. Tad skai ty to jų su si da-
ro gal net dau giau nei 15 000. Per-
ei na me prie in ter ne ti nės sve tai nės, 
ku riai dar tik 2 me tai. Or ga ni zuo-
ja me kon fe ren ci jas. Ke ti na me or-
ga ni zuo ti to kias kon fe ren ci jas kaip 
pvz., „Šve dai Ki ni jo je“, „Šve dai In-
di jo je“. Pra ėju siais me tais ren gė me 
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kon fe ren ci ją šve dams Per si jos įlan-
kos ša ly se. Ki tais me tais pla nuo ja-
me kon fe ren ci ją šve dams Bra zi li jo-
je, Mek si ko je, Či lė je. Ši idė ja la bai 
pa trauk li šve dų ver sli nin kams, ku rie 
tu ri in te re sų to se ša ly se, to dėl mes 
pa kan ka mai leng vai ir ne blo gai esa-
me jų fi nan suo ja mi. 

–No rė čiau pa klaus ti apie 
struk tū rą ir in for ma ci ją, ku ri tal-
pi na ma tin kla py je. Kas at sa kin gas 
už in for ma ci jos pa tei ki mą ir kas 
yra tin kla pio kū rė jas. Ar jūs sam-
do te žmo nes? 

–Fak tiš kai, tai pats ker ti nis 
klau si mas. Anks čiau mes ne tu rė jo me 
sve tai nės ad mi nist ra to riaus, mums 
pa dė jo vie na kom pa ni ja, nes tai su-
dė tin gas tech ni nis da ly kas. At si nau-
ji ni mas vyk da vo spon ta niš kai, nes 
tin kla py je da ly vau da vo daug žmo-
nių. Bet da bar mes ruo šia mės pri im-
ti spe cia lų sve tai nės ad mi nist ra to rių 
pu sei eta to. Tu ri me idė jų, kaip pa da-
ry ti ją veiks min ges nę. Ti ki mės, kad 
pus la pis už dirbs iš re kla mos. Mes 
tą jau da ro me ir gau na me apie po-
rą šim tų tūks tan čių kro nų per me tus. 
Tai gi, in ter ne to sve tai nė yra la bai 
svar bi. Mū sų or ga ni za ci jos sky riai 
už sie nio ša ly se šio je sve tai nė je tu ri 
sa vo at ski rus pus la pius. 

–Sa kė te, kad jū sų or ga ni za-
ci ja bu vo įkur ta 1937 m. Kas bu vo 
jos įkū rė jas? 

–Idė ja ki lo iš šve dų klu bų ir 
aso cia ci jų už sie ny je. Ma nau, kad tai 
bu vo klu bai Pa ry žiu je ir Lon do ne. 
Vis kas vy ko su ga na aukš tų žmo nių 
Šve di jo je pa lai mi ni mu. San ty ki nai 
žiū rint, ta da mes tu rė jo me dau giau 
re sur sų nei da bar, nes rė mė Vy riau-
sy bė ir ki tos svar bios ins ti tu ci jos. 
Vė liau bu vo ka ro me tai, kai rei kė jo 
rū pin tis par vyks tan čiais šve dais. 

–O koks da bar šios or ga ni-
za ci jos sta tu sas? Ar ją ga li ma pa-
va din ti aso cia ci ja, vie šą ja įstai ga, 
ne vy riau sy bi ne or ga ni za ci ja ar or-
ga ni za ci ja prie Vy riau sy bės? 

–Tai pri va ti aso cia ci ja, bet 
Vy riau sy bė ją pri pa žįs ta kaip pa grin-
di nį už sie ny je gy ve nan čių šve dų at-

sto vą. To dėl, jei gu ren gia ma si keis ti 
įsta ty mus, ku rie su si ję su už sie ny je 
gy ve nan čiais šve dais, mes esa me 
su paž di na mi ir tu ri me ga li my bę pa-
reikš ti sa vo nuo mo nę. Nuo pa čios 
pra džios Šve di jos ka ra lius yra mū sų 
glo bė jas. Nors for ma liai tai ne tu ri 
jo kios reikš mės, tai dau giau sim bo-
li nis da ly kas. Mes pa pras tai jį kvie-
čia me į sa vo svar biuo sius ren gi nius, 
bet ma no ka den ci jos lai ko tar piu jis 
nė kar to ne pa si ro dė. Ke liose kon-
fe ren ci jo se yra ap si lan kiu si Ka rū-
nos prin ce sė, o Ka ra lie nė, ma nau, 
ki tais me tais da ly vaus mū sų kon fe-
ren ci jo je Bra zi li joj. Mat ji yra bra-
zi lė (Šve di jos ka ra lie nė Sil vi ja tu ri 
tris pi lie ty bes – Bra zi li jos, Vo kie ti-
jos ir Šve di jos. Aut.past.). Tai gi su 
Ka ra liš ką ja šei ma tu rims ne blo gus 
ry šius. Tai nė ra taip jau svar bu, bet 
kai Ka ra liš kos šei mos as me nys da-
ly vau ja mū sų ren gi ny je, at krei pia 
dau giau dė me sio. Mū sų ry šiai su 
Vy riau sy be taip pat ge ri, ta čiau ne 
to kie ge ri kaip suo mių or ga ni za ci-
jos, ku rių san ty kiai daug in ten sy ves-
ni, – jų ir or ga ni za ci ja daug di des nė. 
Jų raš ti nė je dir ba 12 ar 14 žmo nių, 
jie daug ge riau or ga ni zuo ti, už si i ma 
daug pla tes ne veik la. Pvz., tu ri su kū-
rę kon kre čias la vi ni mo pro gra mas, 
ku rių mes ne tu ri me. Jų or ga ni za ci-
jai, at ro do, pri klau so ir ke le tas Par-
la men to na rių. Tie sa, ir mes vie ną 
tu ri me sa vo ta ry bo je. Nors jis nė ra 
la bai ak ty vus, bet vis dėl to tai ge ras 
da ly kas... 

–Ko kio dy džio jū sų ta ry ba?
–10 žmo nių, – dau giau sia iš 

ver slo pa sau lio. Tai tra di ci ja. Jų pir-
mi nin kas yra bu vęs pre ky bos, už sie-
nio rei ka lų mi nist ras ir eks por to ta-
ry bos gal va. Da bar jis pen si nin kas, 
bet la bai ak ty vus. Jo šei mai pri klau-
so ga na svar bus pri va tus ban kas. 
Tai gi, jis ge rai įsi kū ręs. Dar tu ri me 
ke le tą to kių, ku rie da ly vau ja ver sle. 
Mums nau din ga tu rė ti žmo nių iš šios 
sri ties. 

–Ar šve dų už sie nio jau ni mas 
tu ri at ski rą or ga ni za ci ją?

–To kios or ga ni za ci jos nė ra. 
Bet tai bū tų ge ra min tis. Ga li mas 
da ly kas, kad mū sų at sto vai nė ra pa-
kan ka mai di na miš ki. Juos rei kia vi są 
lai ką stum ti. 

–Pa mi nė jo te, kad tar si eg-
zis tuo ja jums gi mi nin gų or ga ni za-
ci jų.

–Mes tu ri me to kią or ga ni za ci-
ją, ku ri bu vo įkur ta prieš 100 me tų 
ir rū pi na si šve dų mo kyk lo mis, šve dų 
švie ti mu – SUF (Šve diš kos mo kyk-
los už sie ny je). Tai ga na pro fe sio-
na li or ga ni za ci ja, ku ri dir ba drau ge 
su Švie ti mo mi nis te ri ja, sten gia si ją 
spaus ti. Pa na ši į mū sų or ga ni za ci ją 
vei kia Gio te bor ge – „Sve ri ge Kon-
takt“ (Kon tak tai su Šve di ja), bet jos 
ki toks po žiū ris – jo sų veik la su si ju-
si su emig ra ci jos ty ri mais ir šve dų 
kal bos stu di jo mis. Taip pat ji sie kia 
iš sau go ti pa min klus, su si ju sius su 
Šve di ja. Pvz., di de lis pa min klas Vo-
kie ti jo je yra Adol fui Gus ta vui. Tai 
mū sų ka ra lius, ku ris XVI a. bu vo 
už ka ria vęs da lį Vo kie ti jos. Šve di jo je 
jis he ro jus (juo kia si).

PLB so li da ru mo mo kes čiai ir au kos „Pa sau lio lie tu viui“ 2008 m.
In ga Lan chas – 100 Lt (Pran cū zi ja);
Re gi na Tro fi men ko (Ja ku ti ja) – 50 Lt.
An ta nas Ra siu lis (Kras no jars kas) – 100 USD
Liud mi la Strež nio va (Ir kut skas) – 100 EUR
Iri na Ko rič ko (Bar nau las) – 50 Lt
Bi ru tė Ne nar ta vi čiū tė (Ru si jos LB mo kes čiai) – 200 Lt
Bi ru tė Praš mu tai tė (Aust ra li jos LB mo kes čiai) – 400 AUD
Tat ja na Gu ni na (Uk rai nos LJS) – 5 EUR
Ire na Gar liaus kai tė (Mol do va) – 20 EUR
Gin tau tas Žel vys (St. Pe ter bur gas) – 100 Lt
Ra mu nė Šar kaus kie nė (Liuk sem bur gas) – 100 Lt
Jur gis Bra zai tis (Ar gen ti na) – 100 USD
JAV LB – 5 000 USD.
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2000 m. Ja ni na Mon ku tė 
Marks iš JAV įstei gė pel no ne sie-
kian čią or ga ni za ci ją ir įsi gi jo bu vu-
sio Kė dai nių kraš to mu zie jaus pa sta-
tą. Per me tus pa sta tas bu vo re konst-
ruo tas, at ku riant am žiaus pra džios 
ar chi tek tū ri nį vaiz dą, pa gal nau jau-
sius rei ka la vi mus įreng tos ga le ri-
jos sa lės, su tvar ky ta ap lin ka. 2001 
m. ru de nį mu zie jus-ga le ri ja at vė rė 
du ris. Pir mo sios pa ro dos „Do va na 
tė viš kei“ ati da ry me da ly va vo pa ti 
me ce na tė, dai li nin kė Ja ni na Mon-
ku tė Marks, jos sū nūs Paul ir Pe ter 
Marks, JAV am ba sa do rius John Tefft 
ir po nia Ma riel la Tefft, Kė dai nių 
me ras Vik to ras Mun tia nas ir ki ti gar-
bin gi sve čiai. 

Ko dėl Chi ca go je gy ve nan ti 
dai li nin kė įkū rė sa vo mu zie jų Kė-
dai niuo se? 

Ja ni nos Mon ku tės Marks mu zie jus Kė dai niuo se
Į šį klau si mą at sa ko jos biog-

ra fi ja. Kė dai niai Ja ni nai Mon ku tei 
Marks bran gūs, nes čia pra bė go jos 
jau nys tės me tai. Tė vo, ge le žin ke lie-
čio, šei ma už ėmus Klai pė dos kraš tą 
iš Pa gė gių per si ke lia į Kė dai nius, 
mo ti nos gim tuo sius kraš tus. Ja ni na 
mo kė si Kė dai nių gim na zi jo je, gim-
na zi jos di rek to rius, ra šy to jas Juo zas 
Paukš te lis, ga bią me nams mer gai tę 
nu krei pė į te at rą. Ji, 1942 m. iš lai-
kiu si sto ja muo sius eg za mi nus į Kau-
no vals ty bės te at ro stu di ją, ta po stu-
di jo ke, kar tu lan kė Kau no penk tą ją 
gim na zi ją. 

„Ma no sie lo je – šven tė. Ma no 
do va na tė viš kei ta po re a ly be. Grį žau 
na mo, kur tė vų ka pai, kur nu my lė tas 
Ne vė žis, kur my lė ta, sva jo ta, pa dan-
gėm skra jo ta“, – 2001 m., ati da rant 
pir mą ją pa ro dą, sa kė J. Mon ku tė 

Marks.
Nuo tų svai gių jau nys tės die-

nų pra bė go daug de šimt me čių. Ja ni-
nai te ko pa ra gau ti kar čios ka ro pa bė-
gė lės duo nos. Tė vai li ko Lie tu vo je. 
UNR RA (Jung ti nių Tau tų pa gal bos 
ir re konst ruk ci jos ad mi nist ra ci ja) 
or ga ni za ci jai tar pi nin kau jant Ja ni na 
bu vo pri im ta į Ins bru ko uni ver si te tą 
Aust ri jo je, kur stu di ja vo ar che o lo gi-
ją, me no is to ri ją ir ita lų kal bą. Po to 
per si kė lė į Pran cū zų zo ną, Frei bur gą 
Vo kie ti jo je, kur bu vo įsteig ta Me nų 
ir ama tų mo kyk la, va do vau ja ma dai-
li nin ko Vy tau to Jo ny no. Čia jos mo-
ky to jai bu vo gar sūs iš ei vi jos me ni-
nin kai. Teks ti lės me ną stu di ja vo pas 
An ta ną ir Anas ta zi ją Ta mo šai čius, 
pie ši mą – pas Vy tau tą Ka siu lį, Vy-
tau tą Jo ny ną. 

1949 m. ji su sa vo šei ma ir 
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Vo kie ti jo je gi mu siu pir muo ju sū ne-
liu per si kė lė į JAV, ku rį lai ką gy ve-
no Mai ne vals ti jo je, po to, iš gir du si, 
kad Chi ca go je stei gia mas Lie tu vių 
te at ras, at va žia vo į Chi ca gą. 

„Die no mis dir bo me fab ri kuo-
se, o va ka rais gy ve no me te at ro mei-
le“, – ra šo Ja ni na Mon ku tė Marks 
2002 m. Lie tu vo je iš leis ta me sa vo 
me no dar bų al bu me. 

Vė liau, ap li ky bėms su si klos-
čius, su te at ru te ko at si svei kin ti, bet 
už tat ji ga lė jo at si dė ti dai lei – to bu li-
no si pie ši mo, gra fi  kos, de ko ra vi mo ir 
ko mer ci nio me no sri ty se, mo kė si au-
di mo Ka na do je, pas gar siuo sius teks-
ti li nin kus Ta mo šai čius. Jau dau giau 
kaip ke tu ris de šimt me čius dai li nin kė 
da ly vau ja lie tu vių iš ei vi jos ir ame ri-
kie čių dai li nin kų pa ro do se, pri klau so 
įvai rioms me no or ga ni za ci joms, ren-
gia pa ro das, lai mi pre mi jas.

„Su vy ru Ira ap ke lia vo me vi-
są pa sau lį, – ra šo Ja ni na Mon ku tė 
Marks sa vo kny go je, – Do miuo si 
liau dies me nu, tad ke lio nė se rin kau 
įvai rių tau tų kū ry bos pa vyz džius: 
au di nius, siu vi nė ji mą, me džio skulp-
tū ras, ke ra mi ką ir t.t. Vy ras sa vo ju-
ve ly ri kos par duo tu vėms pirk da vo 
dei man tus, sa fy rus, sma rag dus ir ki-
tus bran gak me nius, o aš lan ky da vau 
vie ti nes tur ga vie tes ir mu zie jus. Per 
daug me tų su rin kau iš sa mią pri mi ty-
vaus me no ko lek ci ją. Pa sau lis mane 
ste bi na įvai ru mu, sa vi tu mu. Pa pras-
čiau sių žmo nių bui ty je ma tau or na-
men ti ką, gro žio sie kį“.

Ja ni nos Mon ku tės ir Iros 
Marks šei mo je už au gi no ke tu ri sū-
nus, ku rie, be ki ta ko, bu vo ir pir-
mie ji ma mos mu zie jaus Kė dai niuo se 
di rek to rių ta ry bos na riai.

Kaip dai li nin kė Ja ni na Mon-

JA NI NOS MON KU TĖS MARKS TEKS TI LĖS DAR BAI, EKS PO NUO TI ŠIĄ VA SA RĄ JOS GA LE RI JO JE KĖDAINIUOSE

J. MON KU TĖS MARKS KI LI MAS „PER 
PA SAU LĮ KE LIAU JA ŽMO GUS“, ŠIĄ VA SA RĄ 
EKS PO NUO TAS KĖ DAI NIUO SE. 1974
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ku tė Marks bren do vei kia ma lie tu vių 
liau dies me no, bet ne ma žiau jai įta-
kos tu rė jo ir mo der nio sios Ame ri kos 
to me to dai lės sro vės. Ji bu vo su ar-
tė ju si su „Ag re sy vio jo me no“ (Art 
Bru te) dai li nin kų gru pe, ku rios na-
riai kū rė ka ro, ag re si jos, prie var tos 
ne gai les tin ga me pa sau ly je te mo mis. 
Anks ty va ja me kū ry bos lai ko tar py-
je dai li nin kė dau giau ta pė. Sep tin-
to jo de šimt me čio pra džio je Ja ni nos 
Marks ta py ba pa su ka abst rak ci jos ir 

de ko ra ty vu mo link. Dai li nin kė eks-
pe ri men ta vo ko lia žo tech ni ka. Jai 
im po na vo tuo me tu at si ra dęs nau jas 
reiš ki nys – „pop“ me nas, ku ris su tel-
kė dė me sį į pre kių re kla mą, laik raš-
ti nius ko mik sus, ko mer ciš kai eks-
plo a tuo ja mus tau ti nius sim bo lius, 
te le vi zi nę tik ro vę, kas die nės bui-
ties reik me nis ir su reikš mi no juos 
iki me ni nio ob jek to sta tu so, kaip 
ra šo Da nas Lap kus ap žval gi nia me 
Ja ni nos Mon ku tės Marks kū ry bos 

DAI LI NIN KĖ JA NI NA MON KU TĖ MARKS SU SŪ NU MIS PE TE RIU IR PAU LIUM MU-
ZIE JAUS ATI DA RY ME 2001 M. 

straips ny je (Ja ni na Mon ku tė Marks, 
2002, Bal tos lan kos).

Vė les niu kū ry bos lai ko tar piu 
dai li nin kė ima dau giau dė me sio skir-
ti teks ti lei. Ret ros pek ty vi nę pa ro dą 
ji šią va sa rą bu vo kaip tik su ren gu-
si Kė dai niuo se. (Šiuo me tu Ja ni nos 
Mon ku tės Marks ga le ri jo je vei kia 
Jo no Kup rio (Chi ca ga) fo to gra fi jų ir 
Ne lės Zir ni tes Žu kaus kai tės (Ry ga) 
gra fi kos dar bų pa ro da.)

Ja ni na Mon ku tė Marks reiš kė-
si ne tik kaip dai li nin kė, bet ir  kaip 
pa ro dų ku ra to rė – nuo 1972 m. or-
ga ni za vo po pu lia rią kas me ti nę Haid 
Par ko me no cen tro na rių dai lės pa ro-
dą. 1974 m. ji bu vo vie na iš Lie tu vių 
mo te rų dai li nin kių drau gi jos Chi ca-
go je stei gė jų ir va do vių. Ši drau gi ja 
ak ty vi ir šiuo me tu, be je, šią va sa rą 
da lis šios drau gi jos na rių bu vo ir gi 
su ren gu sios pa ro dą Kė dai niuo se.

Va žiuo da mi per Lie tu vą, ne-
ap len ki te Kė dai nių – tik rai su ma-
lo nu mu pa si vaikš čio si te Kė dai nių 
se na mies čio (Lie tu vo je ne tiek jau 
daug yra iš li ku sių se na mies čių) gat-
ve lė mis. O ei da mi Ba sa na vi čiaus 
gat ve ne ga lė si te ne pa ste bė ti bal to 
dvi aukš čio pa sta to, sto vin čio ato-
kiau nuo gat vės, se no par ko ap sup-
ty je, ant Smil gos upe lio kran to. Tai 
Ja ni nos Mon ku tės Mars mu zie jus, 
iš lai ko mas iš au kų ir rė mė jų ski ria-
mų lė šų. 

Pa sta tas at gi mė nau jam gy ve-
ni mui. Tai bu vu si Juo za pa vos pa li-
var ko te ri to ri ja. Juo za pa vos pa li var-
kas is to ri niuo se šal ti niuo se mi ni mas 
nuo XIX a. pra džios. 1821 m. Kė dai-
nių mies to pla ne pa žy mė ta Juo za pa-
vos pa li var ko so dyb vie tė. Jos pie ti nę 
da lį ri bo jo Smil gos upė, o ry ti nę – 
svar bus pa što trak tas į Ry gą. Da bar-
ti nis mu zie jaus pa sta tas pa sta ty tas 
XIX a. pa bai go je-XX a. pra džio je 
(tarp 1870-1914). Sta ti nys po ka riu 
bu vo re konst ruo tas. Re konst ruk ci-
jos me tu ne žy miai pa keis ta pir mi nė 
pa sta to pla ni nė struk tū ra, iš da lies 
su nai kin ti fa sa dų ar chi tek tū ri niai 
de ko ra ty vi niai ele men tai. So vie ti niu 
lai ko tar piu čia bu vo moks lei vių na-
mai, Kė dai nių kraš to mu zie jus.

A. V. Š
KĖDAINIŲ SENAMIESTYJE
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Mi li jar die riaus Wint hrop A. 
Roc ke fel ler žmo na Jie vu tė Pau le-
kiū tė – Bar ba ra, „Bo bo“, Se ars Roc-
ke fel ler ge gu žės 19-ąją ty liai už ge so 
Lit tle Rock mies te, Ar kan sas vals-
ti jo je. Ji bu vo la biau ži no ma kaip 
„Bo bo“ Roc ke fel ler. Ši iš Lie tu vos 
at vy ku sio an glia ka sio Ju liaus Pau le-
kio duk ra iš gar sė jo 1948 m. va sa rio 
mė ne sį, kuo met per Va len ti no die ną 
(va sa rio 14-ąją) iš te kė jo už mi li jo-
nie riaus Wint hrop A. Roc ke fel ler ir 
ta po mo der nių jų lai kų Pe le ne. 

Tuo me tu vie nas iš di džiau sių 
pa sau lio tur tuo lių, ku riam tuo me tu 
bu vo 36-eri, su vi lio jo lie tu vai tę Jie-
vu tę, jos tau tie čiams JAV pa žįs ta mą 
iš tų lai kų, kai ji 1933 me tais Chi ca-
go je vy ku sio je Pa sau li nė je pa ro do-
je pel nė „Mis Lit hu a nia“ ti tu lą. Šis 
lai mė ji mas 16-me tę Jie vu tę ge ro kai 
iš gar si no – mer gi na pra dė jo da ry-
ti mo de lio kar je rą, o vė liau vai di no 
sce no je ir bu vo pa kvies ta vai din ti 

Mi rė la biau siai lie tu vius JAV iš gar si nu si mo te ris
Ed var das Šu lai tis 

ke liuo se ki no fil muo se (žy miau sias 
iš jos fil mų yra „To bac co Ro ad“). 
To kiu bū du ji į sa ve at krei pė žy mes-
nių jų ame ri kie čių akis bei dė me sį. 

Iš te kė jo už žy maus 
bos to nie čio Se ars

Jau no ji Jie vu tė, ku rios švie-
sūs plau kai vi lio jo ame ri kie čius vy-
rus, pir mą kar tą iš te kė jo 1941 m. už 
žy maus bos to nie čio Ri chard Se ar. 
Jis dir bo JAV di plo ma ti nė je tar ny-
bo je Was hing to ne, o vė liau bu vo pa-
skir tas JAV am ba sa dos sek re to riu mi 
Pa ry žiu je. Šios ve dy bos Jie vu tei ne-
bu vo sėk min gos: jos tru ko ne il gai, o 
ski rian tis jau no ji mo te ris iš pir mo jo 
sa vo vy ro ne su lau kė fi nan si nės pa-
ra mos. Ga vu si sky ry bų do ku men tus 
ji su sa vo se se ri mi Iza be le, Isa bel 
Paul, ap si gy ve no pa pras ta me bu te 
New Yorko cen tre, var gin ga me ra-
jo ne. Be je, Jie vu tė tuo met taip pat 
jau ne be si va di no lie tu viš ku var du, o 

bu vo ži no ma kaip Bar ba ra. Pa žįs ta-
mi ją va di no dar trum piau – „Bo bo“. 
Pus an trų me tų prieš jos ant rą sias ve-
dy bas vie na me iš New Yorko res to-
ra nų tuo met 30-me tė „Bo bo“ bu vo 
su pa žin din ta su pa sau li nio gar so fi-
nan sų ka ra liu mi Wint hrop Roc ke fel-
ler. Kaip jis tei gia, tai bu vo „mei lė iš 
pir mo žvilgs nio“. 

  
Ant rų jų ves tu vių 

puo ta – Palm Be ach, Flo ri do je
Jie vu tės ir Wint hrop ves tu-

vių iš kil mė se da ly va vo tik ne di de-
lis žmo nių bū re lis: ar ti mi pa žįs ta-
mi, rink ti niai aukš tuo me nės at sto vai 
– Vin dzo ro ku ni gaikš tis su žmo na 
Wan der bilt, An gli jos mi nist ro pir-
mi nin ko Wins ton Chur chill sū nus 
Ran dolph ir kt. Iš jau no sios gi mi nių 
te bu vo tik jos se suo Isa bel, ku ri ėjo 
vy riau sios pa mer gės pa rei gas. Jau ni-
kio bro lis Law ren ce bu vo vy riau sias 
pa bro lys.

Kaip skai to me tų die nų spau-
do je, į žur na lis tų klau si mą, ko dėl su-
tuok tu vė se ne si ma tė nuo ta kos tė vo ir 
mo ti nos, jiems bu vo pa aiš kin ta, kad 
šie „la bai už im ti“. Vie nas laik raš tis 
tur būt nuo sa vęs pri dė jo, jog nuo ta-
kos tė vai „...sū rius rau gia“. 

Be je, jau no sios mo ti na tuo 
me tu jau bu vo iš si sky ru si su Jie vu tės 
tė vu ir su ant ruo ju vy ru gy ve no Chi-
ca gos pa šo nė je – Lo well, IN, esan-
čia me ūky je. 

Kaip ra šo ma, prieš pat ves tu-
vių ce re mo ni ją jau no ji su sa vo mo-
ti na apie va lan dą kal bė jo si lie tu viš-
kai te le fo nu. Vie nas jos pa žįs ta mų jų 
pa si kal bė ji mo žo džius ver tė į an glų 
kal bą, kad ga lė tų su pras ti ir jau na sis. 
Spau dos iš kar po se tei gia ma, kad mo-
ti na jau na jam Roc ke fel ler įsak miai 
pa sa kiu si: „Būk ge ras ma no ma ža jai 
mer gai tei“ (nors Jie vu tė tuo met jau 
bu vo 31 m.). 

  Ne iš si pil dę mo ti nos lin kė ji mai
At ro do, kad mo ti nos lin kė ji-

mams ne bu vo lem ta iš si pil dy ti. 

JIE VA PAU LE KIŪ TĖ ROC KE FEL LER (VI DU RY JE) SU SŪ NU MI AP SI LAN KĖ LIE TU VIŲ 
DIE NOS REN GI NY JE NEW YORKO PA SAU LI NĖ JE PA RO DO JE 1964 ME TAIS, KUR PRO GRA-
MĄ VE DĖ KI NO AK TO RĖ RŪ TA KIL MO NY TĖ LEE (KAIRĖJE)
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Pra ėjus sep ty ne riems mė ne-
siams po ve dy bų „Bo bo“ su si lau kė 
sū naus Wint hrop Paul Roc ke fel ler 
jau nes nio jo. Ta čiau po ros šei my ni-
nis gy ve ni mas ne bu vo ide a lus: iš pai-
kin tas tur tuo lių sū nus ir an glia ka sio 
duk ra, nors jau ge ro kai „pra si try nu-
si“ Ame ri kos aukš tuo me nė je, ne ga-
lė jo ras ti ben dros kal bos. 1951 m. 
ru de nį „Bo bo“ su sū ne liu per si kė lė 
gy ven ti į mo ti nos ūkį Lo well, IN, o 
New Yorke li kęs jos vy ras, aly vos 
mi li jo nie rius, links mai lei do lai ką su 
did mies čio mer gi no mis ir ki tų šei-
mos na rių bu vo va di na mas „juo da 
avi mi“.

To kia pa dė tis il gai ne ga lė jo 
tęs tis: po ket ve rių at ski rai pra leis tų 
me tų „Bo bo“ pa reiš kė no rą skir tis. 
Tuo met ir vėl po ros var dai pra dė jo 
mir gė ti JAV ir pa sau lio laik raš čių 
ant raš tė se. Dau giau sia ne su ta ri mų 
kė lė „Bo bo“ rei ka la vi mas pa si lik ti 
sau sū nų. Taip pat bu vo il gai ne su-
ta ria ma dėl pi ni gų su mos, ku ri tu rė-
tų ati tek ti Jie vu tei ir sū nui. Pa ga liau 
1954 m. bu vo nu spręs ta, kad sū nus 
gy vens su mo ti na, o jai ati teks pen ki 
su pu se mi li jo nų do le rių iš Roc ke-
fel ler tur tin gos ki še nės (ki tur bu vo 
ra šy ta, kad lie tu vių kil mės tur tuo lio 
žmo na ga vo dau giau kaip 6 mi li jo-
nus do le rių). Pa gal tuo me ti nę do le-
rio ver tę tai bu vo pa ti di džiau sia su-
ma Ame ri ko je, gau ta sky ry bų ke liu. 

Lie tu vės vy ras ta da per si kė lė 
į Ar kan sas vals ti ją, kur ne to li Mor-
ril ton vie to vės įstei gė di de lį gal vi jų 
ūkį, ku ria me da lį va sa ros vė liau pra-
leis da vo ir jud vie jų sū nus Wint hrop, 
jau nes ny sis. 

„Bo bo“ po sky ry bų per si kė lė į 
New Yorką, kur sū nus bai gė pra džios 
mo kyk lą. Kiek vė liau jis iš si kė lė į 
sa vo tė vo fer mą ir pra dė jo jai va do-
vau ti. Na, o Wint hrop, vy res ny sis, 
1966-ai siais bu vo iš rink tas Ar kan-
sas vals ti jos gu ber na to riu mi. Tė vo 
pė do mis pa se kė ir sū nus, ku ris ta po 
Ar kan sas gu ber na to riaus pa dė jė ju. 
Tė vas, ku ris 1956 m. ve dė an trą kar-
tą, gu ber na to riaus pa rei go se iš bu vęs 
du ter mi nus, mi rė 1973-iai siais. Dar 
trum piau gy ve no sū nus, ku ris su sir-
go krau jo vė žiu ir am ži ny bėn iš ke-

lia vo 2006 m. lie pos 16 d. 
„Bo bo“ Niu jor ką iš mai nė į 

Pa ry žių
Il go kai gy ve nu si pra ban gia-

me na me New Yorke (jį 1998 m. 
par da vė už 12 mi li jo nų do le rių) 
„Bo bo“ nu spren dė kel tis į Pa ry žių 
ir ten kaip rei kiant pa gy ven ti. New 
Yorke, jos žo džiais ta riant, jau ne-
bu vo li kę tik rų drau gų. Ta čiau kai 
su ži no jo, jog sū nus Wint hrop su sir-
go leu ke mi ja, ji, nie ko ne lau ku si, iš 
Pa ry žiaus vi sam lai kui at va žia vo į 
Lit tle Rock, Ar kan sas, ir čia kar tu 
pra lei do jo pas ku ti nius gy ve ni mo 
me tus. Vė liau ir ji pa ti, gu lė da ma 
li gos pa ta le, čia bu vo glo bo ja ma 
mar čios ir anū kų. 

  
Jie vu tė gi mė ne to li Pit tsburg ho

Jie va, ma žy biš kai va din ta 
Jie vu te, šį pa sau lį iš vy do 1916 m. 
rug sė jo 6 d. Nob les town, PA, ne to-
li Pit tsbur go, jau nuo se no ži no mo 
Ame ri kos plie no pra mo nės cen tro. 
Jie vos tė vas Ju lius, dir bęs an glių 
ka syk lo se, 1920-ai siais, su si tau pęs 
po rą tūks tan čių do le rių, nu spren dė 
grįž ti su šei ma į Lie tu vą. Čia, prie 
Kal va ri jos, bu vo nu si pir kęs ūkį 
ir ku rį lai ką ja me šei mi nin ka vo. 
Ta čiau toks dar bas ne pa ti ko ir po 
ket ve rių me tų, 1924-ai siais, jis vėl 
per plau kė At lan tą. Iš pra džių šei-
ma ap si sto jo Qu e bek (Ka na do je), 
o vė liau pa su ko į Det roi tą, Mi chi-
gan, ir pa ga liau ap si sto jo Chi ca go-
je. Čia Ju lius dir bo gais ri nin ku, ir, 
at ro dė, kad gy ve ni mas vy ko sėk-
min gai. Ta čiau jo žmo na 1925 m. 
su duk re lė mis iš va žia vo gy ven ti 
pas gi mi nai čius, o Ju lius li ko vie-
nas. Vė liau jis iš si kė lė į Penn syl-
va ni ją, kur iki mir ties ka sė an glis. 

Jie vos tė vas bu vo kuk lus 
žmo gus. Kuo met ame ri kie čiai žur-
na lis tai jo pa klau sė apie duk ros 
ves tu ves su tur tuo liu, Ju lius at sa-
kė: „Esu lai min gas, kad ma no duk-
ra iš te kė jo už mi li jo nie riaus. Aš 
pats esu ne tur tin gas žmo gus, to kiu 
no riu lik ti ir mir siu toks bū da mas. 
Iš duk ters nie ko ne no riu, bet jei gu 
ka da rei kės, ji ga lės pas ma ne grįž-
ti, ir aš jai pa gel bė siu“.

Ame ri kos lie tu viai ir jų spau da 
džiū ga vo

Dar kar tą grįž ki me į to li mą 
pra ei tį, ka da prieš 60 me tų, 1948-
asiais, įvy ko Pe le nės Jie vu tės ir di-
džiau sio pa sau lio tur tuo lio Roc ke-
fel ler jung tu vės. Tai bu vo įvy kis, 
ku ris pla čiai gar sė jo JAV spau do je. 
Šis įvy kis bu vo džiaugs min gai su-
tik tas ir šio kraš to lie tu vių. JAV lie-
tu vių spau da šias ves tu ves ap ra šė 
pir muo se pus la piuo se, tam rei ka lui 
sky rė ir ve da muo sius. Štai „Drau-
go“ dien raš tis 1948 m. va sa rio 17 
d. lai do je til pu sia me ve da ma ja me 
ne gai lė jo gra žių žo džių mū sų tau-
tie tei. Ne pa gy ręs už tai, kad ji su si-
tuo kė bap tis tų baž ny čio je ir kad yra 
iš si sky ru si, „Drau gas“ vis dėl to ra-
šė: „Vi si pri pa žįs ta, kad Pau le kai tė 
(Pau le kiū tė, aut. past.), iš te kė da ma 
už mi li jo nie riaus, la bai pla čiai (ir tai 
vi sa me pa sau ly je) iš gar si no lie tu vių 
tau tos var dą. Sa ko ma, kad to kio pa-
gar si ni mo už mi li jo nus do le rių ne bū-
tų ga li ma nu pirk ti. Tai yra lais vo sios 
Ame ri kos spau dos ir jos ap suk rių jų 
re por te rių nuo pel nas“. 

„Jei kas iš mū sų no ri me da ry-
ti iš to di de lę sen sa ci ją, da ry ki me, 
bet ne už mirš ki me vie no da ly ko: jei 
va di na mo ji Jie vu tė ne bū tų įtrauk ta 
į Lie tu vių die nos (pa sau li nė je pa ro-
do je 1933 m.) pro gra mą kaip ti piš-
kiau sia lie tu vai tė, tos sen sa ci jos iš 
vi so ne bū tų įvy kę. Lie tu vių veik la, 
Lie tu vių die na ati da rė jai ke lius į 
pla tes nį pa sau lį ir pa ga liau pri ve dė 
iki šian die ni nės sen sa ci jos. Mū sų 
jau ni mui tai svar bu ži no ti. Ypač tam 
jau ni mui, ku ris ma no, kad lie tu viai 
ir lie tu vių veik la truk do jiems iš kil ti, 
pa gar sė ti. Bet šis pa vyz dys pa ro do, 
kad ne truk do, o pa de da“, – sa ko ma 
ve da ma ja me. 

O ame ri kie čių spau da to mis 
die no mis J. Pau le kiū tę va di no mo-
der nių lai kų Pe le ne.

Pa žin tis su Jie vu te
Bai giant šį pa sa ko ji mą no ri si 

bent trum pai pri si min ti ke lis su si ti-
ki mus su šia ne ei li ne mo te ri mi. Jie-
vu tė 1933 m. Pa sau li nė je pa ro do je 
ta po „Mis Lit hu a nia“, ji da ly va vo ir 
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Pa sau li nės pa ro dos Lie tu vių die no-
je, vy ku sio je 1946 m. rug pjū čio 22 
d. New Yorko „Sin ger Bowl“ sta dio-
ne. Čia bu vo su si rin kę apie du tūks-
tan čiai šo kė jų ir dai ni nin kų iš vi sos 
Ame ri kos. Pro gra mą ste bė jo apie 10 
tūkst. žmo nių, o ją ve dė ak to rė Rū ta 
Kil mo ny tė Lee. Per per trau ką pro ga 
su si pa žin ti su gar si ą ja Jie vu te, apie 
ku rią iki to lai ko te ko tik skai ty ti 
spau do je, te ko ir šių ei lu čių au to riui. 
Ji bu vo at vy ku si su sa vo sū nu mi, ku-
ris ta da jau bu vo be veik pra au gęs sa-
vo ma mą. Juo du įam ži no me ir fo to 
juos to je. Su Jie vu te kal bė jo mės lie-
tu viš kai, nors, kaip ji sa kė, ne tu rin ti 

Il giau Šiau rės Ame ri ko je gy-
ve nan tys mū sų tau tie čiai ge rai pri-
si me na Au re li ją Ba la šai tie nę, ku rios 
įdo mius straips nius apie pus šim tį 
me tų te ko skai ty ti iš ei vių spau do je, 
taip pat ža vė tis jos ro ma nais, no ve-
lė mis, po ezi ja. 

Lie tu vių žur na lis tų są jun gos 
val dy ba, 1997-ai siais pa skelb da ma 
ją Žur na lis tų są jun gos gar bės na re, 

Pa ly dint žur na lis tę ir ra šy to ją A. Ba la šai tie nę
ra šė: „Au re li ja Ba la šai tie nė per 50 
me tų uo liai tar na vo lie tu viš kai spau-
dai, ra šė gi lius pa trio ti nius straips-
nius, pa lai kė iš ei vi jos dva sią ir ug dė 
iš ti ki my bę Lie tu vai“. 

Rug sė jo 3 d. Cle ve lan de, kur 
gy ve no nuo at vy ki mo į JAV – 1949 
m., po il gos li gos nu trū ko A. Ba la-
šai tie nės gy vy bės siū las ir ji iš ke-
lia vo am ži ny bėn, su lau ku si 85-erių 
me tų. Tad vėl su ma žė jo ne taip jau 
di de lės anks tes nio sios kar tos mū sų 
raš to žmo nių gre tos.

Au re li ja Ma ri ja Žiz niaus kai-
tė Ba la šai tie nė– Žit ku vie nė gi mė 
1922 m. rug sė jo 25 d. Rad vi liš ky je. 
1940 m. bai gu si Šiau lių mer gai čių 
gim na zi ją mo kė si Šiau lių pre ky bos 
ins ti tu te iki pa si trau ki mo į Vo kie ti-
ją 1944-siais. Pra ūžus ka ro ban gai, 
ji ap si gy ve no Me min ge no pa bė gė lių 
sto vyk lo je. Čia lie tu vių gim na zi jo je 
ir su au gu sių jų kur suo se dės tė an glų 
kal bą. Me min ge ne ji pra dė jo ben-
dra dar biau ti ir to je sto vyk lo je leis ta-
me po pu lia ria me lie tu vių laik raš ty je 
„Min tis“.

Ben dra dar bia vi mą spau do je 
Au re li ja tę sė ir at vy ku si į Dė dės Se-
mo že mę. Jos straips niai, re por ta žai 
tilp da vo „Dir vo je“, „Drau ge“, „Tė-
viš kės ži bu riuo se“, „Dar bi nin ke“, 
„Pa sau lio lie tu vy je“, „Skau tų ai de“, 
„Ai duo se“ ir ki tur. Ir vi sa tai, kaip ir 
dau ge lis ki tų tų die nų mū sų tau tie-

čių, da rė lais va lai kiu. Sau duo ną už-
si dir bo pra džio je tar nau da ma ban ke, 
va ka rais stu di juo da ma ir, įgi ju si rei-
kia mos pa tir ties, dar buo da ma si pri-
va čio je ben dro vė je kre di to sky riaus 
vir ši nin ke. 

Be to, il gus me tus ji dės tė 
Cle ve lan do M. Va lan čiaus li tu a nis ti-
nė je mo kyk lo je (ku rį lai ką bu vo jos 
di rek to rė) ir Šv. Ka zi mie ro li tu a nis-
ti nė je mo kyk lo je. Taip pat ak ty viai 
da ly va vo skau tų veik lo je (bu vo Cle-
ve lan do skau čių „Ne rin gos“ tun to 
tun ti nin kė).

Au re li ja ne ma žai lai ko pa-
šven tė li te ra tū ri nei veik lai. Su kū rė 
ro ma nus: „Skir tin gi uos tai“, „Gais-
ro pe le nuo se“, „Už bur ta me ra te“, 
„Vi dur nak čio se re na da“, „Rau do nas 
au to mo bi lis“ (ga vo „Dir vos“ sa vait-
raš čio pre mi ją), „Ske vel dros“, „Ža-
ri jos ir pe le nai“. Po pu lia rios bu vo ir 
jos no ve lės. Be to, iš lei do ir po ezi jos 
rin ki nį „Tarp dvie jų tė vy nių“ ir kt. Ji 
ra šė ir ame ri kie čiams skai ty to jams. 

Ra šy to jos na mai, ku rie po pu-
lia riai bu vo va di na mi „Ho tel Au re li-
ja“, glau dė daug žmo nių: ži no mų ra-
šy to jų, me ni nin kų, mu zi kų, jau ni mo 
at sto vų. A. Ba la šai tie nė mo kė da vo ir 
su ge bė da vo ben drau ti su vi sais. Tai 
iš tie sų bu vo ne ei li nė mo te ris, ge ra 
lie tu vė, di de lė kū rė ja. 

Ed var das Šu lai tis

AU RE LI JA BA LA ŠAI TIE NĖ

pro gų daž nai šia kal ba kal bė ti. Jos 
sū nus ta da lie tu viš kai pa jė gė iš tar ti 
tik vie ną ki tą žo dį. Su šia pa sau li ne 
gar se ny be po ke lių die nų bu vo pro-
ga il gė liau pa kal bė ti jos nuo sta bio je 
re zi den ci jo je New Yorke.

Bu vo me nu ma tę il ges nį su si-
ti ki mą ne to li mo je at ei ty je – ji no rė-
jo pa pa sa ko ti apie sa vo iš gy ve ni mus 
lie tu viš kai spau dai, ta čiau mums rei-
kė jo grįž ti į Chi ca gą, ir šis pokalbis 
neįvyko... 

Vė liau Jie vu tė lie tu vių bu vo 
pa mirš ta, ypač tuo met, kai ji iš si kė-
lė gy ven ti į Pa ry žių. Ir tik šių me-
tų ge gu žės 21 d. JAV di džiuo siuo se 

laik raš čiuo se ir in ter ne te pa si ro dę 
il gi ne kro lo gai vėl vi siems pri mi nė 
apie Chi ca go je ka dai se gy ve nu sią 
lie tu vai tę Pe le nę, ku ri lai min gų ap-
lin ky bių dė ka bu vo ta pu si žy miau sia 
pra ėju sio šimt me čio lie tu vių kil mės 
mo te ri mi. 

Nau ją Vo kie ti jos LB val dy bos 
in for ma ci jos nu me rį 3-2008 ga li ma 
jau skai ty ti mū sų in ter ne ti ni me pus-
la py je www.Voklb.de 

Vo kie ti jos LB
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Suo mi jos drau gi jos LB pir mi-
nin kė Sta sė Ra ja la il go kai de rė jo si 
su „Vi king Li ne“ lai vų fir ma, Es ti-
jos LB val dy bos na riais, kol nu sta tė 
griež tą plau ki mo Tal linn/Hel sin ki/
Tal linn pas ku ti nių jų rug sė jo die nų 
da tą. Be ki ta ko, dar ir sau lė tą bo bų 
va sa ros orą iš pra šė... 

Tu rė da mi sa vo ben druo me-
nės 28-erių me tų kū ry bi nę prak ti ką 
pa no ro me ly riš kai ir da ly kiš kai nu-
spal vin ti šį ren gi nį. Da lia, pa reiš ku-
si vi siems su si rin ku siems užuo jau tą 
dėl Suo mi jos moks lei vių ir „Es to-
nia“ lai vo žū ties (pra ėjo 14 me tų), 
pa dek la ma vo nuo tai kin gą Vy tau to 
Ma čer nio „Ru dens so ne tą“: Pa si-
puo šę la pais ąžuo lų, drau gai, / Švęs-
kit ru de ni nę šven tę. / Jei gy ve ni mas 
toks trum pas, tai links mai /Rei kia jis 
gy ven ti.

Ra sa pri mi nė, kaip pa gal se-

Ru dens ly gia die nis Suo mi jo je

nas lie tu viškas pa go niš kas tra di ci jas 
tą die ną bū da vo džiau gia ma si der liu-
mi ir dė ko ja ma die vui Že mi nin kui, 
au ko ja mi jam gy vu liai – ver šiu kas ir 
te ly čia, avis ir avi nas, ož ka ir ožys, 
gai dys ir viš ta, žą sis ir žą si nas... „Su 
mal da tau, o že mi nin ke, mū sų die ve, 
au ko ja me ir dė ko ja me, kad mus pra-
ėju siais me tais svei kus ir vis ko per-
te ku sius už lai kei, ja vų ir vi so ge ro 
da vei, nuo ug nies, nuo ge le žies, ma-
ro ir vi sų mū sų prie šų ap sau go jai...“

Ire na trau kė iš krep še lio kuk-
lias šiuo lai ki nes do va nė les – es tiš ką 
vė lia vė lę ir šo ko la dą „Ka lev“, lie tu-
viš kai pa ra šy tą kny gą „Es ti jos Lie-
tu vių Ben druo me nė“. Ra sa pa mi nė-
jo ži nias ir žmo nes: tai pir mo ji ELB 
pir mi nin kė Mil da Ma ri ja Trins ky tė 
ir Sta sė Ra ja la, ku rią, kaip di džiau-
sią do va ną, per lei do me Suo mi jos 
lie tu viams (li ki mo vin giai)... Pa si-

gy rė me, kad Es ti jo je mi ni ma tau ti-
nių ma žu mų die na ir šau kia mas tra-
di ci nis fo ru mas, o spa lio 25 d. ELB 
rink sis į tra di ci nę Ru dens gė ry bių 
šven tę, ku rios me tu pa mi nės 20 me tų 
ju ri di nio as mens ga lią tu rin čios ben-
druo me nės ju bi lie jų. Ir pa kvie tė me 
vi sus, kas tik no ri ir ga li at plauk ti, 
at skris ti, at va žiuo ti į Ta li ną – Es ti jos 
sos ti nę.

Ki tą die ną bu vo me pa kvies ti 
į LR am ba sa dą Suo mi jo je. Spė jo-
me pa lies ti ne vie ną te mą: ar tė jan tys 
rin ki mai į LR Sei mą ir LR pi lie čių 
pa rei gos, LR pre zi den to vi zi tas Suo-
mi jo je ir Es ti jo je, Lie tu vos 1000-čiui 
ski ria mi kon cer tai, pa ro dos, Dai nų ir 
spor to šven tės...

Ar vi sur su spė si me?...
Ce ci li ja Ra sa Unt

Estijos Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkė

SU HEL SIN KIO LIE TU VIAIS. PIR MO JE EI LĖ JE IŠ KAI RĖS: MIL DA MA RI JA TRINS KY TĖ, LR AM BA SA DO RĖ SUO MI JO JE HA LI NA 
KO BEC KAI TĖ, PROF. HAN NU NIE MI, DA LIA ÜKSVÄRAV...


