
32008 Lapkritis  /  Pasaulio lietuvis

Šiame numeryje:

2008 M. 11/467                                       ISSN 1732-0135

„Pasaulio lietuvio“ svečias

An ta no N. Sta siš kio gy ve ni mo se mi na rai .............................. 4

Prieš 40 me tų net ne bu vo sap nuo ta .......................................40
Renginiai užsienio lietuvių bendruomenėse 2009-aisiais ......41

plb kraštų žinios

susitikimai

„Pasaulio lietuvio“ žinios

Šiau rės Ci ce ro no gy ve ni mo pėd sa kais ..................................35

Bal tų vie ny bės at spin dys ......................................................14
Ap si reiš ki mo Ši lu vo je 400-ųjų 
me ti nių mi nė ji mas Mel bur ne ................................................16
„Neš kit, bu rės, į Klai pė dą!“ ..................................................17
„Ma žų jų sva jo to jų klu bo“ ak ci ja ..........................................19
Dr. Jo nui Nor kai čiui – 80 .....................................................20
28-asis Eu ro pos lie tu vių kul tū ros ins ti tu to su va žia vi mas ......21
Bal tų vai kai ..........................................................................23
Žmo gus, po pu lia ri nęs ir iš ei vi jos kū rė jus .............................25
Kie ta vy riau sio sios re dak to rės kė dė ......................................26
Ne ei li nis Gra žu tės Šla pe ly tės Si ru tie nės gim ta die nis ............28
Dau ge lio ta len tų sa vi nin kas ..................................................30
Lie tu vių emig ra ci jos 60-me čio su va žia vi mas .......................31
Pa ri bio dai nos fes ti va lis .......................................................32
Pa sau lio lie tu vių vie ny bės die na ...........................................34

tėvynėje
PLB ir Sei mo rin ki mai Lie tu vo je ........................................... 7
In for ma ci nė dar bo mu gė ,,Bal no kit, bro liai, žir gus“ Ai ri jo je . 8
Gu ggen hei mo fon do at sto vai pri sta tė 
muzie jaus ga li my bių stu di ją .................................................. 8
Si bi ras – mū sų is to ri ja ........................................................... 9

tautinių mažumų ir išeivijos departamente

Už sie nio lie tu viai ren gia si Lie tu vos tūks tant me čiui ..............12
Už sie ny je lei džia mi pe ri odi niai lei di niai ..............................13
Už sie nio lie tu vių ra di jo sto tys ..............................................13

Lie tu vos tūks tant me tis – Mil len nium Lit hu a niae ..................38

aplankykite lietuvą

Spa lio 12 ir 26 d. Lie tu vo je vy ko rin ki mai į 
Sei mą. Lie tu vos vy riau sio sios rin ki mų ko mi si jos 
duo me ni mis, užsienyje gyvena 16 249 Lietuvos 
piliečiais užsirašiusių lietuvių. Iš jų rin ki muo se 
da ly va vo 10 345.

Ko kių pa žiū rų lie tu viai gy ve na už sie ny-
je? O gal tiks liau – ko kių pa žiū rų lie tu viai yra 
la biau siai su si pra tę ir rū pi no si iš lai ky ti Lie tu vos 
pi lie ty bę bei da ly vau ti Lie tu vos de mok ra ti jos 
pro ce se – rink ti aukš čiau sios val džios or ga nus. 
Tai ga li ma ma ty ti iš bal sų, ati duo tų už par ti jas. 
Tai gi kaip pa si skirs tė jų bal sai pa gal par ti jas? 

Už sie nio am ba sa do se 36,34 nu oš. Lie tu-
vos pi lie čių daugiamandatėje apygardoje bal sa-
vo už Tė vy nės są jun gą-Lie tu vos krikš čio nis de-
mok ra tus, ku riems va do vau ja An drius Ku bi lius. 
Pa mi nė si me, ku rio se vie to se gy ve na dau giau siai 
šios pa rti jos rė mė jų: 85,37 nu oš. – Mel bur ne, 
Aust ra li jo je; 83,55 – Ka na do je; 70,59 – Los An-
ge les ir 68,55 – Chi ca go je, JAV (šio se ša ly se gy-
ve na dau giau sia anks tes nės emig ra ci jos iš ei vių); 
59,48 – Sei nuo se, Len ki jo je. 

Ant ro ji pa gal po pu lia ru mą už sie ny je bu vo 
nau jai pra mo gų ver slo mag na to Arū no Va lins ko 
su kur ta Tau tos pri si kė li mo par ti ja. Ji ga vo 10,65 
nu oš. už sie nio lie tu vių bal sų. Dau giau sia rė mė jų 
A. Va lins ko par ti ja tu ri Ai ri jo je, čia už ją bal sa-
vo 27,12 nu oš. lie tu vių; 21,44 nu oš. – Jung ti nė je 
Ka ra lys tė je; 19,05 – Nor ve gi jo je. Tai kraš tai, kur 
dau giau sia bu ria si nau jau sie ji emig ran tai.

Tre čio ji pa gal po pu lia ru mą – Lie tu vos so-
cial de mok ra tų par ti ja, va do vau ja ma Vy riau sy-
bės va do vo Ge di mi no Kir ki lo, pel niu si 9,06 nu-
oš. už sie nio rin kė jų sim pa ti jų. Dau giau sia bal sų 
– 35,71 nu oš. – lie tu viai ati da vė Urug va ju je ir 
Azer bai dža ne, 32,88 – Ar gen ti no je ir 30,00 – Ar-
mė ni jo je. Tie sa, tuo se kraš tuo se lie tu vių gy ve na 
la bai ne daug. Ten, kur jų dau giau, kai rio ji par ti ja 
ne bu vo to kia po pu lia ri. 

Įdo mūs ket vir to jo je vie to je at si dū ru sios 
Tvar kos ir tei sin gu mo par ti jos, va do vau ja mos at-
sta ty din to jo pre zi den to Ro lan do Pa kso, rin kė jai. 
(Par ti ja ga vo 7,33 nu oš. už sie nio lie tu vių bal sų.) 
Di džiau sias pro cen tas rė mė jų bu vo Ru si jo je, Ka-
li ning ra do sri ty je, So vet ske – 27,38 nu oš.; Ka li-
ning ra de – 23,56; Bal ta ru si jo je, Mins ke – 24,90; 
Gar di ne – 20. Tai gi už sie nio lie tu viai pa lan kūs 
toms pa čioms par ti joms, kaip ir Lie tu voje. 

Už sie nio lie tu vių at sto ve Sei me liko Ire na 
De gu tie nė.

Aud ro nė V. Škiu dai tė

Ką į Sei mą rin ko 
už sie nio lie tu viai?
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–PLB, ku ri tu ri ben druo me-
nių Ry tų kraš tuo se, na riams bū tų 
nau din ga dau giau su ži no ti apie 
trem ti nių ir po li ti nių ka li nių ka pų 
Si bi re ir ki to se bu vu sios So vie tų 
Są jun gos vie to vė se būk lę ir Lie tu-
vos vals ty bės po žiū rį į juos?

–Klau si mas pla tus ir ne toks 
jau pa pras tas. Ga li ma pa sa ky ti, kad 
Lie tu va čia be veik nie ko ne da ro. 
Daug da ro ma tik vi suo me ni nin kų 
pa stan go mis. Eks pe di ci jos pra si-
dė jo dar Są jū džio lai kais trem ti nių 
pa lai kų per ve ži mu. Kau ne vei kian-
ti or ga ni za ci ja „Lem tis“, ku riai va-
do vau ja An ta nas Sa dec kas, su ren gė 
ke lio li ka ar net ke lias de šimt eks pe-
di ci jų į trem ties ir ka li ni mo vie tas. 
Eks pe di ci jų tiks las – lan ky ti trem ti-
nių gy ven tas vie tas, fik suo ti ka pi nes 

An ta no N. Sta siš kio gy ve ni mo se mi na rai
Po kal bis su bu vu siu pa si prie ši ni mo da ly viu, ke tu rias ka den ci jas Sei me 

dir bu siu po li ti ku An ta nu Na po le o nu Sta siš kiu, ku ris va do va vo Pa si prie ši-
ni mo da ly vių ir nu ken tė ju sių as me nų tei sių ir rei ka lų ko mi si jai. Tei rau ja mės 
apie lie tu vių trė mi mo ir ka li ni mo au kų at mi ni mo įam ži ni mą Si bi re ir ki to se 
vie to se bei apie po li ti ko ko vos ir kan čių ke lią.

– fo to gra fuo ti, da ry ti to pog ra fi nius 
brė ži nius, nu sta ty ti, ar yra iš li kę pa-
min klų. La bai daug nu vei kė Gin tau-
tas Alek na, ku ris yra su ren gęs apie 
30 eks pe di ci jų ir Si bi rą jau ži no kaip 
sa vo kie mą. La bai ver tin ga Lie tu vos 
jau ni mo or ga ni za ci jų ta ry bos, ku ri 
jau ket vir ti me tai or ga ni zuo ja vie ną-
dvi eks pe di ci jas į Si bi rą, ini cia ty va. 
Jau ni mas ieš ko ka pi nių, taip pat kar-
tog ra fuo ja, fo to gra fuo ja ir tvar ko te-
ri to ri ją. La bai džiu gu, kad jau ni mas 
tai da ro sa vo ini cia ty va. Jiems pa-
de da ki tos or ga ni za ci jos. Ži nau, kad 
pri si dė jo am ba sa do rius Vy gau das 
Ušac kas, ku rio se ne liai yra pa lai do-
ti Si bi re. Jis net pats va žia vo ieš ko ti 
se ne lių ka pų. 

Bet tai tik la šas jū ro je, ka dan-
gi Si bi ras yra mil ži niš kas – nuo Ura-

lo iki pat Alias kos – 10 tūkst. km. 
Trem ti niai bu vo iš mė ty ti tūks tan-
čiuo se vie tų ir vi sur yra li ku sios ka-
pi nės. Dau ge ly je vie tų gy ven vie tės 
bu vo lik vi duo tos, ka dan gi ne be li ko 
gy ven to jų ar ba li ko ke le tas, gy ve-
nan čių pu siau lau ki nį gy ve ni mą – iš 
me džiok lės, uo gų ir gry bų. Tai gi ir 
ka pi nės ap leis tos. Prie vi so to rei kia 
pri dė ti, kad Ru si jo je ne jau čia ma pa-
gar bos ka pams, kaip Lie tu vo je. Su-
ny ku sių ka pi nių yra tūks tan čiai. Vie-
no se yra pa lai do ti ke li, ki to se – de-
šim tys ir šim tai lie tu vių. Mū sų bė da, 
kad mes ne įsten gia me su for mu luo ti 
sa vo no rų. 

Jau penk ti me tai vyks ta de ry-
bos su Ru si ja dėl ka pi nių prie žiū ros 
– kad Lie tu va įsi pa rei go tų pri žiū rė ti 
Ru si jos Ant ro jo pa sau li nio ka ro ka-
rių ka pi nes, o Ru si ja pri si im tų pa rei-
gą pri žiū rė ti vadinamosios 16-osios 
divizijos II Pasauliniame kare karių, 
lie tu vių trem ti nių bei po li ti nių ka-
li nių ka pi nes. Pir mo ji bė da yra ta, 
kad iki šiol ne su si ta ria ma dėl api-
brė ži mo, nors daug kar tų bu vo ban-
do ma. Ru si jos pu sė at si sa kė pri im ti 
są vo kas: „po li ti nių rep re si jų au kos“, 
„po li ti niai ka li niai ir trem ti niai“, ga-
lų ga le lyg ir su ti ko pri im ti „rep re si-
jų au kos“. 

Yra ir ki tas – prak ti nis da ly-
kas. Lie tu vo je so vie ti nių ka rių ka-
pi nės, ku rios prak tiš kai yra ra jo nų 
cen truo se ir ma žuo se mies te liuo se, 
yra ži no mos ir pri žiū ri mos dar nuo 
so vie ti nių me tų. O mes net ne ži-
nom, kur mū sų tau tie čių ka pi nės yra 
ir ne sa me ap si spren dę, kiek jų tu ri 
bū ti pri žiū ri ma. Ra šy ti, kad bū tų pri-
žiū rė tos vi sos, bū tų ab sur diš ka, nes 
jo kia vals ty bė ne ap si ims pri žiū rė ti 
tūks tan čių ka pi nių, tuo la biau, kad ir 
to kio są ra šo ne tu ri me. Lie tu vos gy-

AN TA NAS NA PO LE O NAS STA SIŠ KIS, ŠVEN ČIAN TIS 75-ME TĮ, SU ŽMO NA IRE NA
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ven to jų ge no ci do ty ri mo cen tro pa-
reng ta me pre li mi na ria me są ra še yra 
įtrauk ta dau giau kaip 200 ka pi nių, 
bet są ra šas ne ap ro buo tas, o kas me-
ti nės eks pe di ci jos at ve ža vis nau jos 
in for ma ci jos.

Tai gi rei kia ap si spręs ti, ką Si-
bi re sau gom ir kaip. Gal sta tom api-
ben drin tus pa min klus ir pra šom, kad 
vie ti nė Ru si jos val džia juos pri žiū-
rė tų? To kių pa min klų jau yra ne ma-
žai, ir jie lie tu vių ben druo me nių pa-
stan go mis yra pri žiū ri mi – Ir kut ske, 
Kras no jars ke, Igar ko je ir kt. Nuo 
2000-ųjų me tų Lie tu va ski ria ne di-
de lės lė šas jiems tvar ky ti – Kul tū ros 
mi nis te ri ja ski ria apie 70-100 tūkst. 
Lt per me tus. Prak tiš kai šių lė šų už-
ten ka su reng ti dvi 2-3 sa vai čių eks-
pe di ci jas. Kai kur yra su ta ria ma su 
vie ti niais gy ven to jais, ku riems už 
ka pų prie žiū rą šiek tiek su mo ka ma. 

Dar vie nas da ly kas – ka li nių ir 
bu vu sių ka lė ji mų vie tų įam ži ni mas. 
Yra iš ti si ka lė ji mų re gio nai. Pa dė tis 
la bai pras ta, ma tyt, ten lie ka vie nin-
te lis spren di mas – sta ty ti pa min klus. 
Kai kur jau to kie yra, pvz., Vor ku-
to je pa ne vė žie čių pa stan go mis bu vo 
pa sta ty tas la bai įspū din gas pa min-
klas. Yra Kin gy re, Byj ske (Al ta jaus 
kraš te), Ko ly mo je (Ma ga da no sri ty-
je), pa sta ty ti pa čių ru sų. 

Vor ku to je yra iš li kęs 29-osios 
šach tos ka pi ny nas, kur yra už kas tų 
lie tu vių, su šau dy tų su ki li mo me tu. 
Ten su ki li mo 50-me čio pro ga bu vo 
su reng tas tarp tau ti nis mi nė ji mas. 
Tun dro je yra pa sta ty ta ke le tas me ta-
li nių ir gelž be to ni nių kry žių – ru sų, 
vo kie čių, uk rai nie čių, len kų, ne to-
lie se – ir įspū din gas lie tu vių pa min-
klas, ku ris daž nai laik raš čiuo se nau-
do ja mas kaip Vor ku tos sim bo lis.

Gre ta Vor ku tos yra In ta ir 
Abe zė, kur yra iš li kę iš ti si ka li nių 
ir trem ti nių už ka si mo kvar ta lai. Ten 
taip pat yra pa min klų. Be je, Abe zė je 
yra iden ti fi kuo ti prof. Le vo Kar sa vi-
no, gen. Jo no Juo di šiaus pa lai kai. 

La bai daug lie tu vių ka pi nių 
yra Ka zach sta ne – žu vu sių ir mi ru-
sių jų. La bai daug su šau dy ta ka li nių 
yra po Kin gy ro su ki li mo. Si tu a ci ja 
čia dė kin ges nė. Ka zach sta no vy riau-

sy bė ne tik lei do sta ty ti pa min klus, 
bet ir pa ti yra pa sta čiu si di džiu lį 
įspū din gą pa min klą sta li niz mo au-
koms. Bet tarp vals ty bi nio su si ta ri mo 
taip pat dar nė ra.

–No rė tu me dau giau su ži no ti 
ir apie Jū sų li ki mą. Ar ne gai la jau-
nys tės, pra leis tos la ge riuo se? 

–Klau si mas ne leng vas, bet, 
kaip ten be bū tų, – ne gai la. Ir nie ka da 
ne si gai lė jau, net so viet me čiu. Kiek 
aš ten, tuo se la ge riuo se, su ži no jau, 
kaip aš ten iš pru sau (gal tas žo dis 
ne vi sai tin ka mas), įgi jau gy ve ni mo 
su vo ki mo, man at ro do, jo kie uni-
ver si te tai ne bū tų da vę. Ki ta ver tus, 
bu vau pas ku ti nio sta li niz mo eta po 
pro duk tas, tai gi ne be bu vo to kių bai-
sy bių, ku rios vy ko tuo jau po ka ro. 
Man jau ne be te ko kęs ti ba do. Bu vau 
al ka nas, la bai no rė jau val gy ti, bu vo 
pra stas mais tas, bet iš ba do mir ti, 
ne pa ei ti man ne te ko. O šiaip į tą lai-
ko tar pį žiū riu kaip į ne pa kar to ja mą 
se mi na rą – gy ve nau tarp tūks tan čių 
įvai riau sių tau ty bių, įvai riau sių pa-
žiū rų žmo nių. Su ti kau la bai aukš to 
in te lek to, iš si la vi nu sių žmo nių. Lik-
da vo lai ko dis ku si joms, kal boms, 
pa aiš ki ni mams. Jei gu tik bu vo šioks 
toks po trau kis, po rei kis dau giau su-
pras ti, ten gy ve ni mo mo kyk la bu vo 
la bai ge ra. Ži no ma, pa že mi ni mas, 
bai sios są ly gos at si lie pia – da bar ko-
jas skau da, kau lus su ka. 

–Už ką bu vo te teis tas pir mą-
jį kar tą?

–Už an ti ta ry bi nę agi ta ci ją ir 
pro pa gan dą. Įkal čiai bu vo ma no ra-
šy ti 3 laiš kai, pa im ti iš pa što – vie nas 
tė vui į Si bi rą; vie nas bu vu siam kla-
sio kui, ku ris tar na vo ka riuo me nė je, 
ir vie nas bu vu siam ben dra dar biui, su 
ku riuo dir bom ge o lo gi nė je eks pe di-
ci jo je. Vi si bu vo pa ra šy ti vie ną die-
ną ir vi suo se bu vo po po rą sa ki nių, 
ku rie sau gu mie čiams už kliu vo. Tuo 
me tu Lu kiš kių aikš tė je bu vo pa sta ty-
tas Le ni no pa min klas ir aš pa ra šiau, 
kad pa sta tė Le ni ną, ku ris ro do į Sau-
gu mo rū mų po že mius; kad gy ve nu 
ge rai, jei gu ne tin giu pa sto vė ti ei lė-
je, gau nu nu si pirk ti ar klie nos deš ros 

ir pan. Ne bu vo nė vie no liu di nin ko. 
Tuo me tu dir bau ge o lo gi nė je eks pe-
di ci jo je, kur vir ši nin kė liai bu vo ru-
sai ir dir bo dar ke lios mo te rys. Nie-
kas iš jų nie ko ne pa liu di jo, nors aš 
ten su jais kai ką ir pa šne kė da vau. Ir 
už tai 1953 m. ga vau 10 me tų ir dar 
5 me tus tei sių ap ri bo ji mo. Tuo me tu 
tė vai jau bu vo iš trem ti į Si bi rą. Ma-
ne su ėmė sau sio mė ne sį, o teis mas 
vy ko jau po Sta li no mir ties. 

–Ži no me, kad būdamas 
lageryje dirbote Kui by še ve elek-
tri nės sta ty bo se ir ten su keliais 
draugais lei dot laik raš tį.

–Ten bu vo daug jau ni mo, in-
te li gen tų iš Lie tu vos. Su ge bė jom 
iš leis ti laik raš tu ką ir, sa ky čiau, vi-
sai ne blo gą. Tai bu vo ran ka ra šy tas, 
1,5-2 mo kyk li nių ma te ma ti kos są-
siu vi nių (12-24 psl.), su seg tų vie nas 
į ki tą ir smul kiai, į kiek vie ną lan ge lį 
su ra šy tų, dy džio pa trio tiš kas laik-
raš tu kas, ko men tuo jan tis po li ti nius 
įvy kius, la ge ry je vyk do mus nu si kal-
ti mus. Bu vo ir ei lė raš čių, ap sa ky mų. 
Bu vau vie nas iš re dak to rių. Pa vo jin-
giau sia, ži no ma, bu vo tiems, ku rie 
per ra ši nė jo, – to kie bu vo du. Tau įro-
dys ar ne įro dys, kad ra šei straips ne lį, 
o ran kraš tis – jau įro dy mas. Laik raš-
tu kas ėjo apie pus an trų me tų (1954-
1955), kas tris sa vai tes, kas mė ne sį, 
– kaip pa si sek da vo gau ti po pie riaus. 
Iš ėjo 13 nu me rių. Ir svar biau sia, kad 
per tą lai ką nė vie nas nu me ris ne pa-
kliu vo sau gu mui į ran kas. O juk ir 
tarp lie tu vių tik riau siai bu vo vie nas 
ki tas už ver buo tas. 

–Jūs dar pri klau sė te ir po-
grin di nei or ga ni za ci jai. Pa pa sa ko-
ki te apie ant rą jį sa vo teis mą.

–Po Sta li no mir ties ir Be ri jos 
areš to, pra dė jo ras tis po li ti nių reiš-
ki nių ana li zės ir kri tiš kes nio po žiū-
rio po rei kis. To kio je ter pė je su bren-
do di de lės po grin di nės or ga ni za ci jos 
užuo maz ga. Pro gra mos met me nys 
ir or ga ni za ci nė struk tū ra su si for ma-
vo 1955 m. pa bai go je-1956 m. pra-
džio je. Bran duo lys ir va do vy bė bu vo 
mū sų la ge ry je, ta čiau or ga ni za ci jai 
pri klau sė ir ki tų lag punk tų ka li niai, 
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taip pat lais vie ji, dir ban tys Kui by še-
vo HE sta ty bo je, o vė liau – ir gy ve-
nan tys ki tuo se mies tuo se.

Aš į or ga ni za ci ją for ma liai 
bu vau pri im tas ir ga vau sla py var dį 
„Ro ber tas“ 1956 m. pra džio je, nors 
apie jos eg zis ta vi mą ži no jau ge ro kai 
anks čiau. Pa grin di nis tiks las bu vo 
pa reng ti kad rus, ku rie pa jėg tų va-
do vau ti nu ver čiant so vie ti nį re ži mą, 
įvar di ja mą fa šis ti ne dik ta tū ra. Taip 
pat bu vo pa brė žia mas pri ta ri mas ir 
pa ra ma tau ti niams iš si va da vi mo ju-
dė ji mams bei ko vai už de mok ra ti nes 
lais ves. Pro gra mi niai tiks lai at ro dė 
įspū din gai, įti ki na mai ir šiuo po žiū-
riu vi siš kai su ta po su ma no nuo sta-
to mis. 

Vie nas tos or ga ni za ci jos na rys 
iš ėjęs į lais vę iš da vė ir ka li niais per-
si ren gę če kis tai mus se kė. Pa si ta ri mo 
me tu bu vo me ap sup ti ir su im ti. 1956 
m. Kui by še vo sri ties teis mas de šimt 
na rių (sep ty nių tau ty bių), tarp jų ir 
ma ne, už an ti so vie ti nę veik lą nu tei-
sė. Aš ga vau ma žiau siai – 3 me tus.  

–Įdo mu, kad Jūs į tuos sa vo 
jau nys tės ken tė ji mus žiū ri te su hu-
mo ru. Daugelis buvusių Sistemos 
aukų širdyje nešioja pyktį.

–Pyk ti – ko? Vi sur bū na 
šmaikš čių si tu a ci jų. Pvz., iš Vor ku-
tos ve ža į bau džia mą jį la ge rį. Ve ža 
ke lias gru pes po ke lis žmo nes. Ki-
ta me per siun ti mo punk te su ei da vom 
kar tais ko kie 8-10 žmo nių, pas kui vėl 
su skil da vom, nu va žiuo da vom skir-
tin gais ke liais – pri klau so mai nuo 
to, kiek vie tų bū da vo va go ne iki ki to 
ka lė ji mo. Ke lia vau to kiu marš ru tu – 
Vor ku tos per siun ti mo ka lė ji mas, Ki-
ro vo per siun ti mo ka lė ji mas, pas kui 
Sverd lov sko, Kras no jars ko, Tai še to 
per siun ti mo ka lė ji mai. Sverd lov ske 
at si ti ko to kia is to ri ja. 

Per siun ti mo ka lė ji muo se bū-
da vo ta pa ti vi di nė draus mė, pra stas 
mais tas ir la bai bjau ri sis te ma. Va-
go ne mus sau go da vo ge le žin ke lio – 
NKVD ka riuo me nės da li nys, ku ris 
va ži nė da vo trau ki niais ir ei da vo sar-
gy bą. Ka lė ji me per duo da vo ka lė ji-
mo ap sau gai. Vi sos ši tos pro ce dū ros 
ka lė ji me pra ei da vo per 5-6 val. O ki-

tą sy kį tęs da vo si ir 10-18 val. – be-
veik vi są pa rą. Tik ri na vie ną kar tą, 
tik ri na an trą kar tą pa gal kar to te kas, 
pa gal nuo trau kas, iš vie nos ka me ros 
va ro į ki tą ka me rą. Nė val gy ti, nė at-
si gul ti, kol dar esi nie kie no nuo sa-
vy bė, ne gau da vai. La biau siai vi sus 
tai ir pik tin da vo. Pas kui va ry da vo į 
pir tį, kar tais bū da vo – kad du kar tus. 
Iš prau sia sar gy ba, ku ri at ve ža, pas-
kui prau sia ka lė ji mo sar gy ba, kad į 
ka me rą ne itum ne si prau sęs. Ir vis kas 
vyks ta per tą pa čią nak tį. 

Sverd lov ske bu vo pa na šiai. 
Kai at ve žė iš trau ki nio, pra si stum-
dėm ke lias va lan das, pa ry čiui, apie 
4-5 val., su grū do mus į ka me rą. Iš 
dvie jų va go nų mū sų su si da rė apie 
30 žmo nių. Vi si vor ku tie čiai. Su kri-
tom mie go ti be jo kios pa ta ly nės, be 
jo kio čiu ži nio – ant pli kų na rų len-
tų. Per siun ti mo ka lė ji muo se vi siš kai 
nie ko ne duo da vo. Už mi gom, pra ėjo 
ge ras pus va lan dis. 6 val. ka lė ji muo-
se yra lai kas kel tis, ei na tik rin ti, nes 
kei čia si pri žiū rė to jų pa mai na. Ka li-
nius vie na pa mai na per duo da ki tai. 
Vėl skai čiuo ja pa gal pa var des, pa gal 
straips nius. Mes vi si jau se ni la ge-
ri nin kai. Sar gy bi nis pa dau žė į du ris, 
įki šęs gal vą: pod jom, kel ki tės, pa-
tik ri ni mas... Mes vi si gu lim. Įė jo 4 
ar 5 pri žiū rė to jai – ku rie per duo da ir 
ku rie pri ima. Mū sų vie nas ki tas at si-
sto jo, ki ti li ko gu lė ti, – kai ku riuo se 
ka lė ji muo se taip ir bū da vo – at ei na, 
su skai čiuo ja gu lin čius ir ne ke lia. O 
čia ne, pra dė jo šauk ti, keik tis, spar-
dy ti, trauk ti už ko jų nuo vir šu ti nių 
na rų, ri kiuot... Pa gal tai syk les tu rė-
jom bū ti iš si ri kia vę, o vie nas, at sa-
kin gas, tu rė jo ra por tuo ti, kiek ka li-
nių sto vi. Ži no ma, mū sų ka me ro je 
nie kas ne bu vo pa sky ręs at sa kin go jo. 
Su sto jom. Vie nas pri žiū rė to jas ėmė 
keik tis, – žo dis „bar tis“ čia ne tin ka, 
nes keik da vo si tri aukš čiais „ma tais“. 
Gre ta ma nęs sto vė jo toks ru se lis 
Vik to ras, jis kaž ką ne pik tai pa sa kė 
pri žiū rė to jui: ne ga lė jai pa skai čiuo ti 
gu lin čių ar kaž ką pa na šaus. Pri žiū-
rė to jas grie bė už marš ki nių ir pra-
dė jo smaug ti. Aš, sto vė da mas ša lia, 
ne iš ken čiau ir už da viau jam per ran-
kas: „Be ran kų“, – pa sa kiau. Kaž ką 

pri dė jo dar tre čias, ru se lis, sto vė jęs 
gre ta ma nęs. Tuo met mus vi sus tris 
į ko ri do rių, su gul dė ant že mės. Pa-
ma tėm, kad kaž kas ne ge rai: pil nas 
ko ri do rius sar gy bi nių – gal tris de-
šimt. Nu grū do į at ski rą ka me rą, po 
to – pas ka lė ji mo vir ši nin ką. Vi siems 
trims iš ra šė kar ce rio – vie nam 8 pa-
ras, man – 10 pa rų, tre čia jam – 12. 
Nu ve dė pas gy dy to ją, tas pa tvir ti no, 
kad mus ga li ma so din ti į kar ce rį. Ir 
pa so di no. Ne nau jie na... 

Bet ten kar ce ris bu vo toks, 
ku rio iki tol ne bu vau ma tęs: ka me-
ra ko kių 6 kvad ra ti nių met rų plo-
to, ce men ti nės grin dys, sie nos ir gi 
ce men ti nės, tin kuo tos stik lo šu kių 
skal da – kad ne ga lė tum at si rem-
ti. Vos pri si lie ti, per dra bu žį į kū ną 
smen ga. Grin dy se sky lė tu a le tui, pro 
ku rią švil pia vė jas. Lan giu ko prie 
lu bų stik las iš muš tas, o lau ke va sa-
rio mė nuo – apie 30 laips nių šal čio. 
Gul tus duo da tik va ka re, 10 val., ir 
tik len tas, nu me ta mas ant ce men to. 
La ge rio dra bu žius nu ren gė ir da vė 
tik spec. ap ran gą – trum pas kel nes ir 
švar ke lį be marš ki nių; ba tai – pa das 
iš kar to no ir vir vu tė, už vie no pirš-
to už ka bin ta. Lai mė, kad vi si bu vom 
už da ry ti į vie ną ka me rą. Kai nak tį 
len tą įme tė, su gu lėm – vie no ko jos, 
ki to gal va, – ki taip ne til pom. Ir kas 
po rą va lan dų kei tė mės – kai vi du ri-
nis su šy la, už mie ga. Ki ti šal ty je ne-
ga li mie got. 

Taip pra ėjo ko kios 5-6 pa ros. 
Pra ne šė, kad ei na la ge rio vir ši nin-
kas. Pa si ta rėm, kad pra šy sim do-
va no ti – kad mes ap si ri kom, pa tys 
esam kal ti, su pra tom... Tik iš va žia vę 
su ži no jom, kad ten prieš sa vai tę bu-
vo di de lės riau šės – ke lios ka me ros 
bu vo su ki lu sios, iš lau žė du ris, bu-
vo pa nau do ti gin klai, bu vo žu vu sių. 
Mes bu vom kaip tik pa te kę ant re ži-
mo su stip ri ni mo. 

At ei na vir ši nin kas, mes sa kom 
– kal ti, at leis kit. Jis, pil vą iš ver tęs, 
juo kia si pa ten kin tas: „Ma tot, du rys 
ge le ži nės, pas mus Ura las, daug me-
ta lo tu rim. Jei gu dar ne pa ten kin ti, 
duo siu ko man dą, su ra kins ran kas ir 
ko jas“. 

Kal bi no Aud ro nė V. Škiu dai tė
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2008 m. spa lio 12 d. Sei mo 
rin ki muo se Vil niaus Nau ja mies čio 
rin ki mų apy gar do je, kur bal suo ja už-
sie nio lie tu viai, ba lo ti ra vo si net 11 
par ti jų kan di da tai: Gra ži na Baikš ty-
tė (Nau jo ji są jun ga (so cial li be ra lai), 
Vy tau tas Bo gu šis (Li be ra lų ir cen-
tro są jun ga), Rai mon da Dau nie nė 
(Tau tos pri si kė li mo par ti ja), Ire na 
De gu tie nė (Tė vy nės są jun ga-Lie tu-
vos krikš čio nys de mok ra tai), Juo-
zas Kir dei kis (Dar bo par ti ja), Ser gej 
Koz lov skij („Fron to“ par ti ja), Ar tur 
Liud kov ski (Lie tu vos len kų rin ki mų 
ak ci ja), An drius Ma zu ro nis (par ti ja 
Tvar ka ir tei sin gu mas), Vy tas Na vic-
kas – Lie tu vos vals tie čių liau di nin kų 
są jun ga), Ri man tas Ša džius (Lie tu-
vos so cial de mok ra tų par ti ja), Jur ga 
Vi du gi rie nė (Lie tu vos Res pub li kos 
li be ra lų są jū dis). J. Vi du gi rie nė bu vo 
vie nin te lė kan di da tė, už sie nio lie tu-
vai tė iš Ai ri jos, šios Lie tu vių Ben-
druo me nės pir mi nin kė. Pir ma ja me 
rin ki mų tu re nė vie nas kan di da tas 
ne ga vo rei kia mo bal sų skai čiaus, to-
dėl ir Nau ja mies čio apy gar do je bu-
vo ren gia mas ant ra sis rin ki mų tu ras. 
Lie tu viams už sie ny je ir šią ka den ci-
ją at sto vaus Ire na De gu tie nė. 

Prieš rin ki mus Pa sau lio Lie-
tu vių Ben druo me nės vi suo me ni nių 
rei ka lų ko mi si ja pa skel bė Lie tu vos 
po li ti nių par ti jų pro gra mų da lies, 
su si ju sios su už sie nio lie tu viais, ver-
ti ni mą. 

„Mums rū pes tį su kė lė di de-
lė da lis Tvar kos ir tei sin gu mo (9 iš 
11 Sei mo na rių) ir Dar bo par ti jos 
(21 iš 23 Sei mo na rių) Sei mo na rių 
krei pi ma sis į Lie tu vos Res pub li kos 
Kon sti tu ci nį Teis mą 2008 m. lie pos 
mė ne sį, tei giant, kad „Lie tu vos Res-
pub li kos Kon sti tu ci ja ne nu ma to, kad 
vyk dant ko lek ty vi nes gy ny bos ope-
ra ci jas, į Lie tu vos Res pub li ką ga lė tų 
at vyk ti ki tų vals ty bių ka ri niai vie-
ne tai ir jie ga lė tų bū ti pa nau do ja mi 
Lie tu vos Res pub li kos te ri to ri jo je“, 
– ra šo ma Vi suo me ni nių rei ka lų ko-
mi si jos ko men ta re. 

NA TO na rys tė yra ko lek ty vi-
nis al jan sas, ku ris Lie tu vai ga ran-

PLB ir Sei mo rin ki mai Lie tu vo je
tuo ja sau gu mą. 

PLB Val dy ba pa kvie tė vi sus 
Lie tu vos pi lie ty bę tu rin čius lie tu vius 
už sie ny je bal suo ti. „Lie tu va bus to-
kia, ko kią mes pa tys su kur si me. Jei 
esa me Lie tu vos tau tos da lis, bū ti nai 
tu ri me ją kur ti kar tu“, – bu vo sa ko-
ma ko men ta re. 

PLB Vi suo me ni nių rei ka lų ko-
mi si ja apie Lie tu vos po li ti nių par ti jų 
pro gra mas tei gė: „Vi sos po li ti nės 
par ti jos pri pa žįs ta, kad di de lė emig-
ra ci ja ta po rim ta pro ble ma vals ty bei 
ir bū ti na ieš ko ti bū dų, kaip šiuos 
pro ce sus val dy ti. Ta čiau tik Tė vy nės 
są jun ga-Lie tu vos krikš čio nys de-
mok ra tai, Li be ra lų ir cen tro są jun ga 
bei Li be ra lų są jū dis sa vo pro gra mo-
se ski ria kiek dau giau dė me sio san-
ty kių su lie tu vių ben druo me nė mis 
nu sta ty mui“. TS-LKD bu vo iš skir ta 
už pa stan gas prog no zuo ti ir įvar din-
ti ga li mas grės mes, ky lan čias dėl 
emig ra ci jos ir imig ra ci jos pro ce sų. 
Ki tas es mi nis da ly kas, ku ris įra šy tas 
į pro gra mą – tai nuo sta ta, kad Lie-
tu vos pi lie ty bė ne ga li bū ti at ima ma 
prieš pi lie čio va lią. „Tai ko ky biš kai 
nau jas po žiū ris, ka dan gi ki tų par ti-
jų pro gra mo se de kla ruo ja ma spręs ti 
tik „dvi gu bos pi lie ty bės“ įtei si ni mo 
klau si mą (pvz., LS), tuo tar pu Pa-
sau lio Lie tu vių Ben druo me nė (PLB) 
ne pri ta ria ne ri bo tam dvi gu bos pi lie-
ty bės įtei si ni mui. Ta čiau TS-LKD 
pro gra mo je ran da me ir daug vie nas 
ki tam prieš ta rau jan čių tei gi nių. Vie-
nur siū lo ma kur ti „glo ba lią Lie tu vą“, 
ki to je vie to je – iš ei viai ra gi na mi „ne 
na tū ra li zuo tis ki to se ša ly se ir grįž ti 
į Lie tu vą“. La bai abe jo ti na ga li me 
pa va din ti „lie tu vio pa so“ su tei ki mo 
už sie nio lie tu viams idė ja. Pa na šus 
pro jek tas jau įgy ven di na mas kai my-
ni nė je Len ki jo je ir, at ro do, ne su si-
lau kė di des nio su si do mė ji mo“.    

„LS sa vo pro gra mo je kal ba 
apie „pa kan ka mą pro jek ti nį fi nan-
sa vi mą lie tu vių ben druo me nių kul-
tū ri nėms ini cia ty voms...“, TS-LKD 
– apie spe cia lis tų siun ti mą dirb ti 
lie tu vių ben druo me nių mo kyk lė lė se, 
LCS – apie „aiš kių san ty kių su iš ei-

vi jos ben druo me nė mis nu sta ty mą, 
lie tu vių ben druo me nių in teg ra ci ją į 
vals ty bės gy ve ni mą“. Ta pa ra ma daž-
nai yra rei ka lin ga, ta čiau ne įma no-
ma „pa kan ka mai“ fi nan suo ti ir vi sur 
nu siųs ti spe cia lis tų, ku rie iš ma nys 
lie tu vių ben druo me nės veik los spe-
ci fi ką la biau ne gu tos ben druo me-
nės at sto vai. Vals ty bė ne ga li steng tis 
per im ti tos veik los, ku ri jau vyks ta 
ben druo me nė se. Ji tu ri bū ti su in te-
re suo ta ben druo me nių or ga ni za ci nės 
struk tū ros stip ri ni mu, sa va ran kiš ku-
mu ir veng ti da ry ti jas pri klau so mo-
mis vien nuo Lie tu vos pa ra mos.   

At ro dy tų, kad pats pi giau sias 
ir leng viau sias bū das „iš sau go ti“ į 
už sie nį iš vy ku sius pi lie čius bū tų il-
gai trun kan čių pro ce dū rų, su si ju sių 
su pa sų kei ti mais, san tuo kų, gi mi mų 
ap skai ta Lie tu vo je, ki tų do ku men tų 
iš da vi mais, nai ki ni mas. Apie tai pro-
gra mo se ne kal ba ma. 

LCS pro gra mo je ak cen tuo ja-
mas ben dra dar bia vi mo su lie tu vių 

IRE NA DE GU TIE NĖ DUO DA IN TER VIU 
RIN KI MŲ NAK TĮ

nukelta į 8 psl.
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ben druo me nė mis už sie ny je svar ba. 
Tai svar bus ak cen tas, ka dan gi už-
sie ny je gy ve na ne tik eko no mi niai 
emig ran tai. Šiuo me tu lie tu vių ben-
druo me nės ofi cia liai re gist ruo tos jau 
40 ša ly se. Jas vie ni ja PLB, tu rin ti 
de šimt me čiais kaup tą pa tir tį, aiš-
kią or ga ni za ci nę struk tū rą, kul tū ros, 
švie ti mo cen trus ir t.t. Par ti jų pro gra-
mo se nė ra pa siū ly mų siek ti ben dros 
su už sie ny je gy ve nan čiais lie tu viais 
stra te gi jos su kū ri mo, pa si telk ti juos 
ben dram dar bui, pa si nau do ti su kaup-
ta pa tir ti mi, ry šiais. Trūks ta pa siū ly-

mų, kaip už sie ny je gy ve nan čių lie-
tu vių pa tir tį, or ga ni za ci nę struk tū rą 
ir ry šius pa nau do ti Lie tu vos in te re sų 
stip ri ni mui pa sau ly je.

Vi sos kon cep ci jos orien tuo-
tos į lie tu vių „grą ži ni mą“ iš už sie-
nio. Ta čiau „grį ži mas“ pri klau so nuo 
dau ge lio ap lin ky bių ir trum pa lai kė je 
per spek ty vo je sun kiai prog no zuo ja-
mas. Pro gra mo se pa si gen da ma po-
žiū rio, kad „grį ži mas“ ne bū ti nai tu ri 
bū ti fi zi nis. Jis ga li vyk ti per moks-
lą, ben drus pro jek tus, in ves ti ci jas, 
kul tū ri nius ry šius. Į kur ir kaip tu ri 
„su grįž ti“ Lie tu vos et ni nė se že mė se 

gy ve nan tys lie tu viai? 
Vi sos par ti jos pri pa žįs ta, kad 

už Lie tu vos ri bų gy ve na be veik treč-
da lis tau tie čių, ta čiau tik Lie tu vos 
len kų rin ki mų ak ci ja (ma tyt, sa vo 
pro gra mi nių tiks lų ve da ma) siū lo 
įsteig ti at ski rą ins ti tu ci ją – „Iš ei vi-
jos de par ta men tą“. Ki tos par ti jos sa-
vo pro gra mo se net ne mi ni Lie tu vos 
Res pub li kos Sei mo ir PLB ko mi si jos 
reikš mės, nei jos pa skir ties ar su dė-
ties“, – sa ko ma PLB Vi suo me ni nių 
rei ka lų ko mi si jos, ku rio var du pa si-
ra šė pir mi nin kė Re gi na Na ru šie nė, 
ko men ta re.

atkelta iš 7 psl.

Kai lap kri čio mėn. PL nu-
me ris bus pa ke ly je pas skai ty to jus, 
lap kri čio 21-23 die no mis, Ai ri jos 
mies tuo se Dub li ne ir Mo na ga ne 
vyks in for ma ci nė dar bo mu gė „Bal-
no kim, bro liai, žir gus!“, ku rią ren gia 
Tarp tau ti nės mig ra ci jos or ga ni za ci-
jos (TMO) Vil niaus biu ras. Mu gės 
tiks las – su teik ti Ai ri jo je gy ve nan-
tiems ir gal vo jan tiems apie grį ži mą į 
tė vy nę lie tu viams dau giau in for ma-
ci jos apie dar bo ir gy ve ni mo są ly gas 
Lie tu vo je.

Mu gės me tu at ėju siems lie-
tu viams bus tei kia mos in di vi du a-
lios kon sul ta ci jos vi sais su grį ži mu 
su si ju siais klau si mais. Ap si lan kiu-
sie ji ga lės iš si aiš kin ti, ko kio dar bo 
ir at ly gi ni mo ga li ti kė tis, ar rei kia 
vai kams baig ti iš ly gi na mą sias kla-
ses mo kyk lo se, ko kius grį žus rei kia 
mo kė ti mo kes čius, kaip su si tvar ky ti 
svei ka tos ap sau gą, kur in ves tuo ti ir 
ką da ry ti su pi ni gais, ko rei kia, no-

In for ma ci nė dar bo mu gė ,,Bal no kit, bro liai, žir gus“ Ai ri jo je
rint grįž ti su šei mos na riu, ne Lie-
tu vos pi lie čiu, ir ki tus svar bius da-
ly kus.Vi sas tris die nas mu gės lan ky-
to jai as me niš kai su si tiks su di džiau-
siais ša lies darb da viais, vals ty bi nių 
ins ti tu ci jų eks per tais, įvai rių vi suo-
me ni nių or ga ni za ci jų ir in for ma ci-
nių ka na lų at sto vais. Taip sie kia ma, 
kad ap si lan kęs mu gė je žmo gus vie-
no je vie to je gau tų vi są no rint grįž ti 
į Lie tu vą rei ka lin gą in for ma ci ją, kas 
nau jo Lie tu vo je.

„Ne vie nas iš vy kęs lie tu vis 
pa gal vo ja apie grį ži mą į Lie tu vą, 
bet ne ži no, nuo ko pra dė ti, ne tu ri 
pa kan ka mai in for ma ci jos apie gy-
ve ni mo są ly gas ša ly je. O tie, ku rie 
ban do ją su si ras ti, daž nai pa si me ta 
tarp dau gy bės ins ti tu ci jų. Mu gės da-
ly viai suži nos, ko ga li ti kė tis ir kaip 
su si kur ti pa to gų gy ve ni mą grį žus į 
Lie tu vą“, - sa ko TMO Vil niaus biu-
ro va do vė dr. A. Si pa vi čie nė.

Mu gės „Bal no kim, bro liai, 

žir gus!“ me tu taip pat vyks Lie tu vos 
eko no mi nės plėt ros agen tū ros or ga-
ni zuo ja mas se mi na ras apie in ves ti-
ci jas „In ves tuok į Lie tu vą šian dien“. 
Su si ti ki mo da ly viai bus su pa žin din ti 
su tei si ne sis te ma, mo kes čių po li ti-
ka, In ves ti ci jų ska ti ni mo pro gra ma, 
dar bo rin kos są ly go mis Lie tu vo je, 
ver slo ir pri va čių klien tų in ves ta-
vi mo ir kre di ta vi mo ga li my bė mis 
bei ki ta nau din ga in for ma ci ja ku-
riant ver slą. Taip pat bus pri sta to ma 
emig ran tų sėk mės is to ri ja – Lie tu vo-
je įkur ta Jung ti nės Ka ra lys tės in ži-
ne ri jos gru pė su Eu ro pos ga my bos ir 
par da vi mų pa da li niais.

Mu gė or ga ni zuo ja ma įgy ven-
di nant So cia li nės ap sau gos ir dar bo 
mi nis te ri jos pro jek tą „Tei gia mo Lie-
tu vos ir Lie tu vos eko no mi nių mig-
ran tų įvaiz džio for ma vi mas sie kiant 
ska tin ti grį ži mą“, ku rį fi nan suo ja 
Eu ro pos so cia li nis fon das. 

Gu ggen hei mo fon do at sto vai pri sta tė muzie jaus ga li my bių stu di ją
Pra ėju sia me PL nu me ry je 

ra šė me apie Vil niu je pla nuo ja mą 
Gug gen hei mo mu zie jų. 2008-10-03 
Vy riau sy bės rū muo se dar bo gru pei 
Gu gen hei mo fon do at sto vai iš New 
Yorko pri sta tė šio pro jek to ga li my-
bių stu di ją. Gug gen hei mo/Er mi ta žo 
mu zie jus kai nuos apie 120 mln. JAV 
do le rių (šian die ni niu kur su – 300 
mln. Lt), kas met su lauks maž daug 
400 tūkst. lan ky to jų ir leis su kur ti 

iki 900 nau jų dar bo vie tų. Lie tu vos 
Vy riau sy bė jau pa lai mi no mu zie jaus 
sta ty bas – Stra te gi nio pla na vi mo 
ko mi te tas jam su tei kė na cio na li nės 
svar bos pro jek to sta tu są, bet Vil-
niaus sa vi val dy bė dėl sun kė jan čios 
eko no mi nės pa dė ties at si sa ko fi nan-
suo ti sta ty bas. 

Pla nuo ja ma me sta ty ti dau gia-
funk ci nia me kul tū ros cen tre tu rė tų 
įsi kur ti ne tik Gug gen hei mo/Er mi-

ta žo mu zie jus, bet ir Jo no Me ko – 
me ni nin ko iš New Yorko – vi zu a li-
nių me nų cen tras. 13-14 tūkst. kv. m 
plo to pa sta te ša lia Bal to jo til to tu rė-
tų bū ti pa grin di nės ko lek ci jos ga le-
ri jos, ži niask lai dos cen tras, dvi ki no 
sa lės, Vals ty bi nio Er mi ta žo mu zie-
jaus ir spe cia lių jų pa ro dų ga le ri jos, 
lit va kų me no ir in for ma ci nis cen trai. 
Pa sirink tas ira kie čių kil mės ar chi-
tek tės Za ha Ha did pro jek tas.
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Spa lio mė ne sį Vil niu je ir Tau-
ra gė je vy ko „Mi si ja Si bi ras“ do ku-
men ti nio fil mo pri sta ty mas, pel nęs 
ge riau sius at si lie pi mus. Fil mas – tai 
pa sa ko ji mas apie šią va sa rą Lie tu vos 
jau ni mo or ga ni za ci jų ta ry bos (Li-
JOT) su reng tą tre či ą jį žy gį į Si bi rą 
lan ky ti lie tu vių trė mi mo vie tų (rež. 
Ro ber tas Bub le vi čius, kū ry bi nė gru-
pė Mar ty nas Star kus ir Jo nas Bur nic-
kis). Pro jek to rė mė jai: „MG Bal tic“, 
Už sie nio, Švie ti mo, Kul tū ros, Vi-
daus rei ka lų mi nis te ri jos, „Lie tu vos 
ge le žin ke liai“, „Lie tu vos du jos“ ir 
kt., glo bė jai – Vy tau tas Land sber gis 
ir Al gir das Bra zaus kas, pa gal bą tei-
kė Po li ti nių ka li nių ir trem ti nių ben-
dri ja, Lie tu vos lais vės ko vo to jų są-
jun ga, Lie tu vos gy ven to jų pa si prie-
ši ni mo ir ge no ci do ty ri mo cen tras.

Kas tai yra „Mi si ja Si bi ras“ 
ir kad tai pui ki idė ja, Lie tu vo je jau 
pla čiai ži no, ypač jau ni mas. Tai ro-
do fak tas, kad šią va sa rą į eks pe di-
ci ją pa no ro vyk ti net 1600 jau nuo lių 
– vai ki nų ir mer gi nų. Šio pro jek to 
už duo tis – va žiuo ti Si bi ran tvar ky-
ti lie tu vių ka pų, su si tik ti su vie tos 
ben druo me nės at sto vais, pa žin ti tai, 

Si bi ras – mū sų is to ri ja

ką pa ty rė vie nų tė vai, ki tų se ne liai, 
mo čiu tės, dė dės ar ba žmo nės, apie 
ku riuos skai ty ta tik is to ri jos va do vė-
liuo se. 

Ka dan gi ke lio nė po Si bi rą yra 
la bai sun ki, pir miau sia bu vo at rink ta 
62 žmo nių gru pė. Jos na rių fi zi nės ir 
mo ra li nės sa vy bės bu vo pa tik rin tos 
dvie jų die nų žy gy je Dzū ki jos miš-
kuo se, kur su kar ta apie pu sę tūks tan-
čio ki lo met rų. Į mi si ją Ir kut sko re-
gio ne bu vo pa kvies ti 23 lai min gie ji. 

„Mi si ja Si bi ras“ eks pe di ci-
jos va do vas – Gin tau tas Alek na. Tai 
šiam tiks lui pa si šven tęs žmo gus, Si-
bi rą iš rai žęs sker sai iš il gai. Per du 
mė ne sius Si bi re, Ir kut sko sri ty je, ap-
lan ky ta ke lio li ka vie to vių ir su tvar-
ky ta ke li šim tai ka pų. 

Kaip Vil niu je, „Vin gio“ ki no 
te at re, vy ku sia me pri sta ty me kal bė-
jo Li JOT pre zi den tas Ša rū nas Fro-
len ko, fil mas „Mi si ja Si bi ras“ – tai 
jau nų žmo nių dia lo gas apie pa trio-
tiš ku mą ir pi lie tiš ku mą. Žiū ro vas 
šias 45 min. (iš 20 val. fil muo tos 
me džia gos) gy ve na gra žių žmo nių, 
gra žių idė jų ir gra žių vaiz dų pa sau-
ly je, ne pai sant to, kad ka pai, ku riuos 
lan kė jau ni mas, slė pė di džiu lį skaus-
mą, pa min tą žmo giš ką jį oru mą, ba dą 
ir ar ti mų jų ne tek tį. 

LIE TU VIŠ KAS KA PAS BIRIUSINSKO KAPINĖSE

SUSITIKIME SU IRKUTSKO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS NARIAIS
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„Mes ke lia vo me ten, iš kur 
dau ge lis ne grį žo, kur su sto jęs lai kas 
ir rūs tūs gam tos iš ban dy mai“, – šiais 
žo džiais pra si de da fil mas. 

Žy gis pa kei tė jų pa sau lį… Ko-
man do je – Ka ro aka de mi jos, me di ci-
nos, tei sės stu den tai, is to ri kas, dės-
ty to jas, žur na lis tas. Vi si jie, užuot 
su sa vo ben dra am žiais mė ga vę si 
tin giais va sa ros ma lo nu mais, me tė 
iš šū kį Si bi rui, – sa ko fil mo sce na-
ris tas.

„Ma no šei ma iš tė vo pu sės bu-
vo iš trem ta į Ir kut sko sri tį, į Re šio tų 
kai mą, to dėl aš pa ma niau, kad bū tų 
ge rai pa tir ti šei mos is to ri ją, ap lan ky-

ti vie tas, kur ma no tė vas ma žas bė-
gio jo“, – sa ko vie nas jau nuo lis.

„Pro jek te su ti kau da ly vau ti, 
nes vi siš kai pri ta riu jo tiks lams, esu 
tik ras, kad ma no fi zi niai ir dva si niai 
ge bė ji mai leis man pri si dė ti prie ke-
lia mų šiam pro jek tui tiks lų, to dėl aš 
čia“, – sa ko ki tas.

„Tu pats ga li pa žin ti sa vo is-
to ri ją, ga li prie jos pri si lies ti. Pa gal-
vo jau, kad yra šan sas pa tei sin ti sa vo 
se ne lių, tė vų lū kes čius“, – sa ko tre-
čias.

Eks pe di ci jos da ly vis Ma ri jo-
nas Mi ku ta vi čius, gar sus Lie tu vo je 
žur na lis tas, TV lai dų ve dė jas, dai ni-
nin kas, no rė jo nors iš lai ko at stu mo 
pa žvelg ti į rep re suo tų jų lie tu vių gy-
ve ni mą, nes jo se ne lis bu vo po li ti nis 
ka li nys In to je, ne to li Vor ku tos. 

Tai ne bu vo eks kur si ja. Tai bu-
vo sa vęs iš ban dy mas ir pa si nė ri mas 
į Lie tu vos is to ri ją.

...Ke lio nė pra si dė jo ly giai taip 
pat, kaip ir prieš 67 me tus, trau ki niu 
į Mask vą, tik vi siš kai skir tin go mis 
są ly go mis. To liau – skry dis į Kras-
no jars ką, Si bi re – dvie jų sa vai čių 
žy gis per tai gą, le di nes upes ir sun-
kiai iš va žiuo ja mus ke lius, lan kant ir 
tvar kant už mirš tas ir ap leis tas lie tu-

vių trem ti nių ka pa vie tes... Žmo nės 
iš sa vo na mų bu vo ga be na mi gy vu-
li niuo se va go nuo se, lai ko mi an ti sa-
ni ta ri nė mis są ly go mis, trū ko mais to. 
70 proc. trem ti nių su da rė mo te rys, 
vai kai ir se ny vo am žiaus žmo nės. 
Dėl to tra giš kų mir čių bū ta itin daug. 
Ke lio nė va go nuo se ne pa ke lia mo mis 
są ly go mis pra ėju sio am žiaus penk-
ta ja me de šimt me ty je tru ko mė ne sį. 
Da bar „Mi si ja Si bi ras“ abi pus Je ni-
se jaus esan tį Bi riu sins ko mies tą už 5 
tūkst. ki lo met rų pa sie kia per pus an-
tros pa ros, per si kė lę lai ko juos to je 5 
va lan das į prie kį...

Į šį re gio ną lie tu viai bu vo at-
vež ti iš Bir žų, Pa ne vė žio, Pa sva lio, 
Tau ra gės, Ra sei nių – iš vi so apie 
3000 žmo nių. Trem ti niai dir bo me-
džio pjo vi mo ir ap dir bi mo kom bi na-
te po 12 ir dau giau va lan dų. Kar tu su 
ka li niais tie sė ke lius, dir bo lent pjū-
vė je, žie mą kir to miš ką, va sa rą šie-
na vo. Duo nos kar tais ne bū da vo po 3 
mėn. Bi riu sins ke esan čios Na gor na-
ja, Tru da, Chmel nic ka ja gy ven vie tės 
ir pa sta ty tos vien tik lie tu vių ran ko-
mis. 

Eks pe di ci jos da ly viai Bi riu-
sins ko ka pi nė se – di džiau sio je lie-
tu vių pa lai do ji mo vie to je ne tik Ir-
kut sko sri ty je, bet ir vi sa me Si bi re 
su tvar kė 250 lie tu vių ka pų. 

 „Kai ku rie lie tu vių ka pai pa-
nai kin ti, pa min klai nu vers ti ir at si ra-
do nau jas ka pas“... 

„Dir bom kaip vie na ko man-
da, ne rei kė jo vie niems ki tų ska tin ti. 
Sma gu žiū rė ti, kaip vi si dir bo“... 

Iš Auk sės Ku lė šiū tės die no-
raš čio:

„Šian dien ke lia mės anks ti – 
ei si me tvar ky ti pir mų jų ka pų. Dar 
ne nu va lėm ke lio nės nuo var gio nuo 
kū no, tad ke lia mės ty liai. Pa ke liui 
ap lan ko me vie nin te lę mies te ly je 
gy ve nan čią lie tu vę, po nią Da nu tę. 
Ap link mo ters na mus au ga gra žus 
gė ly nas, žy di bi jū nai. Da nu tė pa sa-
ko ja sa vo gy ve ni mo is to ri ją. Į Si bi rą 
bu vo iš trem ta, kai jai bu vo 16 me tų. 
Dir bo ply tų fab ri ke, vė liau su si tuo-
kė. Pa sa ko ja, kaip mies te lio ku ni gas 
ją su vy ru su tuo kė vie no na mo kam-
ba rė ly je – slap ta įkur to je baž ny tė lėj. 

 „MI SI JA SI BI RAS08“ DA LY VIAI BI-
RIU SINS KE SU SI TI KO VIE NIN TE LĘ ČIA GY-
VE NAN ČIĄ LIE TU VĘ DA NU TĘ

FIL MO „MI SI JA SI BI RAS“ PRI STA TY ME „VIN GIO“ KI NO TE AT RE VILNIUJE
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Po kiek lai ko, iš si sky ru si su vy ru, ji 
ga lė jo grįž ti į Tė vy nę, bet ne drį so 
va žiuo ti į ne ži nią. Lie tu vo je nie kas 
ne lau kė, o čia jau bu vo su si kū ru si 
sa vo na mus, tu rė jo dar bą. Da nu tei 
trem tis la bai skau di, vis pa sa ko jan ti 
sa vo anū kams, kaip tai bu vo ne pa-
ke lia ma, bet jie jau ma žai ir te si do-
mi. Vis kas pa si kei tę. Pa sa ko ja, kad 
vai kai dar su pran ta lie tu viš kai, bet 
jų var dai ru siš ki. Šei mo je vi sos duk-
ros, tad ir lie tu viš ka pa var dė ne be-
bus pra tęs ta. 

Di džiau sios Ir kut sko sri ties 
lie tu vių ka pi nės at ro do kaip il go kai 
ne tvar ky tas par kas su pa min klais 
ir kry žiais. Pil ka. Daug kur ma ty-
ti už ra šai, liu di jan tys, kad pa lai kai 
„Su grį žo į tė vy nę“. Vis kas iš var ty-
ta, ap link mė to si ge le ži niai vai ni kai, 
be to ni niai kry žiai. Ka pi nė se ša lia 
lie tu vių pa lai do ti ir vo kie čiai, bal-
ta ru siai, uk rai nie čiai. Dėl lai ko sto-
kos tvar ko me tik lie tu viš kus ka pus. 
Ker tam me džius, krū mus, uo gie no-
jus. Nu rau nam di džiau sias žo les, at-
sta tom iš vers tus kry žius. Ben dram 
ka pų vaiz dui ir kul tū ri nio pa vel do 
iš li ki mui pa ken kė ir ar ti mie ji, ku rie 
ka sė ka pus. Daug kur jie pa li ko iš-
var ty tus kry žius, nu vers tus pa min-
klus. Prie mū sų tal kon pri si jun gia ir 
du ber niu kai iš kai mo. Mū sų mi si jos 
mer gi noms jie pri ve ria ant smil gų 
že muo gių, o po to dar pa de da tam-
py ti nu kirs tus me džius. Jau pir mą 
dar bo die ną ma to me, koks svar bus 
ge ras pa vyz dys. Po ka pi nes kaip-
mat pra de da zui ti vie ti nės mo te rė lės, 
lyg tarp kit ko, su sku bu sios ap lan ky-
ti sa vo ar ti mų jų ka pų. Iš ei gi nė mis 
suk nu tė mis pa si puo šu sios vie ti nės 
da mos vars to mus smal siais žvilgs-
niais, už kal bin tos dar ir purš ka lą nuo 
uo dų pa rek la muo ja, iš dai lių ran ki-
nių iš trauk da mos ne ma žus fla ko nė-
lius...

...Nu si plū kėm šian dien ir va-
kar. Kvi tok mies tas tu ri di de les ka-
pi nes. Dar di džiau ap žė lu siais lie tu-
viš kais kry žiais. Šian dien ten ra dau 
ir iko ną, pa na šią į Auš ros Var tų Švč. 
Mer ge lę Ma ri ją. Iko ną pa sta tom į 
tam spe cia liai kry žiu je iš skob tą lan-
ge lį. Kai me ly je su ju di mas. Vi si ži-

JAU NI MO OR GA NI ZA CI JŲ TA RY BOS PRE ZI DEN TAS ŠA RŪ NAS FRO LEN KA (DE ŠI NĖ JE) 
DĖ KO JA „MI SI JA SI BI RAS“ RĖ MĖ JAMS

no, kad mes iš Lie tu vos...
...Pa bu dau anks ti. Mies te 

gau džia au to mo bi liai ir be per sto jo 
zu ja kregž dės, šai žūs jų krykš ta vi-
mai var po orą. Šian dien su si ti ko me 
su Lie tu vių Ben druo me ne „Švy tu-
rys“. Ir kut ske ji įsi kū ru si nuo 1999 
m. La bai šau ni va do vė pa pa sa ko ja 
mums, at vy kė liams, apie gy ve ni mą 
Ru si jo je. Vie ti niai net įkū rę mu zi ki-
nį an sam blį „Gin ta ras“, ku riam la bai 
trūks ta tau ti nių dra bu žių ir juos tų. 
Tie sa, ne se niai jiems bu vo at vež ta 
ke le tas tau ti nių kos tiu mų, Lie tu vo je 
nu ra šy tų kaip pa se nu sių. 

Ben druo me nei pri klau so apie 
1500 Ir kut sko re gio no lie tu vių. O ak ty-
viai veik lo je da ly vau ja apie 300. Vyks-
ta sek ma die ni nės mo kyk lė lės, į ku rias 
dėl ak ty vios ir sma gios veik los kar tais 
at ei na net vie ti niai ru sai. Ka ta li kų baž-
ny čia Ir kut ske tik vie na, jo je lan ko si 
vi sų tau ty bių ka ta li kai. Lie tu viai čia 
šven čia vi sas lie tu viš kas šven tes. Kar-
tu mo ko si lie tu vių kal bos, va ži nė ja į 
kur sus Lie tu vo je. Va do vė pa sa ko ja, 
kad lie tu viai – vie na ak ty viau sių mies-
te lio ki ta tau čių ben druo me nių. Gra žu 
žiū rė ti į šiuos veik lius žmo nes. Ge ra 
ben drau ti lie tu vių kal ba...

Gy tis Kun ce vi čius sa vo die-
no raš ty je pri du ria: „Lie tu vių ben-
druo me nės na riai pri ima la bai šil tai. 
Sma gu iš girs ti lie tu viš ką pa si svei-
ki ni mą ar ki to kį žo dį, nors ir iš tar tą 
su ak cen tu, bet lie tu viš ką. Ben druo-
me nės pir mi nin kė pa sa ko ja apie jos 
veik lą ir ry šius su Lie tu va. Nu ste bi-
na įvar din tas pa grin di nis ben druo-
me nės tiks las – rū pin tis lie tu vių grį-
ži mu į Tė vy nę. Vi sa da ma niau, kad 
tas pro ce sas jau su sto jęs, o pa na šios 
ben druo me nės tie siog ten ki na žmo-
nių tar pu sa vio ben dra vi mo po rei kį. 
Pa si ro do, kly dau. Į su si ti ki mą at ėjo 
po ra jau nų lie tu vių kil mės žmo nių, 
ku rie ruo šia si grįž ti į Lie tu vą. Keis ta 
pa si ro dė, kai nei vie nas iš jų ne at-
sa kė į klau si mą, ko dėl no ri grįž ti į 
Lie tu vą ir ko dėl bū tent da bar. Kaip 
be no rė jo me iš girs ti at sa ky mą, klau-
si mas li ko at vi ras, tad vie tos pa mąs-
ty mams tik rai yra“...

Li JOT pla nuo ja su fi l mu „Mi-
si ja Si bi ras“ ap va žiuo ti vi są Lie tuvą 
ir pa bu vo ti dau ge ly je Lie tu vos mo-
kyk lų. Kvie ti mų yra daug ir jų dau-
gės su kiek vie nu se an su. Fil mas bu vo 
pa ro dy tas ir per Lie tu vos te le vi zi ją.

A. V. Š.
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Spa lio 22-24 d. dvi de šimt tri-
jų kraš tų lie tu vių ben druo me nių in-
for ma ci jos dar buo to jai da ly va vo 
kas me te tra di ci ja ta pu sia me Tau ti nių 
ma žu mų ir iš ei vi jos de par ta men to 
prie Lie tu vos Res pub li kos Vy riau sy-
bės or ga ni zuo ja ma me se mi na re ,,Va-
dy ba ir ko mu ni ka ci ja“, ku ris vy ko 
Birš to ne. Ren gi ny je da ly va vo at sto-
vų iš ne se niai įsi kū ru sių Is lan di jos, 
Egip to bei Por tu ga li jos lie tu vių ben-

Už sie nio lie tu viai ren gia si Lie tu vos tūks tant me čiui

druo me nių, taip pat iš Pa sau lio Lie-
tu vių Ben druo me nės val dy bos.

Tri jų die nų ren gi ny je iš ei vi jos 
at sto vai da li jo si dar bo už sie nio lie tu-
vių ži niask lai dos prie mo nė se pa tir ti-
mi, ana li za vo dias po ro je vei kian čių 
ži niask lai dos prie mo nių veik lą. Da-
ly viai ap ta rė ga li my bes efek ty vin ti 
už sie nio lie tu vių ben druo me nių ir 
Lie tu vos in for ma ci jos prie mo nių bei 
ins ti tu ci jų ben dra dar bia vi mą. 

Se mi na re už sie nio lie tu vių ži-
niask lai di nin kai pa si ke itė idė jo mis, 
kaip pa si reng ti už sie ny je vyk sian-
tiems ren gi niams, skir tiems pa mi-
nė ti Lie tu vos var do tūks tant me tį bei 
at kreip ti pa sau lio vi suo me nės dė me-
sį į Vil nių, 2009 m. tap sian tį Eu ro-
pos kul tū ros sos ti ne. 

JOLANTOS NORKEVIČIENĖS (TMID)
NUOTRAUKOSE - SEMINARO AKIMIRKOS
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AI RI JA 
„Sa lo je“ (sa vai ti nis)
sa lo je@gmail.com

ŠIAU RĖS AI RI JA
„Emig ran tai“ (mė ne si nis)
emig ran tai@emig ran tai.in fo

AUST RA LI JA
„Mū sų pa sto gė“ (sa vait raš tis)
mpas to ge@big pond.com
 „Tė viš kės ai dai“ (mėn raš tis)
mges tau tas@hot mail.com

BAL TA RU SI JA
„Mū sų žo dis“
vi ta lia.ko les ni ko va@gmail.com

BEL GI JA
„Bel gi jos lie tu vių ka lei dos ko pas“ 
(met raš tis)
kbra dai ty te@yahoo.com

BRA ZI LI JA
„Mū sų Lie tu va“ (mėn raš tis)
mu su lie tu va@ter ra.com.br

JUNG TI NĖ KA RA LYS TĖ
„In fo Zo na“ (sa vait raš tis)
in fo@in fo zo na.co.uk
 „Lon do no ži nios“ (sa vait raš tis)
in fo@lon do no zi nios.com
 „Eu ro pos lie tu vis“ (mėn raš tis)
e.gas pe ras@ntlworld.com

ES TI JA
„Es ti jos LB biu le te nis“, ra sa@so lo.ee

JAV
„Ame ri kos lie tu vis“ (sa vait raš tis)
ame ri kos lie tu vis@com cast.net
 „In fo til tas“ (sa vait raš tis)
in fo@itil tas.com
 „Lit hu a nian He ri ta ge“ (žur na las)
Edi tor@Lit hu a nian He ri ta ge.com
 „Dir va“ (sa vait raš tis)
dir va@ix.net com.com
 „Drau gas“ (dien raš tis)
re dak ci ja@drau gas.org
 „Eg lu tė“ (mėn raš tis vai kams)
 „Bi čiu lys tė“ (laik raš tis)
bi ciu lys te@gmail.com
„Flo ri dos Pa at lan čio lie tu vių     
biu le te nis“ (mėn raš tis)

KA NA DA
„Tė viš kės ži bu riai“ (sa vait raš tis)
tev zib@ro gers.com

LAT VI JA
„Lat vi jos lie tu vis“ (ket vir ti nis)
Slo kos 163-19, Ri ga, LV+1067
 „Lie tu vių bal sas“ (ket vir ti nis)
LV-1082 Ry ga-82, a/k 141

LIE TU VA
„Do ne lai čio že mė“
Ka ra liau čiaus kr. my lė to jų laik raš tis
ste po nasl@hot mail.ail.com
„Lie tu vių go dos“, laik raš tis Gu di-
jos lie tu viams

„Pa sau lio lie tu vis“ (mė n. žur na las)
pa sau lio lie tu vis@fre e mail.lt

LEN KI JA
„Auš ra“ (dvi sa vai ti nis žur na las)
red@aus ra.pl
 „Auš re lė“ (mėn raš tis vai kams)
va bo@wp.pl
„Su val kie tis“ (ket vir ti nis)
lei dyk la@puns kas.pl

PRAN CŪ ZI JA
„Pran cū zi jos lie tu vių ži nios“
val dy ba@prlb.org

RU SI JOS FE DE RA CI JA
„Gin ta ras“ (dvi mė ne si nis)
av to no my@ka li ning rad.ru
 „Mos co via“
li tin fo@so vin tel.ru
„Nau jo ji auš ra“ Ka li ning ra do sr. 
lie tu vių kul t. dr. „Bi ru tė“ lei di nys

ŠVEI CA RI JA
„Švei ca ri jos lie tu vių ži nios“
bi ru te@blu e win.ch

UK RAI NA
,,Til tas“, Kry mas, M. K. Čiur lio nio 
lie tu vių kul tū ros drau gi jos laik raš tis
val@mail.stra ce.net

VO KIE TI JA
„Vo kie ti jos Lie tu vių Ben druo me-
nės val dy bos in for ma ci jos“
in fo@voklb.de; www.voklb.de

Už sie ny je lei džia mi lietuviški lei di niai

AR GEN TI NA
„Ecos del Li tu a nia“
ecos de li tu a nia@yahoo.com.ar,
in fo@ecos de li tu a nia.com.ar
JAV
„Lie tu vių ra di jo klu bas“, 
Los An ge les, CA
„Los An ge les lie tu vių ra di jas“
„Tė vy nės gar sai“,
W. Hart ford, CT 06107
dzi kas@aol.com
„Lit hu a nian Ra dio“, Chi ca go, IL
„Mar gu tis II“, Chi ca go, IL
Stu di ja „R“,Oak Park, IL

Už sie nio lie tu vių ra di jo sto tys
stu di jar@msn.com
„Ra di jo va lan dė lė lie tu viams“, 
Bal ti mo re, MD
gin ta ras1@ve ri zon.net
„Lie tu viš kas bal sas“, 
gir di mas Mi chi ga ne, Ohio ir On ta-
rio, Ka na do je
lo ren tas@vo y a ger.net
„Lie tu viš kų me lo di jų ra di jo 
va lan dė lė“, Blo om field, MI
„Lie tu vių ra di jo zo na“, 
Union Pier, Mi chi gan 
lit hu a nian ra dio zo ne@yahoo.com
am ber wings@mac.com

„Tė viš kės ai dai“, Sha ker Heights, 
Ohio
kmkd61@earthlink.net
„Tė vy nės gar sai“, 
South Euc lid, OH 
tev gar sai@aol.com
echo es98@hot mail.com
„Fi la del fi jos ben druo me nės 
bal sas“, Ex ton, PA 19341
KA NA DA
Mon tre a lio lie tu viš ka ra di jo 
va lan dė lė
liu das@sym pa ti co.ca
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PLB kraštų žinios

Sau lė tą rug sė jo 20-ąją sve-
tin guo se na muo se Stok hol mo pa-
kraš ty je pa mi nė ti Bal tų vie ny bės 
die nos rin ko si šve dai, es tai, lat viai, 
lie tu viai. Kie me lis ir na mo vi dus 
mir gė te mir gė jo tau ti niais rū bais, 
me no dir bi niais, su ve ny rais, skam-
bė jo vi so mis ke tu rio mis kal bo mis. 
Iš dė lio ti ant sta lų pui ka vo si es tų, 
lat vių mo te rų rank dar biai, lie tu vių 
mo li nės švil py nės, skulp tū rė lės. O 
jau kny gų, kny gų – tik imk ir skai-
tyk… Skam bė jo mu zi ka, mo te rys 
čia pat ver pė, mez gė, mo kė ama to 
ki tus. Ka vi nai tė je bū re liai žmo nių 
šne ku čia vo si prie ka vos puo de lio. 
Daug bu vo no rin čių na mo par si neš ti 
juo dos lie tu viš kos duo nos, es tiš kų ar 
lat viš kų ska nu my nų.

Šven tę pa ger bė Lie tu vos am-
ba sa dos Šve di jo je kon su las An ta nas 
Mu ra lis, tau ti nių ben dri jų, vie ti nių 

Bal tų vie ny bės at spin dysŠVEDIJOJE

šve dų drau gi jų at sto vai, pa si džiau-
gę, kad į to kį ren gi nį at ei na jau tre-
čią kar tą, kad jis vis šven tiš kes nis, 
ma siš kes nis.

Lie tu vių Ben druo me nės Šve-
di jo je pir mi nin kė Vir gi ni ja Lang-
bakk bu vo drau ge su sa vo vy ru, 
nuo lat su žmo nos tau tie čiais ben-
drau jan čiu šve du. Ne sy kį dau gu ma 
lie tu vių sa kė si lan kę si ir jau kio je 
po nų Lang bakk so dy bo je vy ku siuo-
se su si ti ki muo se.

Vir gi ni ja pa sa ko jo, kad į bal tų 
šven tę kiek vie na ben druo me nė pa-
si kvie čia sve čių iš gim to sios ša lies. 
Iš Lie tu vos anks čiau bu vo kvies ti 
pir mo jo Mies te lių pro gra mos da ly-
vio – Švėkš nos Klo ji mo te at ro gru pė 
su spe cia liai ren gi niui su kur ta pa-
sa ka vai kams. Šie met ši gar bė te ko 
kre tin giš kiams – dai li nin kei Da liai 
Skri dai lai tei Va lat kie nei ir tau to dai-

li nin kei, me džio dro žy bos ir ke ra-
mi kos meist rei Vir gi ni jai Barz džiu-
vie nei. Abi vieš nios čia pui kiai jau-
tė si, kvie tė žmo nes pa si gė rė ti, o tai 
ir įsi gy ti ko kį dar be lį ar pa veiks lą, 
šmaikš ta vo, pa sa ko jo apie sa vo kū-
ry bą. Da ly viams bu vo ro do mos ir 
žy mio sios Kre tin gos mu zie jaus Už-
ga vė nių kau kės.

Lat viai de monst ra vo sa vo tau-
tos kū ry bi nę iš mo nę, es tai rin ko si 
pa si žiū rė ti do ku men ti nių fil mų apie 
Es ti jos is to ri ją, oku pa ci jos skriau-
das, ko vas už lais vę. 

Kie me ly je links mą ra tą su ko 
„Bal ti jos“ šo kė jai. Ypač nu ste bi no 
pui kus lie tu vių tau ti nių šo kių an-
sam blis, va do vau jams Jur gos Lau-
ren či kie nės. Jis da ly vau ja dau gu-
mo je lie tu vių ren gi nių, at sto vau ja 
mū sų et ni nei kul tū rai sve tur. Kas ji 
– Jur ga? Ogi bu vu si Vil niaus uni ver-

„BAL TI JOS“ TAU TI NIŲ ŠO KIŲ KO LEK TY VAS STOK HOL ME VEI KIA JAU PEN KE RI ME TAI
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si te to an sam blio „Ra ti lio“ šo kė ja, 
prieš ke lio li ka me tų kar tu su taip pat 
ra ti lie čiu sa vo vy ru at vy ku si į Šve-
di ją mo ky tis. Da bar ji spė ja reikš tis 
bio me di ci nos moks le ir va do vau ti 
šo kiams, džiu gi nan tiems ne tik čio-
nykš čius tau tie čius. Va lio, Jur ga, 
– šau kė žiū ro vai, o ir pa tys lei do si 
įsu ka mi į šo kio rit mą.

Dau gu ma da ly vių iš ėjo na mo 
ne ši ni vie na ar ki ta kny ga. Ži no mas 
pub li cis tas ir ra šy to jas Ar ka di jus Vi-
no ku ras pa si ra ši nė jo au to gra fus ant 
nau jos kny gos. Daug ką su do mi no 
šve dų kal ba pa si ro džiu si, iš lie tu vių 
kal bos iš vers ta kny ge lė „Šve di jos 
lie tu viai“, San ta ra, ki ta is to ri nė li te-
ra tū ra.

Tarp šven tės da ly vių vis ma-
žiau ir ma žiau se nų jų Šve di jos lie-
tu vių, tų, ku rie kū rė pir mą sias sa vo 
drau gi jas, sun kiai pri ta po prie vie-
ti nės ap lin kos prieš pus šim tį me-
tų. Vie nas to kių, vi sų pa žįs ta mas ir 
ger bia mas Al fon sas Jo ver tas, nuo lat 
da ly vau jan tis lie tu vių ren gi niuo se, 
juos re mian tis. Dau gu ma da ly vių 
– jau ni, ne se niai at vy kę iš gim tų jų 
vie tų. Prie vie no sta lo su si bū rė di de-
lė lie tu viš ka Raš čių šei my na – Gi na 
Raš čie nė, jos duk ra Jur ga su vy ru, 
vai kais, drau gė mis ir gi mi nė mis. 
Kaip pa sa ko jo Jur ga, ji prieš pen ke-
tą ar dau giau me tų at vy ko mo ky tis, 
iš te kė jo, par si kvie tė mo ti ną, bro lius, 
drau ges, bro lių nuo ta kas…Vi siems 
čia esą ge ra ir pa to gu gy ven ti. Ypač 
nuo šir džiai apie tai, kaip vy res niam 
žmo gui se ka si pri tap ti šio je ša ly je, 
pa sa ko jo po nia Gi na. Ji Lie tu vo je 
sun kiai dir bo psi chiat ri nė je li go ni-
nė je, ma žai už dirb da vo, gy ve ni me 
ne si se kė, tad ir ne dve jo jo duk rai pa-
kvie tus. Da bar la bai dė kin ga ją pri-
glau du siai vals ty bei, kur ga vo pa na-
šų, bet ge riau ap mo ka mą dar bą, per 
po rą me tų – nuo sa vą bu tą. O tė vy nė 
čia pat, kai tik pa si ilgs ti…

Ne si skun džia čio nykš čiu gy-
ve ni mu ir ki ta lie tu vių šei ma – Dai-
va ir Ri čar das Bžes kiai, ak ty viai tal-
ki nę šven tės or ga ni za to riams. Bu vę 
klai pė die čiai tu ri dar bą, būs tą, ga li-
my bę iš moks lin ti vai kus, o ir pa tys 
mo ky tis.

Šven tė bai gė si. At si svei ki ni mo 
va lan dą dau giau sia skam bė jo juos 
vi sus čia vie ni jan ti šve dų kal ba, pa-
lin kė ji mai ir ki tais me tais ne už mirš ti 

Bal ti jos ša lių vie ny bės die nos.
Jad vy ga Go du na vi čie nė

Stoc khol mas-Vil nius
Jörgen Städje nuo trau kos

ER LING JO HANS SON. ŠVE DI JOS LIE TU VIŲ BEN DRUO ME NĖS NA RYS IR LAT VI JOS 
DRAU GI JOS VAL DY BOS NA RYS. JIS YRA VIE NAS PA GRIN DI NIŲ BAL TI JOS VIE NY BĖS DIE-
NŲ OR GA NI ZA TO RIŲ

TE RE SĖ BU GIE NĖ, EU GE NI JA GRIFF (LB BAL TI JOS VIE NY BĖS DIE NŲ KO OR DI NA-
TO RĖ), AUD RO NĖ VO DZINS KAI TĖ STÄDJE
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Mel bour no Lie tu vių Ben druo-
me nė, jung da ma si su vi so pa sau lio 
lie tu viais, rug sė jo 14 d. iš kil min gai  
pa mi nė jo 400 me tų  su kak tį, kai  Ši-
lu vo je vai kams ap si reiš kė Švč. Mer-
ge lė Ma ri ja. Šven tė pra si dė jo šv. 
Mi šio mis Švč. M. Ma ri jos Jū ros 
Žvaigž dės Ka ra lie nės baž ny čio je, 
ku rias au ko jo kun. Al gis Šim kus. 
Da ly va vo gra žus bū rys pa ra pi jie čių. 
Mel bur no Ka ta li kių mo te rų drau gi-
ja, pa grin di nė šių iš kil mių or ga ni za-
to rė, kar tu mi nė jo sa vo me ti nę šven-
tę, įpras tai mi ni mą  Švč. M. Ma ri jos 
gi mi mo die ną, rug sė jo 8-ąją. Baž ny-
ti nė je pro ce si jo je su  drau gi jos  vė-
lia va žy gia vo gau sus  na rių bū rys.

Baž ny ti nis cho ras, va do vau ja-
mas  Z. Praš mu tai tės, gie do jo tai pro-
gai pa rink tas gies mes. Šven tė tę sė si 
Lie tu vių na muo se. Ka ta li kių drau gi-
jos  pir mi nin kė Ra sa Stat ku vie nė pa-
svei ki no drau gi jos  na res, su si rin ku-
sias su šei mo mis di džio jo je sa lė je,  
prie pa puoš tų sta lų. Po gar džių pie-
tų, ku riuos pa ruo šė so cia li nės glo bos 
na rės, pro gra ma nu si kė lė į kon cer tų 
sa lę, kur su si rin ko ne ma žai žiū ro vų.

Tu ri nin gą  šven tės pro gra-

Ap si reiš ki mo Ši lu vo je 400-ųjų 
me ti nių mi nė ji mas Mel bur ne

AUSTRALIJOJE

mą pa ren gė MKM drau gi jos na rė L. 
Koz lov skie nė, įgy ven di no R. Strun-
ga, Z. Straz daus kas ir M. Koz lov-
skis. Pro gra mą at li ko so lis tės Ri ta 
Ma čiu lai tie nė, Bi ru tė Ky man tie nė su 
duk re le Jud ri na, Bro nė Stau gai tie nė 
ir skai to vė Da lia An ta nai tie nė, „Da-
nos se sės“ (va d. Da na Le vic kie nė). 

Pri tem dy ta sa lė, gau siai gė lė-
mis iš puoš ta sce na su Ši lu vos Švč. 
M. Ma ri jos pa veiks lu žiū ro vams su-
tei kė de ra mos rim ties ir šven tiš kos 
nuo tai kos. Kun. A. Šim kus įžan gos 
žo dy je da ly vius min ti mis nu kė lė į 
ste buk lin gus įvy kius  Ši lu vo je. Gra-
žiai su de rin tų teks tų ir gies mių py nė 
ve dė va ka ro da ly vius per 400 me tų 
Ši lu vos is to ri ją. 

Pir mą ją  baž ny čią Švč. Mer-
ge lės Ma ri jos gar bei Ši lu vos  mies-
te ly je 1457 me tais pa sta tė Lie tu vos 
di di kas Pet ras Ged gau das. Jai su-
de gus 1500 m. Ši lu vos dva ri nin kas 
An drius Za vi ša  pa sta tė ki tą, ta-
čiau dva ri nin ko sū nui per ėjus į kal-
vi nis tų ti kė ji mą bu vo pa si sa vin ta 
ka ta li kų že mė, įtvir tin tas re for ma tų 
ti kė ji mas, ne to li Ši lu vos  pa sta ty ta 
mū ri nė re for ma tų baž ny čia ir mo-

kyk la. 1532-siais su de gus ka ta li kų 
baž ny čiai ka ta li ky bei iš ki lo pa vo-
jus. Pas ku ti nis kle bo nas kun. Jo nas 
Ho lub ka, no rė da mas iš sau go ti svar-
biau sią baž ny čios tur tą, Švč. M. Ma-
ri jos pa veiks lą, do ku men tus ir  baž-
ny ti nius rū bus su kro vė į ąžuo li nę 
skry nią ir už ka sė į že mę prie di de lio 
ak mens ne to li Ši lu vos.

1608 me tų va sa rą įvy ko ste-
buk las. Pie me nė liams ga nant avis Ši-
lu vos lau kuo se ant ak mens stai ga pa-
si ro dė ne pa pras to gro žio mo te ris su 
kū di kiu ant ran kų. Gar sas apie šį 
ste buk lą grei tai pa skli do ap lin kui. 
Ki tą die ną to je vie to je su si rin ko vi-
so mies te lio žmo nės. Stai ga ant ak-
mens vėl pa si ro dė ne pa pras to gro žio 
mo te ris su kū di kiu. Jos vei du rie-
dė jo aša ros. Pa klaus ta, ko ver kia, ji 
at sa kė: „Ki ta dos šio je vie to je bu vo 
gar bi na mas ma no my li mas sū nus, o 
da bar čia aria ma ir sė ja ma“. Tai pa-
sa kiu si ji pra ny ko.

Gar sas apie Švč. M. Ma ri-
jos ap si reiš ki mą pa sie kė Že mai čių 
vys ku pi ją. Kan. Juo zas Ka za ke vi-
čius, at vy kęs į Ši lu vą, pa pra šė se-
niau sio, jau ak lo, gy ven to jo vyk-
ti kar tu į ap si reiš ki mo vie tą. Se ne lis, 
pa sie kęs tą vie tą, stai ga pra re gė jo. 
Pa dė ko jęs Die vui už ste buk lin gą pa-
gi ji mą jis pa ro dė, kur už kas ta skry-
nia su Švč. Ma ri jos pa veiks lu ir baž-
ny čios do ku men tais. At ra dus baž ny-
čios stei gi mo do ku men tus 1622 m. 
teis mas že mę ka ta li kams grą ži no. 
Ne tru kus bu vo pa sta ty ta me di nė 
baž ny čia. Pra si dė jo ka ta li kų ti kė-
ji mo at gi mi mas. Pi lig ri mai kas met 
plau kė į Ši lu vos at lai dus. 

Žy miai di des nė, mū ri nė baž-
ny čia bu vo pa sta ty ta 1651 m. ir Die-
vui bei žmo nėms tar na vo 100 me tų. 

Nors ta ry bi niais me tais KGB 
pa rei gū nai vi so kiais bū dais truk dė 
mal di nin kams  da ly vau ti Ši lu vos at-
lai duo se, ta čiau  pa mal du mas iš li ko 
gy vas lie tu vių šir dy se. Ma ri jos už ta-
ri mu 1990 m. Lie tu va at ga vo ne pri-
klau so my bę. 

Da nu tė M. Bal tu tie nė
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Kas ne no rė tų bur lai viu plauk-
ti Bal ti jos jū ra? To dėl, pa si ro džius 
skel bi mui apie bū si mą ke lio nę, grei-
tai bu vo su da ry ta šau ni ko man da. 
Vie niems tai bu vo sma gi va sa ros 
atos to gų pra džia, ki tiems – jau nat-
viš ka iš dai ga, o tre tiems – rim tas 
gy ve ni miš kas iš ban dy mas ke tu rias 
die nas ne di de liu dvis tie biu bur lai-
viu (39,55m il gio) plauk ti iš Ky lio 
į Klai pė dą. 

Po šios ke lio nės Hiu ten fel de, 
Vo kie ti jo je, Eu ro pos lie tu vių kul tū-
ros cen tro ga le ri jo je, bu vo ati da ry ta 
pir mo ji fo to gra fi jos pa ro da. Fo to-
gra fi jų mo ty vai ga na ele men ta rūs, 
at spin din tys ke lio nės marš ru tą, nuo-
tai kas bei pa čius bu riuo to jus. 

Klai pė da vi sa da yra ver ta ke-
lio nės! Tuo la biau, ka da uos ta mies-
ty je vyks ta gra ži, be veik 80 me-
tų šven ti mo tra di ci jas tu rin ti Jū ros 

„Neš kit, bu rės, į Klai pė dą!“ VOKIETIJOJE

šven tė. Vi si, šią die ną at plau kian tys 
į Klai pė dą, šir din gai pa si tin ka mi. 
To kiu bū du klai pė die čiai iš reiš kia 
pa gar bą mies to sve čiams, jū rai, ro-
do pa si di džia vi mą lai vy ba. Tad tarp 
bur lai vių iš Šve di jos, Olan di jos, Vo-
kie ti jos, Da ni jos ne li ko ne pa ste bė tas 
ir mū sų šau nu sis bur lai vis „Fly ing 
Dut chman“. Lie pos 24 d. mū sų įgu lą 
pa svei ki no Klai pė dos me ras R.Ta-
raš ke vi čius, uos to di rek ci jos ge ne-
ra li nis di rek to rius S. Do bi lins kas, 
mies to sa vi val dy bės dar buo to jai, 
žur na lis tai. Jau ki tą die ną bu vo pa si-
ra šy ta Klai pė dos mies to ir Lie tu vių 
Ben druo me nės Vo kie ti jo je ben dra-
dar bia vi mo su tar tis.

Ta čiau la biau siai no ri si pa mi-
nė ti pa čią ke lio nę, ku ri mus vi sus 
pra tur ti no ir su bū rė į gra žų bi čiu lių 
bū rį. Bur lai vio ko man do je bu vo LR 
am ba sa do rius Vo kie ti jo je Eval das 

Ig na ta vi čius, Lie tu vių Ben druo me-
nės Vo kie ti jo je na riai, įvai rių ki tų 
or ga ni za ci jų bei pri va čių fir mų at-
sto vai.

Bu riuo ti va sa rą Bal ti jos jū ro je 
tik ras ma lo nu mas: gai vus va sa riš kas 
vė jas, pui kūs vaiz dai, sau lė, ge ras 
po il sis. Ke lio nės me tu bu vo pa kan-
ka mai lai ko, ku rio kran te vi siems 
la bai trūks ta, ap tar ti dau ge lį Lie tu-
vos-Vo kie ti jos ak tu a li jų, su ži no ti 
Bal ti jos jū ros re gio no per spek ty vas, 
pa sva jo ti apie Bal ti jos ša lių at ei tį 
Eu ro po je. 

Ke lio nė pra si dė jo Ky ly je – 
Hol te nau lie pos 20 d. Dar iš va ka rė se 
su si rin kus vi siems bu riuo to jams ka-
pi to nas da vė ko man dą pa kel ti bu res. 
Sma gaus vė jo ge na mi pa ju dė jo me 
link Han zos mies to Ros to ko. Ke lio-
nės pra džio je oras mū sų ne le pi no: 
li jo, ban gas šiau šė smar ko kas vė jas, 

RA MIOS VA SA ROS NAK TYS… 
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bur lai vį smar kiai su po. Po pir mų jų 
fi zi nių bei mo ra li nių iš ban dy mų su 
di de liu džiaugs mu pri siš var ta vo me 
Ros to ke. Ne pa pras tai džiau gė mės 
po ko jo mis vėl pa ju tę tvir tą že mę ir 
lei do mės su si pa žin ti su mies tu.

Vė lai va ka re vi sų džiaugs-
mui „di džio ji aud ra“ nu ri mo ir mū sų 
bur lai vis pa ju dė jo link Born hol mo 
sa los (Da ni ja). Ke lio nė ne pra il go: 
le pi no mės mau dy nė mis at vi ro je jū-
ro je, mė ga vo mės sau lės vo nio mis. 
Sa lą pa sie kė me prieš pie tus ir tu-
rė jo me gra žaus lai ko ją ap žiū rė ti. 
Ma lo nus at ra di mas bu vo šia me ma-
ža me že mės lo py nė ly je su tik ti čia 
gy ve nan čius ir dir ban čius lie tu vius, 
ku rie mie lai pa bu vo sa los „gi dais“. 
Po pui kiai pra leis tos die nos ga na ro-
man tiš kai at si svei ki no me su Da ni ja 

JAU NEUT RA LIUO SE VAN DE NY SE

ir pa ju dė jo me link pa grin di nio ke-
lio nės tiks lo – Klai pė dos. Vi są li ku sį 
lai ką jau su pa kel ta Lie tu vos vė lia va 
pra lei do me Bal ti jos jū ro je: va ka re 
pa ly dint sau lę skam bant flei tai dai-
nuo da mi lie tu viš kas ir vo kiš kas dai-
nas. Pa var gę nuo gry no oro, sau lės 
ir van dens, bet su pui kia nuo tai ka 
ke lio nės tiks lą pa sie kė me anks čiau 
ne gu bu vo pla nuo ta, lie pos 24 d. 
Klai pė da mus pa si ti ko šven tiš ka, pa-
si puo šu si, sau lė ta. Mes bu vo me jos 
tik rai pa si il gę. 

Pro jek to or ga ni za to riai ir rė-
mė jai: 

Vo kie ti jos Lie tu vių Ben-
druo me nės val dy ba 

Lietuvos Respublikos Am-
ba sa da Ber ly ne 

Klai pė dos mies to sa vi val dy bė.
Da lia Hen ke

SU LIE TU VOS VĖ LIA VA!
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Siek da mi at kreip ti pa sau lio 
dė me sį į vė žiu bei ki to mis sun kio mis 
li go mis ser gan čių vai kų li ki mą ir tuo 
pa čiu iš gar sin ti Lie tu vo je vei kian tį 
„Ju liu ko lab da ros ir pa ra mos fon dą“ 
tarp tau ti nė je „Ma žų jų sva jo to jų klu-
bo“ ak ci jo je su si vie ni jo ir Vo kie ti jos 
lie tu viai. Ren gi nį, ku ris sau lė tą rug-
sė jo 27-osios vi du die nį Hiu ten fel do 
Ren ho fo pi lies par ke su bū rė drau gėn 
Va sa rio 16-osios gim na zi jos moks-
lei vius, mo ky to jus, Lie tu vių Ben-
druo me nės na rius bei Hiu ten fel do 
mies te lio vai kų dar že lio ma žy lius 
ir jų auk lė to jus, or ga ni za vo ir ve dė 
Vo kie ti jos lie tu vių jau ni mo są jun gos 

„Ma žų jų sva jo to jų klu bo“ ak ci ja
pir mi nin kas Arū nas Da mi jo nai tis 
kar tu su Eu ro pos lie tu vių kul tū ros 
cen tro prak ti kan te Jū ra te Mic ke vi-
čiū te.

Skam bant lie tu vių gru pės 
„Ati ka“ dai nai „Tu esi (ir ši to ga-
na)“, ku rią kar tu su mo ky to ju Gin-
ta ru Ru čiu at li ko gim na zis tė Gre-
ta Li ka dzi jaus kai tė, ir ai dint vai kų 
krykš ta vi mui į gied rą dan gų pa ki lo 
ke li šim tai spal vo tų ba lio nų. „Kur 
ma no vie ta ta vo gy ve ni me?“ – ser-
gan čių vai kų var du dai nuo da ma 
klau sė Gre ta. Su jau din ti nuo sta baus 
re gi nio at sa ky mo į šį klau si mą sa vo 
šir dy se ieš ko jo su si rin ku sie ji. „Bū-

 „MA ŽŲ JŲ SVA JO TO JŲ KLU BO“AK CI JA VA SA RIO 16-OSIOS GIM NA ZI JO JE KE TIN TA AT KREIP TI DĖ ME SĮ Į SER GAN ČIUS VAI KUS. 
GAB RIE LE HOF FMANN NUOTR.

kim vie nin gi, – kvie tė VLJS pir mi-
nin kas, – ne tik džiaugs me, bet pir-
miau sia skaus me. Iš ties kim vie nas 
ki tam pa gal bos ran ką, o ypač į bė dą 
pa te ku siems vai kams, nes tik kar tu 
esa me stip rūs“. Mo juo da mi dan gaus 
pla ty bė se iš nyks tan tiems ba lio nams 
ak ci jos da ly viai „Ju liu ko fon dui“ 
lin kė jo sėk mės. 2007 m. įkur to „Ju-
liu ko fon do“ tiks las – pil dy ti sun kiai 
ser gan čių vai kų sva jo nes.

Fil muo tą ren gi nio me džia gą 
ra si te sve tai nė je www.elkc.org.

Eu ro pos lie tu vių 
kul tū ros cen tro inf.
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Dr. Jo nas Nor kai tis, žy mus 
Vo kie ti jos lie tu vių vei kė jas,  rug sė jo 
26 d. šven tė sa vo 80-ąjį gim ta die nį. 
Jo nas gi mė ir au go Kau ne. Bai gęs 
pra džios mo kyk lą ir tris gim na zi jos 
kla ses 1940 m. bir že lio mėn. 21d. 
kar tu su tė vais pa si trau kė į Vo kie ti ją, 
lan kė vo kie čių gim na zi jas Ber ly ne ir 
Stol pe. 1942 su grį žo į Lie tu vą, tę sė 
moks lus lie tu vių gim na zi jo je. 1944 
m. vėl su tė vais pa si trau kė į Vo kie-
ti ją, kur 1945 m., pa ly gi nus la bai 
jau nas bū da mas, Plau e no vo kie čių 
gim na zi jo je įsi gi jo bran dos ates ta tą. 
Su ge bė ji mas pa mai no mis mo kan tis 
dvie jų kraš tų mo kyk lo se vis tiek la-
bai grei tai iš ei ti vi są gim na zi jos kur-
są liu di ja apie jo ypa tin gus ga bu mus, 
ku riuos jis pa ro dė ir stu di juo da mas 
uni ver si te tuo se. Iš pra džių stu di ja vo 
fi lo so fi ją, vė liau eko no mi ką ir po li-
ti nius moks lus. Vi sas stu di jas bai gė 
moks li niais laips niais. Stu di ja vo Tu-
e bin ge ne ir Frei bur ge (Breis gau). Tu-
e bin ge ne įsi gi jo fi lo so fi jos dak ta ro 
laips nį ir vė liau eko no mi kos moks lų 
di plo mą, o Stras bur ge, kur jis stu di-
ja vo kaip „Free Eu ro pe“ (Lais vo sios 
Eu ro pos) sti pen dia tas, įsi gi jo po li-
ti nių moks lų di plo mą (Di plo me de 

Dr. Jo nui Nor kai čiui – 80

l’Ins ti tut d’Étu des Po li ti qu es, sec-
tion éco no mi que).

Dr. Jo nas Nor kai tis kal ba 4 
kal bo mis: lie tu vių, vo kie čių, an glų 
ir pran cū zų. Jis yra di de lis lie tu vių, 
vo kie čių ir pa sau li nės li te ra tū ros bei 
me no ir mu zi kos ži no vas. Daug skai-
to, lan ko te at rus ir kon cer tus. Dėl 
ge ro kon cer to, ge ros pa ro dos, spek-
tak lio ar ba ge ro lie tu viš ko ren gi nio 
ne si bai do ir il gos ke lio nės. 

Bai gęs stu di jas sta ža vo si Vo-
kie ti jos ge le žies ir plie no cen tra lė je, 
dir bo vie no je plie no kon cer no cen-
tro būs ti nė je, o nuo 1965 me tų dir bo 
Ro ber to Bos cho pra mo nės kon cer no 
cen tre, rū pi no si at ski rų sek to rių ad-
mi nist ra ci ja ir kon tro le. 1998 m. iš-
ėjo į pen si ją. 

Dr. Jo nas Nor kai tis ve dė vai-
kų gy dy to ją dr. Bi ru tę Pal ta ro kai tę. 
Tol, kol ji dir bo, jie abu gy ve no Stut-
tgar te, o kai ir ji iš ėjo į pen si ją, abu 
2007 m. per si kė lė į Bad-Mer gent-
hei mą, kur nuo 1945 m. iki mir ties 
gy ve no Jo no tė vai ir bu vo pa si sta tę 
gra žų na mą.  

Su Jo nu yra įdo mu pa kal bė ti. 
Jis ne tik ap si skai tęs ir iš si moks li-
nęs, bet ir pats daug iš gy ve nęs, su ti-

kęs ir ben dra vęs su Lie tu vos is to ri jai 
svar bio mis ir žy mio mis as me ny bė-
mis. Jo tė vas Jo nas Nor kai tis bu vo 
Lie tu vos Res pub li kos Už sie nio rei-
ka lų mi nis te ri jos eko no mi kos de par-
ta men to di rek to rius, to dėl ir sū nui 
Jo nui tek da vo ben drau ti su žy miais 
žmo nė mis. Jis ka ro me tu Vo kie ti jo-
je, su tė vu vaikš čio da mas Ber ly ne, 
su ti ko pre zi den tą Sme to ną, ku ris ir 
jam pa da vė ran ką ir pa šne ki no. Po 
ka ro tė vas ak ty viai da ly va vo VLI Ko 
veik lo je. Stu den tui Jo nui te ko su si-
tik ti ir su si pa žin ti su tuo me tu svar-
biau siais VLI Ko ir Lie tu vos di plo-
ma ti nės tar ny bos vei kė jais. Tai gi, jis 
ga li pa pa sa ko ti daug įdo mių da ly kų.

Jo nas ir pats įsi jun gė į ak ty vią 
veik lą. 1943 m. jau ni mo re zis ten ci-
nio lei di nio lei dė jai „Jau ni me, bu-
dėk“ pa kvie tė jį pla tin ti lei di nį gim-
na zi jo je. Nuo 1945 m. jis įsi jun gė 
į at ei ti nin kų veik lą Stu den tų są jun-
go je, pa dė jo or ga ni zuo ti moks lei vių 
at ei ti nin kų žie mos ir va sa ros kur sus. 
Vei kė ir po li ti nė je plot mė je: kaip 
vie nas iš at ei ti nin kų at sto vų da ly va-
vo „Pax Ro ma na“ kon gre se Ams ter-
da me 1950 m., o 1969 m. at sto va vo 
lie tu viams Tarp tau ti nė je krikš čio nių 
de mok ra tų par ti jos Jau ni mo są jun-
gos su va žia vi me Urug va ju je, po to 
įvai rio se Eu ro pos krikš čio nių de-
mok ra tų kon fe ren ci jo se. 

Dr. Jo nas Nor kai tis įsi jun gė į 
Eu ro pos lie tu vių fron to bi čiu lių ini-
cia ty va ruo šia mas Eu ro pos lie tu viš-
kų jų stu di jų sa vai tes. Skai tė jo se daug 
pa skai tų ir daug me tų bu vo vie nas iš 
šių sa vai čių mo de ra to rių. Jis taip pat 
bu vo vie nas iš Lie tu vių kul tū ros ins-
ti tu to stei gė jų 1981 m., daug de šimt-
me čių vei kė Bal tų-vo kie čių drau gi-
jo je ir va do va vo lie tu viš kam sek to-
riui. Dau giau siai šir dies jis pa sky rė 
Va sa rio 16-osios gim na zi jai, ku rios 
li ki mas jam ypač rū pė jo. Nuo 1969 
m. at sto vau ja „Ben dra jam Ame ri kos 
lie tu vių šal pos fon dui“ (BAL Fui) 
gim na zi jos ku ra to ri jo je. Daug me tų 
bu vo Ku ra to ri jos kon tro lės ko mi si-
jos ir Pe da go gi nės ko mi si jos na rys, o 
nuo 1988 iki 1992 m. bu vo Ku ra to ri-

DR. BI RU TĖ IR DR. JO NAS NOR KAI ČIAI BAD-MER GENT HEI MO PAR KE. M. DAMB-
RIŪ NAI TĖS ŠMI TIE NĖS NUOTR.
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2008-08-3-5 Hüten fel de vy-
ko 28-asis Lie tu vių kul tū ros ins ti tu-
to (LKI) su va žia vi mas bei moks li nė 
kon fe ren ci ja. Ins ti tu to na rius, kvies-
ti nius sve čius bei vi sus be si do min-
čius į Ren nho fo pi lį su kvie tė ju bi-
lie ji nė Lie tu vos ne pri klau so my bės 
at kū ri mo te ma: „Nuo ‘Ober Ost’ iki 
Lie tu vos Res pub li kos: 1918-ųjų va-
sa rio 16-oji iš is to ri nės per spek ty-
vos“. 

Tra di ci nį vo kie čių kal ba vyks-
tan tį LKI ren gi nį penk ta die nio va ka-
rą Ren ho fo pi lies sa lė je svei ki ni mo 

28-asis Eu ro pos lie tu vių kul tū ros ins ti tu to su va žia vi mas

kal bo mis pra dė jo ins ti tu to ve dė jas 
dr. Vin cas Bar tu se vi čius, Vo kie ti-
jos Fe de ra ci nės Res pub li kos Šiau-
rės Ry tų kul tū ros ins ti tu to moks li nis 
ben dra dar bis, Vo kie ti jos-Lie tu vos 
fo ru mo val dy bos pir mi nin kas dr. Jo-
a chi mas Tau be ris, LR am ba sa do rius 
Vo kie ti jo je Eval das Ig na ta vi čius bei 
Lie tu vos vo kie čių ben dri jos pir mi-
nin kas Har dis Me tas (Har dy Mett). 
Prieš su va žia vi mą ne ti kė tai su ne-
ga la vus sve čiui ku ni gaikš čiui Ini go 
Fürst von Ura chui, ku ris ke ti no pri-
sta ty ti sa vo se ne lio Ba den-Würtem-

ber go že mės her co go Wil hel mo von 
Ura cho už ra šus apie pas ta ro jo nu-
ma ty tą pa sky ri mą Lie tu vos ka ra liu-
mi Min dau gu II 1918-ai siais me tais, 
pir mą jį pra ne ši mą skai tė J. Tau be ris, 
ku ris kal bė jo apie Ma žo jo je ir Di-
džio jo je Lie tu vo je gy ve nu sių et ni-
nių lie tu vių men ta li te to skir tu mus ir 
jų prie žas tis.

Ant rą ją su va žia vi mo die ną 
pra dė jo Er fur to uni ver si te to Max 
We ber ko le gi jos dok to ran tas Chris-
tian Wes ter hoff, pri sta tęs pra ne ši mą 
„Pri vers ti niai dar bai Pir ma ja me pa-

SU VA ŽIA VI MO OR GA NI ZA TO RIAI AMB. E. IG NA TA VI ČIUS, V. BAR TU SE VI ČIUS IR J. TAU BER SU PRO GRA MOS AT LI KĖ JAIS

jos val dy bos pir mi nin kas. 
Lie tu vai vėl ta pus ne pri klau-

so ma veik la pa si kei tė. Są jū džio ir 
pir mai siais ne pri klau so my bės me-
tais dr. Jo nas Nor kai tis pa dė da vo 
ten, kur bu vo pra šo mas. Daug dir bo 
ver tė ju, ypač prof. V. Land sber giui. 
Da bar jis rū pi na si, kad jau ni lie tu-
viai gy dy to jai gau tų pro gos sta žuo-
tis Vo kie ti jo je. Anks čiau skai ty da vo 

ko men ta rus „Lais vės“ ra di ju je, o da-
bar ati džiai se ka Lie tu vos gy ve ni mą 
ir karts nuo kar to pa ra šo straips nius, 
ko men ta rus ar ba skai ty to jo laiš kus 
įvai rio mis te mo mis. Ypač di de lį rū-
pes tį jam ke lia ne tei sin ga mo kes čių 
sis te ma Lie tu vo je ir liūd nas fak tas, 
kad tur tin gie ji tam pa vis tur tin ges ni, 
o varg šai vis var gin ges ni. Jo nuo-
mo ne, vals ty bė tu ri dau giau rū pin tis 

so cia li niu tei sin gu mu. Jis daž nai ci-
tuo ja sa vo tė vą, ku ris jam sa ky da vo: 
pa dėk varg šui, tur tuo lis pats ga li su-
si tvar ky ti. 

Rei kia pa lin kė ti dr. Jo nui Nor-
kai čiui Die vas pa lai mos ir il gų me tų, 
ge ros svei ka tos, stip ry bės, kad ga lė-
tų pa si džiaug ti pa siek tais lai mė ji-
mais ir tęs ti sa vo ge rus dar bus! 

An drius Šmi tas
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sau li nia me ka re: ‘Ober Ost’ va do-
vy bės lai ko tar pis“. Di džia jai da liai 
klau sy to jų fak tas apie Lie tu vos vi-
suo me nės iš nau do ji mą Pir mo jo pa-
sau li nio ka ro me tais bu vo nau jas.

Su Va sa rio 16-osios ak to pa-
skel bi mo is to ri niu kon teks tu sa vo 
kal bo je klau sy to jus su pa žin di no Lie-
tu vos is to ri jos ins ti tu to XX a. is to ri jos 
sky riaus ve dė jas dr. Čes lo vas Lau ri-
na vi čius. Jo tei gi nį, jog da bar ti nė 
Lie tu vos vi daus ir už sie nio po li ti ka 
la biau at spin di Lie tu vos Di džio sios 
Ku ni gaikš tys tės tra di ci jas, nei per ne-
lyg na cio na lis ti nio Va sa rio 16-osios 
ak to dva sią, ly dė jo itin gy va dis ku-
si ja. Po pie tų per trau kos dr. An dre as 
Fülberth pri sta tė pra ne ši mą apie Kau-
no kaip lai ki no sios Lie tu vos sos ti nės 
funk ci ją iki 1939 m. Da ly ki nę ant ro-
sios su va žia vi mo die nos da lį Jo a chi-
mas Tau be ris už bai gė pra ne ši mu apie 
Lie tu vos už sie nio po li ti kos bruo žus 
1920-1939-ųjų me tų lai ko tar piu. 

Pa si kei tus su va žia vi mo įspū-
džiais va ka re da ly viai dar kar tą su-
si rin ko į pi lies sa lę, kur jų lau kė 
Klai pė dos uni ver si te to Me nų fa kul-
te to pa ruoš ta kon cer ti nė pro gra ma. 
Skam bė jo Va len ti nos Va dok lie nės 
at lie ka mos me lo di jos. Pia ni nu akom-

28-OJO EL KI 28-OJO SU VA ŽIA VI MO DA LY VIAI

pa na vo Ire na Pe čiū rie nė, o Vy tau tas 
Te tens kas gro jo bir by ne. Pa si bai gus 
kon cer tui su va žia vi mo da ly vius į 
ben drą po bū vį pa kvie tė am ba sa do-
rius Eval das Ig na ta vi čius.

Sek ma die nio ry tą su va žia vi mo 
da ly viai klau sė si Gies se no uni ver si te-
to pro fe so riaus Hans-Jürgen Bömel-
bur go pra ne ši mo apie lie tu vių ir len kų 
san ty kius at kū rus ne pri klau so mą Lie-
tu vos vals ty bę. Di de lio da ly vių su si-
do mė ji mo su si lau kė pro fe so riaus de-
monst ruo ja mos šiuos san ty kius iliust-
ruo jan čios to me to ka ri ka tū ros. 

„Va sa rio 16-osios reikš mė ne-
bu vo vi siš kai aiš ki“, – pri sta ty da mas 
su va žia vi mo iš va das tei gė J. Tau be-
ris. Anot jo, vie na ver tus, tai bu vo 
lie tu vių an ti vo kiš kos veik los iš da-
va, ki ta ver tus – ben dra dar bia vi mo 
su vo kie čiais pa sek mė. Pri tar da mas 
Č. Lau ri na vi čiaus iš sa ky tai min čiai, 
kad „Va sa rio 16-osios ke lias ne bu vo 
tie sus, bet tei sin gas“, Tau be ris kal-
bė jo apie Va sa rio 16-osios mi tą, po 
1945-ųjų pa dė ju sį iš ei vi jo je gy ve-
nan tiems lie tu viams iš sau go ti lie tu-
vy bę ir telk ti pa stan gas at sta tant ne-
pri klau so mą Lie tu vos vals ty bę.

Su va žia vi mo or ga ni za to riai 
džiau gė si šių me čio ren gi nio da ly-

vių gau sa ir ak ty vu mu da ly vau jant 
dis ku si jo se, o pas ta rie ji – įdo miais 
pra ne ši mais ir or ga ni za to rių sve tin-
gu mu. Ypa tin go sve čių dė me sio su-
si lau kė su va žia vi mo me tu Ren nho fo 
pi lies fo je ati da ry ta fo to pa ro da, ku ri 
pri sta tė šią va sa rą vy ku sios Vo kie ti-
jos LB, Lie tu vos am ba sa dos Vo kie-
ti jo je bei Klai pė dos sa vi val dy bės 
or ga ni zuo tos ke lio nės olan dų bur-
lai viu „Fly ing Dut chman“ iš Ky lio 
į Klai pė dą įspū džius. Su va žia vi mo 
da ly viai džiau gė si ne tik šau nio mis 
fo to gra fi jo mis, bet ir kar tu su pa ro-
da Hüten fel de vei kian čio Eu ro pos 
lie tu vių kul tū ros cen tro pa stan go mis 
įkur ta ga le ri ja, ku ri ir at ei ty je pi lies 
lan ky to jus kvies ma lo niam pa si-
vaikš čio ji mui.

1981 m. Vo kie ti jo je įsteig tas 
vi suo me ni niais pa grin dais vei kian tis 
Lie tu vių kul tū ros ins ti tu tas šį su va-
žia vi mą or ga ni za vo glau džiai ben dra-
dar biau jant su Vo kie ti jos-Lie tu vos 
fo ru mu, LR am ba sa da Vo kie ti jo je, 
Vo kie ti jos LB bei Eu ro pos lie tu vių 
kul tū ros cen tru. Kaip ir kiek vie nais 
me tais, ir šio su va žia vi mo dar bus 
pla nuo ja ma iš leis ti at ski ru lei di niu.

Eu ro pos lie tu vių 
kul tū ros cen tro inf. 
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Pra si dė jo ru duo. Vi sus kan ki-
na klau si mas, ar dar il gai iš si lai kys 
va sa riš ki orai. Su kiek vie na die na 
sau lės šyps nys vis vė ses nis, bet sau-
lė tų die nų lau kia me la biau nei vi-
dur va sa rį. Neiš si sklei dę so do žie dų 
pum pu rai pra šo pra tęs ti va sa rą, at ro-
do, jog žy dė tų dar ne vie ną mė ne sį. 
Tik nuo ša kų svy ran tys vai siai pri-
me na – vis dėl to ru duo... 

Daž nai ru de nį gy ve na me va-
sa riš kais pri si mi ni mais, o Ro ches te-
rio Lie tu vių Ben druo me nė tik rai tu ri 
ką pri si min ti. Bir že lio 21-mą die ną 
lie tu vių or ga ni za ci ja „Bal tų vai kai“, 
ku rios įkvė pė jas – Lie tu vos Res pub-
li kos Gar bės kon su las Ro ches te ry je 
Ri mas Če so nis, su kvie tė vi sus ro čes-
te rie čius į il giau sios die nos ir trum-
piau sios nak ties – t.y. Jo ni nių šven tę. 
Šiais me tais šven tė vy ko nuo sta bio je 
Je an ir An driaus Nau jo kų so dy bo je 
Webs ter, NY. Sve čių su gū žė jo ar ti 
100-to, ne tik iš Ro ches te rio, bet ir 
iš apy lin kių bei Ka na dos.

Pa gal Jo ni nių tra di ci ją kiek-
vie nas šven tės da ly vis tu rė jo pra ei ti 
vai ni kais api pin tus var tus ir bū ti nu-
praus tas Ra sos van de niu. Skam bė jo 
lie tu viš kos dai nos, ly di mos Ja ni nos 
Ja ku baus kie nės akor de o no gar sų, 
su ko si ra te liai.

Šven tę ve dė ne nuils ta mos ve-
dė jos Re gi na Juo dei kie nė ir Vir gi ni-
ja Moc ke vi čie nė. Pa si vai ši nę vi si su-
gū žė jo prie lau žo. Ąžuo lų vai ni kais 
bu vo pa da bin ti šven tės kal ti nin kai 
– Jo nai ir Ja ni nos. Žai dėm gau sy bę 
žai di mų, kon kur sų, at rak cio nų.

Vi dur nak tį vi si pa trau kė ieš-
ko ti pa par čio žie do, ku rį ra do Ja ni na 
Ja ku baus kie nė. 

Šven tė tę sė si iki pat pa ry čių 
su links mom dai nom ir nuo sta bia 
nuo tai ka. Ti ki me, kad Lie tu va jau tė, 
su ko kia mei le to li nuo gim tų jų na-
mų lie jo si mū sų dai nos.

„Bal tų vai kai“ šie met bu vo 
su ren gę ir lab da rin gus pie tus Tė vo 
die nai. Su rink tos lė šos bu vo ski ria-
mos Šv. Jur gio pa ra pi jos 100 me tų 
ju bi lie jui, ku ris bu vo šven čia mas 
spa lio 11-12 d. Dar ke le tas lab da rin-

JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSEBal tų vai kai

gų pie tų bu vo suor ga ni zuo ta kiek vė-
liau. Jų lė šos bus skir tos kau niš kiui, 
Lie tu vos jau ni mo fut bo lo rink ti nės 
na riui, ser gan čiam cuk ri niu dia be tu, 
Ma riui Miš ki niui, taip pat bu vu siam 
ro ches te rie čiui, krep ši nin kui Min-
dau gui Bo ru tai, ku ris sir go vė žiu, 
bet dar te be si gy do Lie tu vo je.

„Bal tų vai kai“ ir to liau ak ty-
viai da ly vaus vi suo me ni nia me Ro-
ches te rio gy ve ni me ir vi sus džiu gins 

ne tik sa vo ren gi niais, bet ir su ge bė-
ji mu už jaus ti, pa dė ti, da lin tis. „Nie-
ka da ne už mirš ki me, kad, įmes da mi 
į pa sau lio iž dą nors ma žiau sio gė rio 
da le lę, mes jau ge ri na me pa sau lį“ 
(M. Peč kaus kai tė).

Ilo na Bač ku vie nė
 Apie „Bal tų vai kus“. Or ga-

ni za ci ja su si kū rė 2005 m. ir šiuo me-
tu jun gia 28 na rius (22-su au gu sius ir 
6 vai kus). Dau gu ma jos na rių – tai 

BE VEIK VI SA „BAL TŲ VAI KŲ“ OR GA NI ZA CI JA
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tre čio sios ban gos imig ran tai, ta čiau 
mie lai pri ima mi vi si no rin tys. Šiais 
me tais ko vo 29 d. su si rin kę „Bal tų 
vai kai“ pri ėmė į sa vo bū rį dvi nau jas 
šei mas. Or ga ni za ci jos tiks las: gar-
sin ti Lie tu vos var dą, puo se lė ti lie tu-
viš ką kul tū rą, pa pro čius bei tra di ci-
jas, dirb ti kar tu su ki to mis Šv. Jur gio 
pa ra pi jos ir ki to mis lie tu vių or ga ni-
za ci jo mis, rink ti lė šas lab da rai. 

„Bal tų vai kai“ jau yra su ren gę 
ke lio li ka ren gi nių vie ni ir su ki to mis 
or ga ni za ci jo mis – 2005 m. Už ga vė-
nes, Mo ti nos die ną, Jo ni nes; 2006 
m. – Me la gių jo mar ką, Mo ti nos die-
ną, „Bal tų vai kų“ te le vi zi ją, ce pe li-
nų pie tus, Nau jų jų me tų su ti ki mą; 
2007 m. – Va sa rio 16-osios mi nė ji-
mą, Lie tu vių die ną; 2008 m. – Už ga-
vė nes, ce pe li nų pie tus Tė vo die nai, 
Jo ni nes.

„Bal tų vai kai“: tel.  /585/-
377-7281 – Re gi na Juo dei kie nė; 
/585/-598-4205 – Re da B. Juo dei kis; 
email: bal tu_vai kai@yahoo.com; 
in ter ne ti nė sve tai nė http://bal tu vai-
kai.mul tip ly.com/

JO NI NIŲ VE DĖ JOS RE GI NA JUO DEI-
KIE NĖ IR VIR GI NI JA MOS KE VI ČIUS

JO NI NĖ SE JA NI NA JA KU BAUS KIE NĖ 
IR NI JO LĖ DRAU GE LIS

PA RA PI JOS SA LĖ JE „BAL TŲ VAI KŲ“ 
ŠEI MI NIN KIŲ BŪ RE LIS RUO ŠIA LAB DA RIN-
GUS PIE TUS: RE DA B. JUO DEI KIS, JA NI-
NA JA KU BAUS KIE NĖ, ILO NA BAČ KU VIE-
NĖ, IR MUN DA BER GOLTZ, RE GI NA JUO-
DEI KIE NĖ, NI JO LĖ KU ČINS KIE NĖ
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Kai rug sė jo 21 d. Chi ca gos 
Jau ni mo cen tro rū mų di džio jo je sa-
lė je vy ko Chi ca gos lie tu vių ope ros 
ko lek ty vo pa ger bi mo po bū vis, pra-
ne ši mą skai tė spe cia liai iš Vil niaus 
pa kvies tas mu zi ko lo gas Vac lo vas 
Juod pu sis. Jis apie iš ei vi jos mu zi-
kus, čia vei kian čius me no ko lek ty-
vus, pa si ro do, iš ma no ge riau nei čia 
gy ve nan tys.

V. Juod pu sis il gą lai ką Lie-
tu vos ra di ju je ve dė lai dą „Tau tie čių 
bal sai“, kur pa sa ko da vo apie iš ei vi-
jo je dir ban čius mu zi kus bei čia įsi-
kū ru sius ko lek ty vus, tran sliuo da vo 
mu zi ki nius įra šus. Yra ruo šęs ir cik-
lą „Mu zi ki nės su kak tys“, ku ria me 
kar tais ir gi skam bė da vo iš ei vių mu-
zi ka. Be je, Lie tu vos ra di ju je ir te-
le vi zi jo je su kak tu vi nin kas pra lei do 
daug me tų.

V. Juod pu sis per sa vo gy ve-
ni mą yra su kau pęs daug me džia gos 
apie iš ei vi jos mu zi ką, ku rią per da vė 
ra di jo ban go mis ar iš leis to se kny go-
se, ta čiau anks čiau jis ne tu rė jo pro-
gos pa vie šė ti šio je At lan to pu sė je. O 
šie met kul tū ros dar buo to jas Dė dės 
Se mo kraš tą ap lan kė net du kar tus. 
Pa va sa rį mu zi ko lo gas Ame ri ko je 
vie šė jo su Lie tu vos mu zi kų rė mi mo 
fon do di rek to re Liu ci ja Stul gie ne, o 
ru de nį jau at vy ko vie nas – il ges niam 
lai kui. 

„Pa va sa rį J. Ži le vi čiaus-Krei-
vė no mu zi kos ar chy vą pa ma čiau, 
ga li ma sa ky ti, iš to lo – tik trum pai 
stab te lė jęs tarp du ry je, o šį kar tą ga-
lė jau ja me pa dir bė ti vi są die ną“, – 
sa kė vil nie tis, kai su ti ko me jį prie at-
si rink tos me džia gos, ku rios ko pi jas 
iš si ve žė į Lie tu vą. Jį la bai do mi no 
iš ei vi jo je daug dir bu sio kom po zi to-
riaus Vla do Ja ku bė no har mo ni zuo-
tos liau dies dai nos, ku rių na tų mu zi-
ko lo gas ne bu vo ma tęs. V. Juod pu sis 
taip pat iš si ve žė ar chy ve ras tų „Lie-
tu vos“ an sam blio įkū rė jo ir va do vo 
mu zi ko J. Šve do laiš kų ko pi jas. 

Sve čias iš Vil niaus mums pa-
do va no jo prieš pat ke lio nę į Chi ca gą 
iš leis tą kny gą, pa va din tą „Tai bu-
vo...“ su pa an traš te „Mu zi ki nės kul-

Žmo gus, po pu lia ri nęs ir iš ei vi jos kū rė jus

tū ros at spin džiai“. Šia me 528 pus la-
pių lei di ny je su kaup ta tik da lis au-
to riaus įvai riuo se lei di niuo se spaus-
din tų ar dar ne spaus din tų straips nių, 
pa si sa ky mų, teks tų apie lie tu vių mu-
zi kos kū rė jus ir at li kė jus, gy ve nu sius 
ar te be gy ve nan čius ne tik Lie tu vo je, 
bet ir už sie nio kraš tuo se, taip pat ir 
apie už sie nio kraš tų mu zi kus, vie šė-
ju sius Lie tu vo je, čia kon cer ta vu sius. 
Taip pat jo je ra šo ma ir apie Lie tu vos 
ra di ją bei te le vi zi ją, kur au to riui te-
ko ne ma ža me tų dar buo tis. Vi sa tai 
iš reiš kia ma per priz mę au to riaus, 
ku ris pu sę šimt me čio da ly vau ja Lie-
tu vos mu zi ki nia me gy ve ni me.

Mums įdo mu, kad kny gos au-
to rius ne ma ža ra šo ir apie iš ei vius 
mu zi kus, mu zi kai ar ti mus žmo nes 
bei jų mu zi ki nius ko lek ty vus. To-
dėl čia il ges niais ar trum pes niais ra-
ši niais yra ap žvel gia mi: Je ro ni mas 
Ka čins kas, Vla das Ja ku bė nas, Gied-
ra Gu daus kie nė, Bro nius Bud riū nas, 
Al fon sas Mi kuls kis, Ona Mi kuls kie-
nė, Juo zė Kriš to lai ty tė Dau gė lie nė, 
Vy tau tas Stro lia, Al gir das Bra zis, 

Ka zys Skais gi rys, Sa lo mė ja Nar ke-
liū nai tė, Val te ris Kris tu pas Ba nai tis, 
Chi ca gos Lie tu vių ope ros ko lek ty-
vas, Čiur lio nio an sam blis bei ki ti 
žmo nės ir mu zi ki niai vie ne tai.

Mu zi ko lo gas V. Juod pu sis šie-
met šven čia 70-me tį. Ju bi lie jui skir-
tas va ka ras vy ko Vil niaus Ro tu šė je. 
Pa gerb ti ju bi lia to su si rin ko vi sas 
bū rys mu zi kų, kul tū ros dar buo to jų. 
V. Juod pu sis, be ki tų pa rei gų, Sta sio 
Vai niū no na muo se (A. Goš tau to g. 
2–41) tre čia die niais (nuo rug sė jo iki 
ge gu žės mėn.) ve da mu zi kos ir po-
ezi jos va ka rus (pra džia 6 v. v.). 

Su kak tu vi nin ko dar bus iš var-
din ti bū tų ne leng va: jis LR Kul tū ros 
mi nis te ri jos vy r. spe cia lis tas mu zi-
kai, Lie tu vos mu zi kų drau gi jos ta ry-
bos na rys, „Mu zi kos ba rų“ žur na lo 
at kū rė jas ir il ga me tis re dak to rius, 
„Mu zi kos ka len do rių“ (jau grei tai 
bus dvi de šim ta sis) su da ry to jas ir re-
dak to rius, už mu zi ko lo gi nius dar bus 
ap do va no tas Vla do Ja ku bė no pre mi-
ja (1993 m) ir t.t.

Edvardas Šulaitis

MU ZI KO LO GAS VAC LO VAS JUOD PU SIS IŠ VIL NIAUS REN KA ME DŽIA GA J. ŽI LE VI-
ČIAUS-J. KREI VĖ NO AR CHY VE CHI CA GO JE. E. ŠU LAI ČIO NUOTR.
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Il ga me tį „Drau go“ re dak to-
rių ir kar tu mo de ra to rių kun. Pra ną 
Garš vą Vieš pats pas sa ve pa si šau kė 
1993 m. sau sio 24 d. Tą pa tį va ka rą 
„Drau go“ re dak ci jos pa tal po se įvy ko 
lei dė jų – Lie tu vių ka ta li kų spau dos 
drau gi jos di rek to rių ta ry bos – po sė-
dis ir bu vau ofi cia liai pa tvir tin ta vy-
riau sia „Drau go“ re dak to re. Ka dan gi 
iš es mės „Drau gas“ pri klau sė t. ma-
ri jo nams (jie Di rek to rių ta ry bo je su-
da rė dau gu mą), mo de ra to riu mi pa-
skir tas kun. Vik to ras Rim še lis, MIC. 
Ap si džiau giau ga vu si to kį pa ta rė ją, 
nes kun. Rim še lis vie nu me tu net bu-
vo vyr. re dak to riu mi, la bai rū pi no si 
vi sais – ne tik dva si niais, bet ir fi-
nan si niais „Drau go“ rei ka lais, ra šė 
pui kius re li gi nio tu ri nio straips nius, 
o kiek vė liau jo ini cia ty va bu vo įkur-
tas Drau go fon das, pa si ry žęs su telk ti 

Kie ta vy riau sio sios re dak to rės kė dė
„Drau go“ dien raš čio 100-me čiui ar tė jant Da nu tė Bin do kie nė, 1993-

2007 m. re da ga vu si šį lei di nį, da li ja si pri si mi ni mais iš šio sun kaus, bet įdo-
maus ir pra smin go sa vo gy ve ni mo lai ko tar pio.

mi li jo ną do le rių nuo lat lė šų sto ko-
jan čiam dien raš čiui pa rem ti.

Kun. Pra nas Garš va tu rė jo 
„už da rą“ ka bi ne tą ne to li pa grin di-
nių, į re dak ci jos ant rą jį aukš tą ve-
dan čių laip tų. Jo ra šo ma sis sta las ir 
vi si ki ti „pa vir šiai“ bu vo ap krau ti 
straips nių bei įvai rių po pie rių šūs-
ni mis (kai kur net iki lu bų), stal čiai 
ir spin te lės grūs te pri grūs tos įvai rios 
me džia gos. Bu vo kaž kaip ne drą su 
sklai dy ti tuos po pie rius, di dži ą ją da-
lį be ato dai ros vers ti į šiukš lių dė žes, 
nes spaus din ti jau ne be ti ko. Rei kė jo 
dvie jų sa vai čių, kol pa ga liau ka bi-
ne tas iš tuš tė jo – ga lė jau jį pa va din ti 
sa vu. Ne il gai tru kus su pra tau, kaip 
grei tai tie „po pie riai“ gau sė ja – jei gu 
kas dien ne bū čiau pa si sten gus vis ko 
per žiū rė ti ir at rink ti ne tin ka mus, ma-
no ra šo ma sis sta las bū tų pa si den gęs 

to kiu pat sto ru po pie rių sluoks niu.
Vos pra dė jus dirb ti pa aiš kė jo, 

kad re dak ci jo je trūks ta pa grin di nių 
„dar bo įran kių“. Tiek kun. Garš va, 
tiek ki tos re dak to rės nau do jo tik pa-
pras tas, la bai se no viš kas ra šo mą sias 
ma ši nė les. Iš tie sų vi sa me pa sta te 
ne bu vo jo kios elek tri nės ma ši nė-
lės, tad vi sų pir ma pa pra šiau, kad 
ad mi nist ra to rius man to kią įtai sy tų. 
Su si dū riau su opo zi ci ja ir la bai jau 
įpras tu lie tu viams: „bet vi suo met 
taip bu vo, vi si ap si ė jo su pa pras-
ta ma ši nė le, kam rei kia keis ti“. Po 
dau gy bės pra šy mų ir įti ki nė ji mų pa-
ga liau bu vo nu pirk ta elekt ri nė ra šo-
mo ji ma ši nė lė.

Tuo me tu su si lauk da vo me 
ypač daug sve čių iš Lie tu vos: po li-
ti kų, fi nan si nin kų, žur na lis tų, me ni-
nin kų ir ei li nių žmo nių. Vi siems, at-
ro do, bu vo įdo mu pa ma ty ti tą Ame-
ri ko je lei džia mą dien raš tį ir, ži no ma, 
jo re dak ci ją. Pa grin di niai klau si mai 
bu vo tie pa tys: kaip jūs, gy ven da mi 
to li nuo Lie tu vos, mo ka te kal bė ti ir 
ra šy ti lie tu viš kai, tie sa, „se no viš-
kai“, bet vis gi lie tu viš kai? Kaip ga li 
re dak ci ja dirb ti be kom piu te rių, in-
ter ne to, elek tro ni nio pa što? Kaip ga-
li trys žmo nės kas dien iš leis ti laik-
raš tį, kai Lie tu vos re dak ci jo se, net 
pro vin ci jų mies te liuo se, dir ba gau-
sūs bū riai žur na lis tų, re dak to rių ir 
ki to per so na lo?

Į to kius klau si mus bu vo ne-
leng va at sa ky ti, nors mes pui kiai 
ži no jo me tik rą ją prie žas tį: fi nan sų 
sto ka. Re dak to riai gau da vo mi ni-
ma lias al gas, dir bo me be ga li my bių 
gau ti pen si ją, be ap drau dos. Di džio ji 
da lis se nų jų ben dra dar bių at si sa ky-
da vo net ir to men ko ho no ra ro, ku-
rį mo kė da vo „Drau gas“ – jie ži no jo 
sun kią lie tu viš kos spau dos pa dė tį. 
Pro ble ma kil da vo, kai pra dė jo me 
ieš ko ti ben dra dar bių iš Lie tu vos. 
Pir mas klau si mas vi suo met bū da vo: 

DA NU TĖ BIN DO KIE NĖ SU „DRAU GO“ RE DAK CI JOS SVE ČIU GEN. JO NU KRON-
KAI ČIU, AME RI KOS LIE TU VIU, TA PU SIU NE PRI KLAU SO MOS LIE TU VOS KA RIUO ME NĖS 
VA DU
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kiek mo ka te ho no ra ro? Dau ge liui jis 
at ro dė juo kin gai ma žas ir at si sa ky-
da vo ben dra dar biau ti. Vis gi bu vo ir 
kil nių iš im čių.

Vie ną die ną į ma no ka bi ne tą 
už ėjo Jo nas Žeb raus kas – Lie tu vo je 
bu vęs miš ki nin kas, mėgs tąs pa ra šy ti 
vie na ar ki ta te ma, ypač ko res pon-
den ci jas iš lie tu viš kos veik los Chi-
ca go je. Tai bu vo ži la ū sis, ypač ma-
lo nus, pa gy ve nęs, bet la bai jau nos 
dva sios žmo gus.

–Jums rei kia kom piu te rio, – 
tuoj pat pa reiš kė.

–Ap si ei na me ir be jo. Pa si ro-
do, kad straips nius ga li ma ir žą sies 
plunks na ra šy ti, o rin kė jos vis tiek 
su ren ka ir į laik raš tį pa ten ka, – mė-
gi nau pa juo kau ti, nes jo žo džiai at-
sklei dė ne la bai ma lo nią tie są – mums 
re dak ci jo je daug ko trū ko.

–Aš pir kau nau ją kom piu te rį, 
tai ga lė čiau se ną jį jums pa do va no ti, 
– ra miai dės tė sve čias. – Te rei kės tik 
pri jung ti ir ga lė si te nau do ti, ma ty si-
te, bus daug leng viau...

Ne tru kus ant ma no ra šo mo jo 
sta lo at si dū rė ne di du kas, pa pras tas 
kom piu te ris. Pra džio je jis ne tik ne-
pa leng vi no dar bo, bet dar truk dė, kol 
per pra tau vi so kias kom piu te riš kas 
plo ny bes. O kai per pra tau, pra dė jau 
kau ly ti, kad vi sai re dak ci jai kom piu-
te rius įtai sy tų.  Pra ėjo me tai ir ki ti, 
kol pra šy mas bu vo iš pil dy tas. Dar-
bas iš tie sų pa leng vė jo, ypač pir mo-
jo pus la pio re dak to rei, nes ži nias iš 
Lie tu vos (EL Tos ir ki tas) ga lė jo gau-
ti tą pa čią die ną ir iš spaus din ti jau 
ry to jaus lai do je.

,,Drau gas” ar ,,Drau gė”?
Kun. Pra nas Garš va bu vo 

pri ty ręs re dak to rius, da ręs griež tus 
nu ta ri mus, kie tai lai kę sis sa vo įsi ti-
ki ni mų ir nuo mo nės. Jei gu jis kar tą 
pa sa kė ne, var giai ka da tą nu ta ri mą 
kas bū tų ga lė jęs pa keis ti. Jo vie tą 
pe rė mus „ne iš ban dy tai“ re dak to rei, 
ir dar mo te riai, dau ge liui, ma tyt, at-
ro dė, kad da bar ją ga li ma kreip ti į 
bet ku rią pu sę, net pa nau do ti sa vo 
tiks lams, tad po rą tre je tą me tų te ko 
tvir tai kul nais įsi spir ti į grin dis ir 
ne si trauk ti nuo sa vo už si brėž tų tiks-

lų. Įsi ti ki nę, kad vyr. re dak to rė vis gi 
tu ri „nu gar kau lį“, šiek tiek at ly žo ir 
bent iš da lies pa li ko ra my bė je. Kai 
kam pir mo ji mo te ris vyr. re dak to rė 
vi so je „Drau go“ is to ri jo je bu vo ap-
skri tai ne pri im ti na, pvz., prel. La das 
Tu la ba, siųs da mas straips nius iš Ro-
mos ar šiaip ku riuo rei ka lu, vi suo-
met kreip da vo si į mo de ra to rių kun. 
Vik to rą Rim še lį, MIC, liep da mas 
me džia gą per duo ti „tai mo te riš kei“. 
Ta čiau di džio ji skai ty to jų ir ben dra-
dar bių da lis pa si kei ti mą pri ėmė pa-
ly gin ti pa lan kiai ir sten gė si ben dra-
dar biau ti, pa sa ky ti ge rą žo de lį. 

Per im da ma šias pa rei gas, Di-
rek to rių ta ry bai tie siai švie siai pa sa-
kiau, kad aš ne su kun. Garš va – ne-
pai sant, kaip jį mė gau ir ger biau, bet 
no riu pa si lik ti prie sa vo jo aš, prie 
sa vų me to dų ir nuo mo nių. Ži no ma, 
„Drau go“ kryp tis ne si keis ir ne ga li 
keis tis: bus griež tai lai ko ma si krikš-
čio niš kų jų, lie tu viš kų jų ver ty bių, bet 
bus ir pa si kei ti mų. To le ran tiš ku mo 
ir hu ma niš ku mo pa vyz džiu pa si rin-
kau 41 me tus ėju sį vyr. re dak to riaus 
pa rei gas Le o nar dą Ši mu tį, ku ris ne-
už si da rė vien „sa va me kie me“, bet 
bu vo at lai dus ki taip ma nan tiems, 
mo kė jo su vi sais su gy ven ti, nors 
daž nai bu vo pul di nė tas, bet su ge bė-
jo gar bin gai ap si gin ti.

Bu vau tvir tai ap si spren du si, 
kad „Drau gas“ tu ri bū ti „drau giš-
kas“, t.y. tu ri tap ti vi sų už sie nio lie-
tu vių dien raš čiu, ne pai sant, ku riai 
imig ran tų „ban gai“, ku riai po li ti nei 
par ti jai ar or ga ni za ci jai jie pri klau-
so. Nors ir ma žais žings niais, vi sus 
15 me tų ėjau ta kryp ti mi ir, ti kiu, il-
gai niui ke lio nės tiks las bu vo bent iš 
da lies pa siek tas. Ta čiau vi sų pir ma 
rei kė jo dai ry tis dar buo to jų, kad ga-
lė čiau už pil dy ti at si ra du sias re dak ci-
jo je spra gas.

,,Drau gas” an gliš kai
„Drau gas“ gi mė 1909 m. pir-

mo sios ban gos lie tu vių imig ran tų 
dė ka. Po Ant ro jo pa sau li nio ka ro į 
JAV at vy ku si imig ran tų ban ga gau-
siai jun gė si į dien raš čio skai ty to jų, 
ben dra dar bių, re dak to rių ir ki tų dar-
buo to jų gre tas. Ta čiau il gai niui lai-

ko slink tis tuos ak ty viuo sius „Drau-
go“ drau gus nu si ne šė Am ži ny bėn ir 
dien raš čio pre nu me ra to rių ma žė jo, 
o ne se niai at vy ku sie ji iš Lie tu vos jų 
iš es mės ne pa pil dė. Pra dė ta dai ry tis 
nau jų skai ty to jų ir dė me sys nu kry-
po į gau sius Lie tu vos Vy čių or ga ni-
za ci jos na rius bei jau nes nių jų kar tų 
lie tu vius, ku riems skai ty ti lie tu vių 
kal ba jau bu vo sun ku ar ba vi sai ne-
įma no ma. Jei gu, sa ky kim, „Drau go“ 
vie nas pus la pis bū tų pa skir tas an-
gliš kai kal ban tiems, spaus di na mas 
an glų kal ba, gal dau giau skai ty to jų 
at si ras tų? Toks pa siū ly mas vis iš-
kil da vo ir Di rek to rių ta ry bos po sė-
džiuo se, ir net re dak ci jo je.

Prieš šią min tį aš griež tai pa-
si sa kiau, nes ži no jau, kas at si ti ko su 
kai ku ria et niš ka spau da, kai „ko ją į 
ro ges įkė lė an gliš ko ji la pu tė: ne tru-
kus ji įsi ran gė vi sa ir vie tos ne be li ko 
pir mykš tei kal bai“. Gal būt, užuot to 
an gliš ko pus la pio, bū tų ver ta kar tą 
per sa vai tę iš leis ti pa pil do mą „Drau-
go“ lai dą an glų kal ba...

Tik kas ir kaip šį dar bą tu rė tų 
– ir ga lė tų – at lik ti? Akys vėl nu kry-
po į tą pa čią pu sę, kur vis kryp da vo, 
kai at si ras da vo nau jų už mo jų ar dar-
bų: vyr. re dak to rę.

Su ma ny ta – pa da ry ta. 1996 m. 
lie pos 9 d., „Drau gui“ šven čiant 87 
m. gy va vi mo su kak tį, bu vo iš leis ta 
pir mo ji šeš ta die ni nė lai da an glų kal-
ba – „The Friend“.  Tai bu vo taip pat 
6 psl., to ly gaus for ma to ir iš vaiz dos 
lei di nys, ku rio me džia ga pa rink ta iš 
vi sos sa vai tės dien raš čių ir iš vers ta 
į an glų kal bą. Il gai niui at si ra do ir 
vie nas ki tas ben dra dar bis, ku ris ra šė 
tie siog an gliš kai. Lai da bu vo iš siun-
ti nė ta pa gal tu ri mus Lie tu vos Vy-
čių  ir ki tus ad re sus, ra gi nant „The 
Friend“ pa skleis ti kuo pla čiau, kad 
ki ti an gliš kai skai tan tys lie tu vių (ir 
ne lie tu vių) kil mės  žmo nės apie jį 
su ži no tų ir už si pre nu me ruo tų.

At si lie pi mai iš an gliš kai skai-
tan čių bu vo tei gia mi. Pra dė jo plauk-
ti ir pre nu me ra tos. Ta čiau lie tu viš-
ko ji vi suo me nė bu vo la bai ne igia mai 
nu si tei ku si: an glų kal ba lei džia mas 
„Drau gas“ – tik ra švent va gys tė, pir-
mų jų dien raš čio su ma ny to jų ir lei dė-
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jų idė jos iš da vi mas! Di rek to rių ta ry-
ba pra dė jo svy ruo ti, o ad mi nist ra ci ja 
dū sau ti, kad nau jų pre nu me ra to rių 
skai čius ne pa den gia lei dy bos iš lai dų 
(už lai dos pa ruo ši mą ne bu vo mo ka-
ma, o tik už spaus di ni mą). Pra ėjus 
maž daug pus me čiui, šeš ta die ni nė 
lai da an glų kal ba bu vo su stab dy ta... 
Ir šian dien esu įsi ti ki nu si, kad vis gi 
ji ga lė jo įleis ti šak nis ir bū tų su lau-
ku si gau saus skai ty to jų bū rio, ži no-
ma, aš ne bū čiau su ti ku si vi są lai ką 
„The Friend“ re da guo ti.

Sve čiai pas mus – ir mes sve čiuo se
Mė go me tvir tin ti, kad „Drau-

go“ re dak ci jos du rys yra vi suo met ir 
vi siems at vi ros: nie kuo met ne sa me 
tiek už im tos, kad ne ras tu me va lan dė-
lės lai ko pa ben drau ti su už su ku siais 
į re dak ci ją, ne pai sant, ar jie či ka gie-
čiai, ar iš prie mies čių, ar iš to li mų 
vie to vių – net Lie tu vos. At ro do, kad 
mū sų kvie ti mą lie tu viš ko ji vi suo me-
nė pri ėmė ir juo nau do jo si. Ne bu vo 
die nos, kad ne su lauk tu me bent vie-
no ar net vi so bū re lio sve čių. Sten-
giau si vi sus su pa žin din ti su ki to mis 
re dak to rė mis ir re dak ci jos dar buo to-
jo mis, pa ro dy ti mū sų nuo sta biuo sius 
ar chy vus, kur įriš ti vi si „Drau go“ 
nu me riai nuo pat pir mo sios die nos, 
nu si ves ti į spaus tu vę, kad pa ma ty-
tų, kaip tas dien raš tis spaus di na mas. 
Ne pai sant truk do mo lai ko, tai bu vo 
vie nos ma lo niau sių pa rei gų, ypač 
kai sve čiai at vyk da vo iš to liau, net 
Pie tų Ame ri kos, net Lie tu vos.

O tie mū sų lie tu vai čiai iš tė-
vy nės tik rai mėg da vo ke liau ti! At-
vy kę Chi ca gon, bū ti nai už ei da vo ir 
į re dak ci ją. Su lau kė me ra šy to jų, po-
etų, mu zi kų, so lis tų, gy dy to jų, po li-
ti kų, me ni nin kų, mi nist rų, vys ku pų 
bei ki tų dva si nin kų (net ar ki vysk. 
Aud riaus J. Bač kio), ban ki nin kų, 
žur na lis tų ir ei li nių žmo nių, ku riuos 
gi mi nai čiai at si ves da vo į „Drau gą“ 
su pa žin din ti su vie nin te liu lie tu viš-
ku dien raš čiu, lei džia mu už Lie tu-
vos ri bų (di džio ji da lis lan ky to jų net 
ne ži no jo, kad Ame ri kos lie tu viai tu-
ri sa vo dien raš tį). Bu vo ypač di de lė 
šven tė, kai į re dak ci ją at vy ko (ir ne 
vie ną kar tą) prof. Vy tau tas Land-

sber gis su žmo na Gra ži na Land sber-
gie ne. Įsi min ti ni pre zi den to Val do 
Adam kaus vi zi tai. Daug ma lo nu mo 
su da rė Lie tu vos ka riuo me nės va-
do gen. mjr. Jo no Kron kai čio ap si-
lan ky mas, Lie tu vos am ba sa do riaus 
Va šing to ne Sta sio Sa ka laus ko, LR 
gen. kon su lų Chi ca go je – Gied riaus 
Apuo ko, Ar vy do Dau no ra vi čiaus pa-
si sve čia vi mai. Ne iš dil do mą įspū dį 
pa li ko dail. Evos La bu ty tės vi zi tas, 
bet bu vo dau gy bė ir ki tų ap si lan-
ky mų, ku rių nie kuo met ne už mir šiu. 
Gai la, kad anks čiau nesu si pras ta 
įsi tai sy ti kny gos, kur sve čiai ga lė tų 
pa lik ti sa vo au to gra fus ir nuo mo nes, 
ta čiau ir pas ta rai siais ke le riais me-
tais dau gy bė pus la pių mir gė te mir-
ga ap si lan kiu sių re dak ci jo je gra žiais 
žo džiais, lin kė ji mais.

Bu vo ma lo nu ben drau ti su 
mū sų vi suo me nės vei kė jais, lie tu-
viš kos veik los va rik liais: JAV Lie-
tu vių Ben druo me nės va do vy be, PLB 
val dy ba, LB apy gar dų, apy lin kių 
val dy bo mis, Lie tu vių fon do va do-
vy be ir ki tais – tiek la biau ži no mais, 
tiek ma žiau vi suo me nei pa žįs ta mais 
mū sų tau tie čiais. Kiek vie nas jų bu-
vo su tik tas kaip mie las sve čias! Ma-
no re dak to rės kar tais nu si skųs da vo, 
kad jau čia si be veik kaip zo o lo gi jos 
so do įna miai, kur kiek vie nas ga li 
„ap žiū rė ti“, o at vy kus sve čiams, net 
ir trum pas pa ben dra vi mas su truk do 
dar bą – juk dien raš tis tu ri bū ti pa-
ruoš tas lai ku ir ati duo tas spaus tu-
vėn...

„Drau go“ re dak ci ja dir bo pen-
kias die nas sa vai tė je, ta čiau vyr. re-
dak to rės dar bas ne si baig da vo vien 
re dak ci jo je – sa vait ga liais tek da vo 
da ly vau ti įvai riuo se lie tu viš kuo se 
ren gi niuo se, iš vyk ti dien raš čio rei-
ka lais ir į to li mes nes vie to ves – Los 
An ge les, St. Pe ters bur gą, Bal ti mo rę, 
Det roi tą, Cle ve lan dą, Pho e nix (Ari-
zo na), net Ka na dą ir ki tur. Ka dan gi 
vi so je Ame ri ko je tu ri me „Drau go“ 
skai ty to jų, su jais as me niš kai su-
si pa žin ti, pa ben drau ti, pa si kal bė ti 
bu vo ypač svar bu, nes tai vi suo met 
at neš da vo dien raš čiui ir nau jų pre-
nu me ra tų, ir fi nan si nės pa ra mos.

1909 m. lap kri čio 29 d. Vil-
niu je gi mu si Gra žu tė Šla pe ly tė Si-
ru tie nė mi nės sa vo 99-ąją su kak tį. 
Toks me tų skai čius mū sų vi suo me-
nė je daž nai ne pa si tai ko, ypač kai jį 
mi ni Lie tu vo je bei iš ei vi jo je gra žiai 
pa si reiš ku si žy mios vil nie čių šei mos 
pa li kuo nė. 

Trum pai api bū di nant Gra žu tė 
Šla pe ly tė Si ru tie nė yra vi suo me ni-
nin kė ir lie tu vių ini cia ty va Vil niu je 
1996 m. ati da ry tas jos tė vų Ma ri jos 
ir Jur gio Šla pe lių var do na mas-mu-
zie jus (Pi lies 40, LT-01123 Vil nius). 
Ji yra šio mu zie jaus stei gė ja ir fun-
da to rė. At ga vu si se na mies ty je na-
cio na li zuo tą sa vo tė vų na mą jį pa-
do va no jo Vil niaus mies tui ir ja me 
įkū rė sa vi val dy bei pri klau san tį mu-
zie jų.  Po mo ti nos mir ties Vil niaus 
uni ver si te to bib lio te kai per lei do tė-
vų su kaup tą ar chy vą ir bib lio te ką, o 
Lie tu vių kal bos ins ti tu tui – tė vo per 
de šimt me čius rink tą žo dy ni nę me-
džia gą.  

Su kak tu vi nin kė len kų oku pa-
ci jos me tu, 1927 m., Vil niu je bai gė 
Vy tau to Di džio jo gim na zi ją, 1937 
m. Vil niaus uni ver si te te ga vo fi lo so-
fi jos ir len kų bei lie tu vių fi lo lo gi jos 
di plo mą. 1932 m. mo ky to ja vo Šven-
čio nių gim na zi jo je, o 1933-1937 m. 
Vy tau to Di džio jo gim na zi jo je dės tė 
lie tu vių kal bą ir Lie tu vos ge og ra fi-
ją. Nuo 1939 m. dir bo Li tu a nis ti kos 
ins ti tu te Kau ne ir Vil niu je. 1942 m. 
Vil niu je iš te kė jo už Alo y zo Si ru čio 
(1910-1990).

1944 m. pa si trau kė į Vo kie-
ti ją, 1949 m. at vy ko į JAV, tar na vo 
ban ke ir da ly va vo vi suo me ni nė-

Ne ei li nis 
Gra žu tės 
Šla pe ly tės 
Si ru tie nės 
gim ta die nis
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je lie tu vių veik lo je. 1950 m. su ki-
tais įstei gė Vil niaus kraš to lie tu vių 
są jun gą Ame ri ko je ir ak ty viai jo je 
veikė. Vė liau dar ba vo si Chi ca gos 
lie tu vių kal bos drau gi jos veik lo je, 
tvar kė drau gi jos ren gia mas lie tu vių 
kal ba ra di jo va lan dė les, ben dra dar-
bia vo pe ri odi ko je.

G. Šla pe ly tės Si ru tie nės ra-
ši niai spau do je pa si ro dė dar stu di jų 
me tais Vil niu je – „Vil niaus švie so-
je“, po 1945 m. Vo kie ti jo je – „Ži bu-
riuo se“, „Mo te rų žo dy je“, „Tė vy nės 
sar ge“, JAV – dau giau sia Vil niaus 
kraš to te mo mis – „Drau ge“, „Ai-
duo se“, „Aki ra čiuo se“, „Ka ry je“, 
„Skau tų ai de“, „Mo te ry je“ ir kt. De-
vin to jo de šimt me čio pra džio je tal ki-
no B. Kvik liui, ren gian čiam „Lie tu-
vos baž ny čių“ Vil niaus ar ki vy ku pi-
jos du ka pi ta li nius to mus. 

Jos ska ti ni mu ir lė šo mis 2000 
m. Vil niu je Moks lo ir en cik lo pe di jų 
lei dy bos ins ti tu tas iš lei do be veik 500 
psl. prof. Vl. Žu ko vei ka lą „Ma ri jos 
ir Jur gio Šla pe lių kny gy nas Vil niu-
je“. 2004 m. pa si ro dė jos straips nų 
rin ki nys, 230 psl., „Vil ni jos at gar-
siai“. Taip pat  M. ir J. Šla pe lių su-
kaup ta Vil niaus kul tū ri niam pa li ki-
mui reikš min ga ar chy vi nė me džia ga 
vėl G. Šla pe ly tės Si ru tie nės lė šo mis 
do ku men tuo ta ki to je V. Žu ko kny go-

je, „Ma ri jos ir Jur gio Šla pe lių ar chy-
vas“ (2006). Ne ei li niu re ve ran su J. 
ir M. Šla pe lių biog ra fi joms yra U. 
Dam še vi čiaus ir J. Ma to nio 2004 m. 
su kur tas kom pak ti nis vi deo dis kas, 
pa va din tas „Iš ti ki mi lie tu viš kam žo-
džiui“. Vi sa tai at lik ta G. Šla pe ly tės 
Si ru tie nės lė šo mis, kaip ir at gau-
to na mo re mon tas bei me tų me tais 
be si tę sian ti mu zie jaus glo ba. Pre zi-
den tas 2000 m. ją ap do va no jo 5-ojo 
laips nio Ge di mi no or di nu. 2000 m. 
ji yra ga vu si „Vil niaus gar so“ pre-
mi ją, Drau go fon do gar bės na rės bei 
ki tus žy me nis.

Tie sio giai ar per sa vo įsteig tą 
fon dą „Gra žu tė Si ru tis Foun da tion“ 

2007 METAIS

GRAŽUTĖ STU DI JŲ ME TAIS

lie tu vių kal bos žo dy nai, ku rių me-
džia ga net XX a. ant ro je pu sė je nau-
do jo si ir J. Šla pe lio ben dra am žių, ir 
vė liau iš au gu sių fi lo lo gų kar ta. M. 
Šla pe lie nės 1906 m. įsteig tas, net 
43 me tus vei kęs kny gy nas – ne tik 
Vil niaus, bet vi sos Lie tu vos is to ri jo-
je yra uni ku mas. Sa vi nin kė ne kar tą 
bu vo ru sų, vo kie čių ir ypač len kų tar-
do ma, bu te ir par duo tu vė je da ro mos 
kra tos, tam po ma po teis mus. Tai mū-
sų knyg ne šiams pri lygs tan ti ko vo to-
ja. Ta čiau yra ir ki ta M. Šla pe lie nės 
„pu sė“: su Kip ru Pet raus ku 1906 m. 
ji dai na vo pa grin di nį vaid me nį pir-
ma ja me lie tu vių ope ros pa sta ty me – 
Mi ko Pet raus ko „Bi ru tė je“.  

Apie XX šimt me čio pra džio-
je Šla pe lių šei mos ben dra vi mo ra tą 
liu di ja kad ir šie duo me nys: duk ters 
Gra žu tės krikš to tė vas – dr. J. Ba-
sa na vi čius, ku ris, at ro do, baž ny čios 
do ku men tuo se su mai šė kū di kio gi-
mi mo mė ne sį... O mu zie ju je te bes-
to vi Šla pe lių pia ni nas, ku riuo yra 
skam bi nęs Čiur lio nis... 

Lai min gu su ta pi mu Chi ca go-
je lei džia mas dien raš tis „Drau gas“ 
gi męs tais pa čiais me tais, kaip ir G. 
Šla pe ly tė Si ru tie nė. 

G. Šla pe ly tė Si ru tie nė gy ve na 
pie ti nė je Ca li for ni jo je, San ta Mo ni-
co je. 

An ta nas Dun dzi la
DE VIN TA JA ME DE ŠIMT ME Y JE AME-

RI KO JE

ša lia mu zie jaus bei mi nė tų lei di nių 
ji yra rė mu si Ame ri ko je ir Eu ro-
po je lie tu vių spau dą, pa ra pi jas bei 
vie nuo ly nus, Lie tu vių Ben druo me-
nės JAV veik lą, Ben drą jį Ame ri kos 
lie tu vių fon dą (BALF), Va sa rio 16 
gim na zi ją Vo kie ti jo je, Šv. Ka zi mie-
ro aka de mi ją Ro mo je bei ki tas lie tu-
vių vi suo me ni nės, re li gi nės veik los 
sri tis.   

Me di ci nos gy dy to jas, kal bi-
nin kas  Jur gis Šla pe lis (1876-1941) 
ir jo žmo na Ma ri ja (1880-1977) – tai 
spal vin gos as me ny bės, tuo me ti nei 
lie tu vių ap lin kai nu si pel nę vil nie-
čiai.  Me di ci nos prak ti ka J. Šla pe lis 
be veik ne si ver tė. Ne ban dant at pa sa-
ko ti jo veik los mi nė ti na pa ti vė liau-
sia: 1920-1938 m. su da ri nė ti ir leis ti 
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Ed var das Šu lai tis gi mė 1928 
m. spa lio 15 d. Ky bar tuo se, kur ir 
pra dė jo lan ky ti gimnazi ją. Per Ant-
ro jo pa sau li nio ka ro gais ra vie tes 
kar tu su šei ma pa si trau kęs iš Lie tu-
vos, moks lus bai gė 1947 m. Vo kie ti-
jo je, Ka se lio mies te.

At vy kęs į Ame ri ką, 1953-1955 
m., tar na vo JAV ka riuo me nė je. Bai-
gęs tar ny bą pasinė rė į moks lus – stu-
di ja vo eko no mi ką, są skai ty bą, pre-
ky bos ad mi nist ra vi mą ir žur na lis ti-
ką. Ap si gy ve nęs gra žia me Chica gos 
prie mies ty je Ci ce ro Ed var das drą siai 
įsi trau kė į vie tos lie tu vių kul tū ros, 
me no ir spor ti nio gy ve ni mo veik lą.

Be są ly giš kas at si da vi mas ir 
ta ne ap sa ko ma mei lė spor tui – tik-
ro ji mū sų Ju bi lia to veik los kel ro-
dė žvaigž dė. Apie spor to var žy bas 
Ed var das ra šė dar Vo kie ti jo je, ra šo 
at vy kęs ir į JAV – ben dra dar biau ja 
Ame ri kos lie tu vių lei di niuo se, net 
ke lis de šimt me čius re da guo ja „Drau-
go“, „Lais vo sios Lie tu vos“ ir „Vie-
ny bės“ spor to sky re lius, yra įvai rių 
spor to klu bų valdy bų na rys. Ir da bar 
E.Šu lai tis pa grįs tai di džiuo ja si, kad 
jo drau gys tė su Val du Adam ku mi 
už si mez gė bū tent var žy bų are no je 
(apie tai mi ni ma ir V.Adam kaus kny-

Dau ge lio ta len tų sa vi nin kas
Žur na lis to, kul tū ros vei kė jo ir me ce na to Ed var do Šu lai čio 80-me tį pa si tin kant

go je „Li ki mo var das Lie tu va“)...
E. Šu lai tis yra ta len tin gas 

straips nių apie lie tu vių iš ei vi jos me-
no, kul tū ros ir visuomeni nio gy ve-
ni mo įvy kius au to rius. Jo pa ruoš ta 
me džia ga spaus di na ma dau giau kaip 
dvi de šim ty je JAV, Ka na dos, Ar gen-
ti nos, D. Bri ta ni jos leidinių.

Prieš ke lis me tus Ed var das 
Šu lai tis ta po Lie tu vių žur na lis tų są-
jun gos (JAV) pre zi den tu ir ma lo niai 
pa kvie tė gim ti nės plunks nos bro lius 
ir se ses ben dra dar biau ti lie tu viš ko jo-
je iš ei vi jos spau do je. Ju bi lia tas, dar 
1993 m. ta pęs Lie tu vos žur na lis tų są-
jun gos na riu, no riai ben dra dar biau-
ja ir su tė viš kės spau da. Bū da mas 
Tarp tau ti nės žur na lis tų fe de ra ci jos 
na rys pasi žy mi ir kaip fo tore por te-
ris – sa vo straips nius yra iliust ra vęs 
be veik 4000 nuo trau kų. Sa vo darbš-
tu mu, iš tver min gu mu ir eru di ci ja 
pa si žy mė jo bū da mas ir dau gia to mės 
„Lie tu vių enciklope di jos“ (Bos to-
nas) red ko le gi jos ben dra dar bis. Gal 
už tas pa čias sa vy bes ap do va no tas 
pres ti ži ne „Drau go“ re dak ci jos pre-
mi ja, o vė liau ir pri pa žin tas Me tų 
žmo gu mi žur na lis ti kos sri ty je.

E. Šu lai tis ne abe jin gas ir sce-
nai – da ly va vo vi suo se de šimt me tį 
gy va vu sio „Vai di lu tės“ te at ro ren-
gi niuo se Chica go je, ku riuos ap ra šė 
Ame ri kos lie tu vių spau do je. Šiam 
te at rui tal ki no jo duk ra Lai ma Day, 
ku ri, pa si rin ku si pro fe sio na lios ak-
to rės ke lią, ne tik vai di no, bet ir 
re ži sa vo kai ku riuos vei ka lus. Gar-
bu sis ju bi lia tas do mi si ir mu zi ki niu 
pa vel du – stei gė Vla do Ja ku bė no 
mu zi kos drau gi ją, ku rios pa stan go-
mis kom po zi to riaus kū ry ba su grį žo 
į Lie tu vą.

Darbš tu sis kul tū ros vei kė jas 
ypa tin gą dė me sį ski ria gim to sios Sū-
du vos kraš to ty rai, me nui bei li te ra-
tū rai. Bū da mas et no kul tū ros žur na lo 
„Su val ki ja“ (Ma ri jam po lė) at sto vas 
JAV in for muo ja iš ei vi jos in te lek tu-
a lus apie šį lei di nį ir tal ki na pa tei-
kdamas jam ver tin gą me džia gą.

E. Šu lai tis ir jo šei ma su kau pė 
tur tin gą Ame ri kos lie tu vių ra šy to jų 
kū ri nių bib lio te ką, ku rią no rė tų pa do-
va no ti gim tie siems Ky bar tams, ypač 
jei šie at gau tų sa vi val dos tei ses.

Ju bi lia tas Ed var das Šu lai tis 
nuo 2000-ųjų yra Lie tu vos ne pri-
klau so mų jų ra šy to jų sąjun gos me-
ce na tas, ku rio kas me ti nės pre mi jos 
tei kia mos vie no ei lė raš čio kon kur so 
„Lygiadie nio gies mė“ lau re a tams, o 
taip pat žen kliau sių po ezi jos, pro zos 
ir kū ri nių vai kams au to riams. Taip jo 
dė ka iš ug dy ta apie 30 šios no mi na-
ci jos ver tų ra šy to jų. Di de lę pa spir tį 
yra ga vu si ir de šimta to mio res pub-
li ki nio po ezi jos al ma na cho „Ten, si-
dab ro vin gy...“ lei dy ba. 

E. Šu lai tis iš sau go jo 1943-
1944 moks lo me tų gim na zis to pa žy-
mė ji mą su įman triu gimna zi jos di-
rek to riaus pa ra šu ir jau nat viš ka sa vo 
nuo trau ka. Šį do ku men tą, ap ke lia vu-
sį pu sę Že mės ru tu lio, jis ža da pa-
do va no ti Ky bar tų Kris ti jo no Do ne-
lai čio gim na zi jos, 2012-ai siais švę-
sian čios sa vo šimt me tį, mu zie jui. 

Ed var das te bė ra toks pat ener-
gin gas, ben drau da mas su tau tie čiais 
te le fo nu ar elek tro ni niu paš tu, toks 
pat ma lo nus, ne už mirš da mas pa-
svei kin ti be ga lę sa vo drau gų tau ti-
nės šven tės ar gim ta die nių iš va ka rė-
se, toks pat žva lus, ieš ko da mas ge rų 
nau jie nų, iš au gi nan čių spar nus lie-
tu vy bei. Už nuo pel nus gim ta jai a liai 
jis ap do va no tas Lie tu vos Di džio jo 
Ku ni gaikš čio Ge di mi no or di no Ka-
ri nin ko kry žiu mi, Lie tu vos TOK 
„Olim pi ne žvaigž de“, LR Pre zi den to 
pa dė ko mis. 

Gar bu sis Ju bi lia te! Pras min go 
80-me čio pro ga Jū sų ta len to ger bė-
jai lin ki už sig rū di nu sio olim pie čio 
svei ka tos, di de lės žmo giš kos lai mės 
kas die ny bė je, sėk mės ir stip ry bės, 
ne pa vargstan čios žur na lis to plunks-
nos.

Vla das Bu ra gas
Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų 

sąjungos valdybos pirmininkas

ED VAR DAS ŠU LAI TIS
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Pra ėju sį pa va sa rį vi są Pa-
sau lio Lie tu vių Ben druo me nę ap-
skrie jo ži nia, kad Ve ne su  e lo je mi-
rė LB pir mi nin kė Ma ri ja Ele na 
Ba ro nas Šul cas. Ka dan gi Ma ri ja 
ne šė di džiu lę ben druo me ni nio gy-
ve ni mo naš tą ir sa vo ran ko se lai kė 
vi sas va džias, bu vo nuo gąs ta vi mų, 
ar Ve ne su e los lie tu viai at si gaus. 
Ir štai re dak ci jai PLB at sto vy bė 
Lie tu vo je pra ne šė, kad Ve ne su e-
los lie tu viai su ren gė su va žia vi mą 
ir at kū rė Lie tu vių Ben druo me nės 
struk tū rą. Tai nuo sta bi ži nia. Pa-
tei kia me Ve ne su e los LB ry ši nin ko 
Luis Ro sa les-Stat kus pa reng tą in-
for ma ci ją.

 
Spa lio 19 d. Ve ne su e los lie tu-

viai bu vo gau siai su si rin kę Ma ra cay 
mies te, apie 100 km nuo Ka ra ka so. 
Čia 60-ties me tų pa grin di nės lie-
tu vių imig ra ci jos ban gos at vy ki mo 
pro ga jie bu vo su ren gę su va žia vi mą. 
Iš rink ta nau ja Ve ne su e los Lie tu vių 
Ben druo me nės val dy ba, ku rią  da bar 
su da ro šie as me nys: Vy te nis Fol kma-
nas (Ma ra cay), pir mi nin kas (vy te-
nis61@hot mail.com); Ri mas Ma-
žei ka (Ka ra ka sas), vi ce pir mi nin kas 

Lie tu vių emig ra ci jos 60-me čio su va žia vi mas VENESUELOJE

(ri mas ma zei ka@gmail.com); Am bar 
Žal nie riū nai tė (Va len ci ja), iž di nin-
kė (am ba rin@cantv.net); Luis Ro-
sa les Stat kus (Ka ra ka sas), sek re to-
rius, ry ši nin kas (al vy das@cantv.
net;  luis.al vy das@gmail.com).

Ap skri čių val dy boms at sto-
vaus: Ad ria na Yocys, Ka ra ka so de-
le ga tė (ayo cys01@hot mail.com); 
Ani ta Ge gu žy tė de Ra ven na, Ma-
ra cay de le ga tė; Van da Lie sins kai tė 

Alek sie jū nai tė, Va len ci jos de le ga tė 
(vlie sins kas@hot mail.com). Jai me 
Chau vin Sid laus kas (Va len cia), na-
rys; Aud ra Mu le vi ciū tė (Ka ra ka-
sas), na rė;  Iri na Se go le va (Ka ra ka-
sas), na rė; An ge lė Sta pu lio ny tė de 
Martínez (Ka ra ka sas), na rė; Aud ra 
Del ga do Ba ro nai te (Ka ra ka sas), na-
rė.

Ve ne su e los lie tu viai su da ro 
in ter ne te Fa ce Bo ok gru pę “Co mu-
ni dad Li tu a na de Ve ne zu e la“ var du. 
Ten ga li ma sek ti Ve ne su e los lie tu vių 
veik lą ir gau ti in for ma ci ją bei ras-
ti nuo trau kų: http://es-la.fa ce bo ok.
com/group.php?gid=14077782397

KAL BA ŽUR NA LIS TĖ JŪ RA TĖ STAT-
KU TĖ DE RO SA LESVE NE SU E LOS LIE TU VIŲ SU VA ŽIA VI MO DALYVIAI BAŽ NY ČIO JE PO ŠV. MI ŠIŲ

VY TE NIS FOLKMA NAS, NAU JA SIS 
VLB PIR MI NIN KAS

KAL BA KON SU LAS BO RI SAS PET RA-
SA VI ČIUS
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–Ži no me, kad bu vo te tra-
di ci ja ta pu sio Pa ri bio dai nos fes-
ti va lio, vyks tan čio lie tu viš ko jo je 
Gu di jo je, Rimdžiūnuose, vie nas 
iš ini cia to rių. Ko dėl rei kė jo to kio 
ren gi nio ir kaip jis gi mė?

–Pra dė siu iš to li. Pats esu ki-
lęs iš Ger vė čių. Nuo stu di jų me tų 
ben drau da mas su et ni nių že mių – 
Ger vė čių, Pe le sos, Bres lau jos, Ap-
so, Svy rių, Al šė nų, Ly dos, Gar di no 
lie tu viais ir gir dė da mas jų dai nas 
jau čiau nuo sta bą, kad tų pa čių dai nų 
žo džiai at ski ruo se kai muo se yra ki-
to kie. Kar tą at si tik ti nai vie na me kai-
me ne to li Svy rių iš gir dau, kaip se nu-
tė, ko kių 80 me tų, su sė du si su sa vo 
sū nu mi, ku rio pa var dė bu vo Iva-
naus kas, gie do jo (mū sų kraš te sa ko 
ne „dai nuo ja“, o „gie da“) lie tu viš ką 
dai ną. Pa si ro do, anū kei mo kyk lo je 
rei kė jo pa ra šy ti ra ši nį apie vie ti nę 
tau to sa ką ir ji tu rė jo už ra šy ti dai nų 
žo džius (mer gai tė už ra ši nė jo ru siš-
ko mis rai dė mis). Jie dai na vo „Mo tu-
lę“, dai ną, ku rią dai nuo ja ir ki tuo se 

Pa ri bio dai nos fes ti va lisBALTARUSIJOJE

Pa sa ko ja Ger vė čių klu bo pir mi nin kas Al fon sas Au gu lis 
kai muo se, bet ją dai na vo ki taip. 

Ki tą kar tą va žiuo da mas iš 
Gar di no pa ė miau pa vė žė ti pa ke lei-
vin gą mo te rį. Įsi šne kė jom, pa si ro do, 
ji ki lu si iš Ger vė čių pa kraš čio, bai-
gu si Gar di no pe da go gi nį ins ti tu tą. 
Kai pa sa kiau sa vo pa var dę, ji ma ne 
at pa ži no ir pa klau sė, ko dėl mes ne-
ben drau ja me su jos pro fe so riu mi, 
ku ris kaip tik ra šo apie dai nuo ja mą ją 
tau to sa ką. Jos pa čios di plo mi nis dar-
bas bu vo – Ger vė čių kraš to ves tu vi-
nės dai nos. Ji bu vo su rin ku si daug 
to kių dai nų. Ji jau ne be kal bė jo lie tu-
viš kai, bet jos se ne lė ir ma ma lie tu-
viš kai dar kal bė jo. Kai aš pa skai čiau 
jos su rink tas gies mes, pa ma čiau, kad 
net gi mū sų – Ger vė čių pa kraš čio 
dai nos dai nuo ja mos jau ki taip ne gu 
pa čiuo se Ger vė čiuo se.

Ger vė čių kraš te kiek vie nas 
kai mas tu rė jo an sam blius – Gi rios, 
Mi siū nai, Pe leg rin da. Ir įdo miau-
sia, kad kiek vie nas kai mas dai noms 
tu rė jo sa vo žo džius. Ta da mo ky to ja 
Mal vi na Miš ki nie nė ėmė rink ti dai-

nas, nes no rė jo me iš leis ti Ger vė čių 
kraš to dai nų rin ki nį. Ap ti ko me iš Ja-
po nų ka ro grį žu sio žmo gaus, bu vu-
sio to pog ra fo, su rink tų dau giau kaip 
100 dai nų, su ra šy tų se no viš ku – ki ri-
li cos raš tu. Skai tė me no rė da mi įsi ti-
kin ti, ar dai nos la bai pa si kei tę. Ir pa-
ma tėm, kad iš tie sų la bai pa si kei tę. 

Ger vė čių kraš to die nų ar Lie-
tu vos die nų me tu steng da vo mės pa-
si kvies ti iš ki tų re gio nų ir iš Lie tu vos 
tar miš kai gie dan čius an sam blius. Pa-
ma tėm, kad vien jau mi nė ta „Mo tu-
lė“ gie da ma 7 kal bo mis – bal ta ru sių, 
len kų, ru sų, uk rai nie čių, lie tu vių... 
Ir kiek vie na tau ty bė sa vi na si, kad tai 
jų liau dies dai na. Bet vi sų jų žo džiai 
yra ki to kie. 

Ta da ki lo idė ja reng ti Pa ri bio 
dai nos fes ti va lį. Pra dė jo me min ti 
Bal ta ru si jos val džios slenks čius, kad 
ji leis tų or ga ni zuo ti fes ti va lį. Tai tru-
ko ke le rius me tus. Pa ga liau pa sa kė-
me – pa tys or ga ni zuo sim Ger vė čių 
kraš to lie tu vių kul tū ros ir švie ti mo 
cen tre Rim džiū nuo se, ku rį pa sta-

PE LE SOS IN STRU MEN TI NIS IR DAI NOS AN SAM BLIS „LI NE LIS“
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tė Lie tu va. Ir ly giai prieš pen ke rius 
me tus pra dė jom. 

Pir mai siais me tais su va žia vo 
ne di de lis bū re lis – apie 15 ko lek ty-
vų. Pa ma tė bal ta ru siai ir ki tais me-
tais val džia da vė ko man dą da ly vau-
ti sa viems ko lek ty vams – at siun tė 
pro fe sio na lus. Mes pa si ju to me kaip 
bied ni so sie dai – jie tur tin gi, val-
džios re mia mi. Nors ir mes ne nu-
si lei dom – mū sų rū bai au ten tiš ki, 
pa čių siū ti, mū sų su tar ti nės, ei nan-
čios iš gi lu mos. Fes ti va ly je bū da vo 
ski ria mi ir nu ga lė to jai, o žiu ri bū-
da vo la bai kom pe ten tin ga. Lie tu vių 
ko lek ty vai vi sus pen ke rius me tus 
už im da vo pir mą sias vie tas. Vis kas 
bū tų bu vę ge rai, bet mes no rė jo me 
iš gry nin ti au ten ti ką, to dėl pra dė jom 
rei ka lau ti, kad at vyk tų tik fol klo ri-
niai ko lek ty vai. 

Pra džio je da ly va vo vai kų, 
jau ni mo ir sen jo rų an sam bliai. Pa-
ma tėm, kad ir jų vi sų ne iš ga lim ap-
rėp ti. Pa li kom tik vai kus, pa gy ve nu-
sius žmo nes ir so lis tus. Pas kui vėl 
pa si ro dė, kad ski ria si sti liai – vai kų 
at li ki mas vie noks, su au gu sių – ki-
toks. Šiais me tais ga lų ga le pa vy ko 
įgy ven din ti fes ti va lio tiks lą – lie tu-

FOL KLO RI NIS AN SAM BLIS „GER VĖ ČIAI“

vių liau dies dai nos, dai nuo ja mos ki-
tų tau tų. Šiais me tais bal ta ru siai taip 
pat at siun tė sa vo fol klo ri nius an sam-
blius. Pvz., an sam blis nuo Mins ko 
at va žia vo su sa vo at ri bu ti ka – Lie-
tu vos Di džio sios Ku ni gaikš tys tės 
vė lia va – vy ti mi (ofi cia liai tai drau-
džia ma). Kai jie įė jo, sa lė at si sto ju si 
plo jo.

Šie met Pa ri bio dai nos fes ti-
va ly je da ly va vo 17 ko lek ty vų, iš jų 
9 – lie tu vių. Bu vo len kų, uk rai nie-
čių, bal ta ru sių, ru sų ir či go nų. At vy-
ko jau at rink ti an sam bliai, nes vi sų į 
vie ną die ną ne be su tal pi na me.

Festivalio tikslai: atgaivinti 
lietuvių etninių žemių liaudies 
dainas, kurias pagal tą pačią melodiją 
dainuoja paribio tautos ir saugoti 
tautosaką, papročius, išlaikyti 
lietuvybę etninėse žemėse ir kt.

Rei kia pa sa ky ti, kad Gar di no 
pi ly je vyks ta Bal ta ru si jos tau tų fes-
ti va lis. Ger vė čių an sam blis yra nuo-
la ti nis jo da ly vis. Šiais me tais jis ta-
po to fes ti va lio lau re a tu, kaip ir S. 
Biels kie nė, so lis tė iš Lie tu vos (Vil-
ni jos). Kai ji už dai na vo aikš tė je, kur 
til po 100 tūks t. klau sy to jų, net mu sė 
bu vo gir dė ti skren dant.

SO LIS TĖ SIL VI JA BIELS KIE NĖ, 
PARIBIO DAINOS FESTIVALIO LAUREATĖ
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Mol do vos Lie tu vių Ben druo-
me nės (MLB) na riai pa žy mė jo ne tik 
Pa sau lio lie tu vių vie ny bės die ną, bet 
ir V. Ku dir kos 150-ąsias gi mi mo bei 
110-ąsias „Tau tiš kos gies mės“ su kū-
ri mo me ti nes. „Tau tiš ką gies mę“ V. 
Ku dir ka su kū rė 1898 m. ir nuo 1991 
m., Lie tu vai at kū rus ne pri klau so my-
bę, ji vėl bu vo pa tvir tin ta Lie tu vos 
him nu.

MLB pir mi nin kė Z. Tet ra do-
vie nė su pa žin di no da ly vius su V. Ku-
dir kos, žy maus lie tu vių pro zi nin ko, 
po eto, pub li cis to, ver tė jo, ak ty vaus 
tau ti nio są jū džio vei kė jo, gy ve ni mo 
ir kū ry bos pa grin di nė mis da to mis. 

Pa sau lio lie tu vių vie ny bės die naMOLDOVOJE

No rin tiems gi liau ir de ta liau su si pa-
žin ti su V. Ku dir kos kū ry ba bu vo su-
reng ta kny gų bei pe ri odi kos pa ro da 
„Lie tu va, Tė vy ne mū sų, tu did vy rių 
že me“.

Ant ro ji ren gi nio da lis bu-
vo skir ta Pa sau lio lie tu vių vie ny-
bės die nai. Da ly viai su pa žin din ti su 
PLB is to ri ja, jos veik la, „Lie tu vių 
char ta“ bei PLB Kon sti tu ci ja. Ren-
gi niui bu vo kruopš čiai ruoš ta si: PLB 
do ku men tai, tiems, ku rie jau ne be su-
pran ta lie tu viš kai, iš vers ti į ru sų kal-
bą. Su si do mė ji mas bu vo ne ma žas, 
nes dau ge lis apie šiuos do ku men tus 
gir dė jo pir mą kar tą. Pra ne šė ja in for-

„Pa sau lio lie tu vio“ re dak ci ja pri si de da prie svei ki ni mų kolegai žurnalistui, 
fotografui, visuomenės veikėjui Edvardui Šulaičiui iš Cicero, JAV, gar bin gos 
aštuoniasdešimtmetės su kak ties pro ga, dė ko ja už pui kius straips nius bei nuo trau-
kas ir lin ki išlaikyti ne šim pan čią ir nerūdijančią plunks ną dar daugelį metų.

ma vo, kad šiuo me tu PLB ypač rū pi-
na si Lie tu vos pi lie ty bės iš lai ky mu, 
li tu a nis ti niu švie ti mu už sie ny je ir kt. 
pa sau lio lie tu viams ak tu a liais klau-
si mais. 

Po to jau nie ji Ki ši nio vo S. 
Rach ma ni no vo li cė jaus moks lei viai 
su ren gė kon cer tą.

Ren gi ny je da ly va vo LR am-
ba sa dos Mol do vo je at sa kin go ji dar-
buo to ja mi nist rė pa ta rė ja Lo re ta 
Za ka re vi čie nė ir Mol do vos lie tu vių 
ben dri jos pir mi nin kė I. Gar liaus kai-
tė su or ga ni za ci jos at sto vais.

Zi nai da Tet ra do vie nė
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Lie tu vo je lan kė si Sta sio Ši lin-
go, Lie tu vos vals ty bės ta ry bos pir mi-
nin ko, I ir II Sei mų na rio, tei sin gu-
mo mi nist ro ir dar dau ge lį gar bin gų 
pa rei gų ėju sio prieš ka rio Lie tu vo je 
vals ty bės vei kė jo, anū kė Re gi na Ru-
pins kai tė iš Aust ra li jos, Ade lai dės 
mies to. Re gi na Lie tu vo je lan kė si 
pir mą kar tą ir bu vo be ga lo su jau din-
ta, iš ar ti pa ma čiu si tas vie tas, ku rios 
me na jos gar bin gą jį se ne lį. 

Ši lin gų šei mos li ki mas ypač 
tra giš kas. 1941 m. Lie tu vos vals ty-
bės vei kė jas S. Ši lin gas su žmo na 
Emi li ja ir 20-me te duk ra Ra min-
ta bu vo iš vež ti į Si bi rą iš sa vo ūkio 
Mi siū nų kai me, Ša kių ap skri ty, Pa e-
že rė lio vals čiu je. Ši lin gų šei ma bu vo 
la bai di de lė ir la bai gra ži – au gi no 
9 duk ras. Ke lios tuo me tu mo kė si 
Vil niu je ir Kau ne, ma ža me tės bu vo 
na mie. En ka vė dis tai ne su si gau dė ir 
dvie jų ma žų jų – Ving ros ir Ga lin dos 
ne pa ė mė. Jas tar nai tė bu vo iš ve du si 
į kie mą. Jos li ko vy riau sio sios se sers 
Lai mos, ku ri 1937 m. bu vo iš te kė ju-

Šiau rės Ci ce ro no gy ve ni mo pėd sa kais
si už Ši lin gų ūkio ūk ve džio My ko lo 
Van saus ko ir gy ve no ten pat, glo bo-
ja mos. Pil viš kių ge le žin ke lio sto ty je 
Sta sį Ši lin gą at sky rė nuo šei mos, ir 
jis dau giau nie ka da ne ma tė nė vie-
nos sa vo my li mos duk re lės, nė žmo-
nos. Jis net ne ži no jo, kur jos. 1943 
m. Al ta jaus kraš te iš ba do ir nuo li gų 
mi rė žmo na Emi li ja, o 1944 m. – ir 
duk ra Ra min ta. O ki tos sep ty nios 
(vie na bu vo mi ru si vai kys tė je) duk-
ros iš si gel bė jo 1944 m. pa si trauk da-
mos į Va ka rus. 

Sau le nė ir Dan guo lė Ši lin gai-
tės, ku rios stu di ja vo Vil niaus uni ver-
si te te (Sau le nė – tei sę, Dan guo lė – 
li tu a nis ti ką), taip pat bu vo ieš ko mos, 
bet jas, at ėju sias į pa skai tas, kaž ku-
ris dės ty to jas per spė jo. Jos iš va žia-
vo į Kau ną, o iš Kau no – į Mi siū nus. 
Tuo me tu pra si dė jo ka ras, ir taip jos 
iš li ko. Ka ro me tu mo kė si, o 1944 m. 
su Van saus kų šei ma vi sos mer gai tės 
pa si trau kė į Vo kie ti ją. 

Ka dan gi My ko las Van saus kas 
bu vo gi męs Ame ri ko je, jis tu rė jo tei-
sę iš vyk ti į tą ša lį. Iš vy kęs su sa vo 
šei ma pa si kvie tė ir žmo nos dvi se-
se ris – Dai vą ir Ga lin dą. Dan guo lė 
iš te kė jo ir, su si da rius ga li my bėms, 
iš vy ko į Ka na dą. Sau le nė, Rus nė ir 
Ving ra iš vy ko į Aust ra li ją, kur ga vo 
dar bo jų vy rai, už ku rių iš te kė jo jau 
Va ka ruo se. Gau ti dar bą bu vo la bai 
svar bu. Vi sos trys ap si gy ve no Pie tų 
Aust ra li jo je, Ade lai dė je, kur gy ve-
na ir da bar, jau vi sos li ku sios naš lės. 
Ši lin gai tės ir jų vy rai, ži no ma, pa gal 
sa vo iš si la vi ni mą dar bo ne ga vo. Ku-
bi liai už au gi no še šis, Ru pins kai – 
pen kis vai kus. 

Kaip pa pa sa ko jo Re gi na Ru-
pins kai tė, Ving ra Ru pins kie nė ir 
Sau le nė Pus deš rie nė iki šiol gy ve na 
ša lia vie na ki tos – per var te lius vie na 
pas ki tą vaikš to. Ta me pa čia me ra jo-
ne gy ve na ir Rus nė Ku bi lie nė. Dan-
guo lė Ra dze vi čie nė gy ve na Ka na-
do je. Ki tos Ši lin gai tės jau mi ru sios. 
Sau le nės vy ras Pra nas Pus deš ris 
bu vo me ni nin kas, lie tu vy bės puo se-
lė to jas, lei do ka ta li kiš ką laik raš tė lį, 
ben dra dar bia vo spau do je, ra šė ei les, 

dra mas. Lie tu vo je žmo nos Sau le nės 
rū pes čiu ir lė šo mis bu vo iš leis ta jo 
po ezi ja ir dra mos kny go je „Eu ka lip-
to pa vė sy je“. 

Re gi na sa ko: „Tė ve liai il gai 
ti kė jo si, kad grįš į Lie tu vą. Mū sų 
šei mo je vis kas bu vo lie tu viš ka. Iki 
12 me tų mes ne ži no jom, kad esa me 
aust ra lės, nes vis kas bu vo lie tu viš ka. 
Tė ve liai mus iš mo kė lie tu viš kai ra-
šy ti, skai ty ti, dai nuo ti. Mes tik vė liau 
su si pra tom, kad gy ve na me Aust ra li-
jo je ir pra dė jom dau giau ben drau ti 
su aust ra lais. Tė ve liai lai kui bė gant 
pra ra do vil tį grįž ti į lais vą Lie tu vą. 
Tuo met ir mū sų gy ve ni mas su aust-
ra lė jo“, – sa ko Re gi na. 

Apie se ne lį Sta sį Ši lin gą Re-
gi na ži no tik iš pa sa ko ji mų. Ži no 
ne daug, nes anks čiau, kaip ir vi si 
jau ni, ne si do mė jo šei mos is to ri ja. 
Apie ma mos Tė ve lį dau giau gir dė jo 
iš sve ti mų, ku rie va din da vo jį gar siu 
žmo gu mi. „Ma my tei Tė ve lis ne bu-
vo gar sus žmo gus, tie siog tė ve lis, o 

STA SIO ŠI LIN GO ANŪ KĖ RE GI NA 
RU PINS KAI TĖ AP LAN KĖ LIE TU VOS SEI-
MĄ, KU RIO NA RYS DVI KA DEN CI JAS PRIEŠ 
KA RĄ BU VO JOS SE NE LIS. PRIE RŪ PIN-
TO JĖ LIO PO PIE ŽIAUS JO NO PAU LIAUS II 
AU LO JE 

STA SYS ŠI LIN GAS (IŠ DE ŠI NĖS) – M. 
YČAS IR J. GAB RYS PIR MO JO JE LIE TU VIŲ 
KON FE REN CI JO JE STOC KHOL ME 1915 M.
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mums se ne lis“, – sa ko anū kė Re gi-
na. Ma ma vai kams ma žai kal bė da vo 
apie jį, jai tai bū da vo per skau di te-
ma. Kai iš trė mė jos tė ve lius, Ving rai 
bu vo 11 me tų. Ji pri si me na, kad Mi-
siū nuo se bū da vo la bai sma gu, ypač 
kai vi si su va žiuo da vo.

„Ma my tė tu ri iš lai kiu si Tė-
ve lio ra šy tus laiš kus. Ji vi siems 
vai kams yra su da riu si ap lan kus su 
me džia ga apie jo gy ve ni mą: tai nuo-
trau kos, laiš kai, straips niai, anks čiau 
spaus din ti ir da bar spaus di na mi Lie-
tu vo je, pri si mi ni mai. Da bar vi sa tai 
pa si da rė la bai reikš min ga. At vy kus į 
Lie tu vą ma no šir dy je už si de gė lieps-
ne lė. Ne kan triai lau kiu su si ti ki mo su 
ma my te. Grį žu si na mo kal bė siu su ja 
jau ki taip, su pras da ma dau ge lį da ly-

kų, ku rių iki šiol ne su pra tau. Lie tu-
vo je man at si da rė ki tos du rys, – sa ko 
gra žiai lie tu viš kai kal ban ti Re gi na. – 
Da bar ma my tė mums vis ką ap ra šys, 
mums rei kia ži no ti“. 

Ji sa ko, kad ma ma no rė tų 
grįž ti į Lie tu vą, jei gu grįž tų vi si jos 
pen ki vai kai. „Mes ga lė tu me grįž ti, 
jei gu pa gal pro fe si jas gau tu me dar-
bo, – šyp so si Re gi na, – bet ži no me, 
kad tai tik sap nas“.

Sta sys Ši lin gas – Lie tu vos
vals ty bės vei kė jas ir kan ki nys

Šią va sa rą Sei mo Žmo gaus 
tei sių ko mi te to pir mi nin ko pa va duo-
to jo Ari man to Dum čiaus ir Sta sio 
Ši lin go drau gi jos ini cia ty va Sei me 
bu vo su reng tas Sta sio Ši lin go, Lie-
tu vos vals ty bės ta ry bos pir mi nin ko, 
I ir II Sei mų na rio, tei sin gu mo mi-
nist ro, at mi ni mui skir tas mi nė ji mas 
ir pa ro da. Ren gi ny je da ly va vo daug 
Sta sio Ši lin go at mi ni mą puo se lė jan-
čių žmo nių. Sei mo na rys An ta nas N. 
Sta siš kis pa sa ko jo apie Sta sį Ši lin gą 
trem ty je; apie jo gy ve ni mą – kul tū-
ros is to ri kas Al bi nas Vai čiū nas; Lie-
tu vai pa gra žin ti drau gi jos pir mi nin-
kas Juo zas Din ge lis – apie šio iš ki-
laus žmo gaus veik lą. S. Ši lin gas yra 
bu vęs ir Šau lių są jun gos ant ros val-
dy bos pir mi nin kas, to dėl prie mik-
ro fo no bu vo pa kvies tas ir da bar ti nis 
šau lių va das  Juo zas Šir vins kas ir kt. 
S. Ši lin go ke tu rių duk te rų, gy ve nan-
čių už sie ny je, svei ki ni mo ir pa dė kos 
laiš ką per skai tė S. Ši lin go drau gi jos 
pir mi nin kė Bi ru tė Ma ti jo šai ty tė. 

Sta sys Ši lin gas gi mė Vil niu je 
1885 m., Mask vos uni ver si te te stu-
di ja vo tei sę ir eko no mi ką, ten įsi jun-
gė į lie tu vių stu den tų veik lą. 1907 
m., J. Ba sa na vi čiaus ini cia ty va su-
kū rus Lie tu vių moks lo drau gi ją Vil-
niu je, ta po jos na riu. Bu vo aist rin gas 
dai lės my lė to jas. Da ly va vo stei giant 
An ta no Žmui dzi na vi čiaus su bur-
tą Lie tu vių dai lės drau gi ją Vil niu je. 
Ta da pra dė jo kaup ti dai lės kū ri nius. 
Bu vo su kau pęs jų per 100. Sei me 
su reng to je pa ro do je bu vo eks po nuo-
ja ma ke lio li ka Sta sio Ši lin go me no 
ko lek ci jos kū ri nių, ku rie po ka riu iš-
blaš ky ti pa te ko į M. K. Čiur lio nio 

mu zie jų ir pa ro dai mu zie jaus Sei mui 
bu vo pa sko lin ti. 

S. Ši lin gas po M.K. Čiur lio nio 
mir ties įstei gė Čiur lio nio kuo pą pa-
veiks lams su rink ti ir iš sau go ti; pa dė-
jo daug pa stan gų dai li nin ko dar bus 
grą ži nant į Lie tu vą iš Ru si jos. 

S. Ši lin go drau gi jos pir mi-
nin kė B. Ma ti jo šai ty tė sa ko, kad S. 
Ši lin gui bu vo la bai ar ti mas lie tu vių 
liau dies me nas. 1925 m. pir kęs ap-
leis tą Il gu vos dva ro pa li var ką pats 
pro jek ta vo pa sta tų de ta les – laip tus, 
lan gi nes, ku rios bu vo puo šia mos 
dro ži niais lie tu viš kais mo ty vais. 

S. Ši lin gas Pir mo jo pa sau li nio 
ka ro me tu ak ty viai da ly va vo šel piant 
ka ro pa bė gė lius. Gy ven da mas Sankt 
Pe ter bur ge kar tu su ki tais ak ty viai 
vei kė Lie tu vos ne pri klau so my bės 
at kū ri mo la bui. Lie tu vai ta pus ne pri-
klau so ma grį žo į Vil nių ir ne tru kus 
bu vo pa kvies tas da ly vau ti Vals ty bės 
ta ry bos veik lo je, vė liau ta po jos pir-
mi nin ku. 

Da ly va vo stei giant Kau no 
me no mo kyk lą, M. K. Čiur lio nio ga-

STA SYS IR EMI LI JA ŠI LIN GAI SU SA-
VO DE VY NIO MIS DUK RY TĖ MIS MI SIŪ NŲ 
ŪKY JE

STA SYS ŠI LIN GAS PRIEŠ GRĮŽ TANT Į 
LIE TU VĄ IŠ TREM TIES UK RAI NO JE, KUR 
BU VO UŽ DA RY TAS PSI CHI NIŲ IN VA LI DŲ 
NA MUO SE
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le ri ją, 1921 m. bu vo vie nas iš Lie-
tu vai pa gra žin ti drau gi jos stei gė jų. 
Iš rink tas į I (1926 m. nuo Ūki nin kų 
są jun gos) ir II Sei mus.  Du kar tu bu-
vo tei sin gu mo mi nist ras ir 10 me tų 
Lie tu vos vals ty bės ta ry bos pir mi nin-
kas. Sta sys Ši lin gas pa ren gė 1938 m. 
LR Kon sti tu ci ją. 

S. Ši lin gas dar jau nys tė je 
reiš kė si spau do je („Vil niaus ži nio-
se“), pats nuo 1910 m. lei do lie tu vių 
stu den tams ir moks lei viams skir tą 
žur na lą „Auš ri nė“, vė liau ki tus lei-
di nius; ža vė jo iš kal ba ir bu vo va di-
na mas „šiau rės Ci ce ro nu“, rin ko tau-
to sa ką ir ki tus ra gi no. 1911 m. ve dė 
drau go Ra mū no By tau to se se rį Emi-
li ją ir su si lau kė de vy nių duk te rų. 

Sei mo na rys An ta nas Sta siš-
kis mi nė ji me pa pa sa ko jo, kad Sta sys 
Ši lin gas, 1941 m. bir že lį su šei ma 
atos to ga vęs sa vo ūky je prie Il gu vos, 
če kis tų bu vo pa im tas ir iš vež tas kar-
tu su tre mia mų mo ky to jų Sla vė nų ir 
Grin ce vi čių šei mo mis. Nuo šei mų 
at skir tie ji vy rai, – tarp jų ir daug žy-
mių Ne pri klau so mos Lie tu vos po-
li ti kų, vi suo me nės vei kė jų – bu vęs 
pre zi den tas Alek san dras Stul gins kis, 
bu vę mi nist rai Juo zas Ton kū nas, Jo-
kū bas Sta ni šaus kis, Sta sys Ši lin gas 
ir ki ti (iš vi so apie 90 žmo nių) bu vo 
iš lai pin ti Kras no jars ko Re šio tų sto-
ty je ir pa tal pin ti Kras la go 7-aja me 
la ge ry je, vė liau per kel ti į ki tą la ge-
rį – Bol ša ja Reč ka. Su skirs ty ti bri-
ga do mis tie sė ke lius ir dir bo ki tus 
dar bus. Trū ko dra bu žių, ava ly nės, 
mais to. Gy ve no pus ba džiu, kan ki no 
šal tis ir li gos. Bu vo ži no ma, kad pra-
si dė jo ka ras, ta čiau tik rų ži nių apie 
jo ei gą ne bu vo. Ka li niai ne gau da vo 
laik raš čių, net gi ofi cia lių so vie ti nių, 
ne bu vo ra di jo. 

1942 m. bu vo dar kar tą, jau 
la ge ry je, areš tuo tas, su da ry ta by la. 
Ana lo giš kos by los su da ry tos dau ge-
liui lie tu vių, lat vių, es tų, sie kiant su-
nai kin ti oku puo tų ša lių in te li gen ti ją, 
ak ty ves nius, są mo nin ges nius pi lie-
čius. S. Ši lin gas bu vo kal ti na mas an-
ti so vie ti ne agi ta ci ja, an ti so vie ti nė-
mis – apie ga li mą ka ro pra lai mė ji mą 
– kal bo mis. Slap tų, an ti so vie ti nių 
or ga ni za ci jų kū ri mu, pa si ruo ši mu 

RE GI NA RU PINS KAI TĖ IR STA SIO ŠI LIN GO DRAU GI JOS PIR MI NIN KĖ BI RU TĖ MA-
TI JO ŠAI TY TĖ

su ki li mui. Bu vo re mia ma si mo ra liš-
kai žlu gu sių ir ba do ka muo ja mų la-
ge rio ben dra bu vių pa sa ko ji mais. Su-
kurp tas kal ti ni mas, kad S. Ši lin gas 
ak ty viai da ly va vo kon trre vo liu ci nė-
je veik lo je, sie kė su da ry ti kon trre vo-
liu ci nę fa šis tų su ki lė lių or ga ni za ci ją 
– lie tu vių ko mi te tą, ku ris tu rė tų su-
reng ti su ki li mą, or ga ni zuo ti grį ži mą 
į Tė vy nę, jei SSRS pra lai mė tų ka rą. 
Nuosp ren dį tu rė jo pri im ti Ypa tin ga-
sis pa si ta ri mas. Tuo me tu S.Ši lin gas 
bu vo ka li na mas Tem la ge (vė liau per-
var din ta me Dub rav la gu Mor do vi jo-
je). Jau tar dy mo me tu (1942 m. ko vo 
30d.) svei ka tos ak te nu ro dy ta, kad S. 
Ši lin gas ser ga chro niš ka šir dies li ga 
ir yra ne pa kan ka mos mi ty bos.

1942 m. ba lan džio 13 d., pa-
tei kus kal ti ni mą ir siū ly mą nu baus-
ti aukš čiau sia baus me su šau dant, 
S. Ši lin gas be teis mo la ge ry je bu vo 
lai ko mas 10 me tų ir tik 1952 m. va-
sa rio mėn., at ėjus Ypa tin go jo pa si-
ta ri mo spren di mui, jis su ži no jo, kad 
nu teis tas 25 me tams ka lė ji mo (t.y. 
švel nes ne baus me). Tais pa čiais me-
tais per kel tas į už da rą jį Vla di mi ro – 
vi sa me pa sau ly je žiau ru mais gar sų 
ka lė ji mą.

Po Sta li no mir ties pra si dė jus 
po li ti nių ka li nių (to me to ter mi no lo-
gi ja „vals ty bi nių nu si kal tė lių“) by lų 

per žiū rė ji mui 1954 m. bir že lio mėn. 
S. Ši lin gas iš Vla di mi ro ka lė ji mo 
bu vo pa leis tas, su ma ži nus jo baus mę 
iki fak tiš kai at bū to lai ko (tai pla čiai 
tai ky ta tų by lų per žiū rė ji mo ko mi si-
jų for mu luo tė). Po dau giau kaip 13 
m. jam leis ta grįž ti į Lie tu vą. Grį žo 
į Kau ną, bet po 22 die nų Lie tu vos 
tuo me ti nės val džios bu vo vėl su im-
tas ir iš trem tas į Uk rai ną, 1955 m. 
pa tal pin tas į psi chiš kai ne svei kų in-
va li dų na mus. Ten iš bu vo dar 7-erius 
me tus. 1961 m. pa leis tas ir grį žęs į 
Lie tu vą ap si gy ve no Kel mė je, pas 
žmo nos se se rį Fe li ci ją By tau tai tę. 
Po me tų mi rė. 

1999 m. Za na vy kų drau gi jos 
(pirm. Al bi nas Vai čiū nas) ini cia ty va 
ir vals ty bės lė šo mis iš Kel mės per-
lai do tas Il gu vos ka pi nė se kar tu su iš 
Si bi ro 1991 m. gi mi nių ini cia ty va ir 
jė go mis par vež tais žmo nos ir duk-
ters pa lai kais (per lai do ji mo ko mi si-
jos pirm. Ar vy das Vi džiū nas). 

Za na vy kų drau gi jos, S. Ši lin go 
drau gi jos ir kt. or ga ni za ci jų bei at ski-
rų as me nų pa stan go mis rū pi na ma si, 
kad ant na mo Vil niu je, Žvė ry ne, S. 
Mo niuš kos g. Nr. 35, kur 1912 m. grį-
žęs iš Mask vos Sta sys Ši lin gas gy ve-
no, bū tų pri kal ta at mi ni mo len ta. 

Aud ro nė V. Škiu dai tė
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Pa ga liau Lie tu va pri ar tė jo prie 
sa vo tūks tant me čio. XI a. pr. vo kie-
čių ra šy ti nia me šal ti ny je – Kved lin-
bur go ana luo se – prie 1009 m. yra 
toks įra šas: „Sanc tus Bru no, qui 
cog no mi na tur Bo ni fa cius, ar chie-
pis co pus et mo na chus, XI su ae con-
ver sio nis an no in con fi nio Rus ciae 
et Li tu ae a pa ga nis ca pi te ple xus, 
cum suis XVI II, VII. Id. Mar tii pe ti-
it co e los“ („Šven ta sis Bru no nas, dar 
va di na mas Bo ni fa cu, ar ki vys ku pas 
ir vie nuo lis, vie nuo lik tai siais sa vo 
at si ver ti mo me tais Ru sios ir Lie tu-
vos pa sie ny je pa go nių už muš tas su 
aš tuo nio li ka sa viš kių ko vo 9 die ną 
nu ke lia vo į dan gų“). Šia me sa ki ny je 
pir mą kar tą pa mi nė tas Lie tu vos var-
das.

Kved lin bur go ana lai, jau 1710 
m. pub li kuo ti žy mio jo Got fry do Vil-
hel mo Leib ni co (Got tfried Wil helm 
Leib niz), į Lie tu vos is to ri ją pa te ko 
grei čiau siai per XIX a. šal ti nių rin-
ki nį „Scrip to res re rum Pru si ca rum“, 
ku rio I to me iš Kved lin bur go ana lų 
bu vo at spaus din tos tik iš trau kos su 
1009 m. įvy kio frag men tu. Į Lie tu-
vos is to ri ją 1009-ie ji pa te ko san ty ki-

Lie tu vos tūks tant me tis – Mil len nium Lit hu a niae

nai vė lai – tik su Adol fo Ša po kos re-
da guo ta Lie tu vos is to ri ja ir tik kaip 
minėtas frag men tas iš „Scrip to res 
re rum Pru si ca rum“. Ži nu tės trum pu-
mas nu lė mė, kad šis fak tas ne bu vo 
pla čiau svars to mas Lie tu vos is to ri-
jos po žiū riu, juo la biau, kad vi si ki ti 
šal ti niai (taip pat ir is to riog ra fi ja), 
ku riuo se kal ba ma apie šv. Bru no no 
mi si ją, lo ka li za vo ją Prū si jo je. Va di-
na si, Lie tu vos pa mi nė ji mas bu vo lai-
ko mas at si tik ti nu mu. At ro dė, kad pa-
ti Lie tu va čia nie kuo dė ta, kad 1009-
ie ji nė ra Lie tu vos is to ri jos lū žis. 
Ne kal ba ma nei apie val do vo krikš tą, 
nei apie vals ty bę – tik apie kri mi na-
lą. Be to, ma tyt, ne ga lė jo me pa ti kė ti, 
kad Lie tu va ir jos var das yra to kie 
vė ly vi. Iš mo ky ti Si mo no Dau kan to 
ir Jo no Ba sa na vi čiaus ais čius (bal-
tus) ta pa tin ti su lie tu viais, vy lė mės 
pas kui šiuos Tė vy nės pa triar chus su-
ras ti din gu sią bal tų At lan ti dą, to dėl 
Kved lin bur go ana lų ži nu tė at ro dė 
frag men tiš ka ir at si tik ti nė. Nors pa-
pras tai is to ri nė je kul tū ro je pir ma sis 
reiš ki nio pa mi nė ji mas lai ko mas ir jo 
at si ra di mu (pvz., pir ma sis Vil niaus 
pa mi nė ji mas lai ko mas Vil niaus įkū-

ri mu), toks tu ri nys Lie tu vos pa mi-
nė ji mui ne bu vo su tei kia mas, lyg ir 
vi lian tis, kad bus su ras ti ki ti do ku-
men tai, liu di jan tys daug di din ges nę 
Lie tu vos pra ei tį. Ta čiau kol tai ne pa-
da ry ta, bu vo ga li ma su teik ti pras mę 
Lie tu vos var do iš ni ri mui iš šal ti nių 
ty los.

Ži nant Lie tu vos var do li ki mą 
(jį kė sin ta si su nai kin ti: XVI a. vid., 
su da rant Liub li no uni ją, Lie tu vą bu-
vo siū lo ma pa va din ti Nau ją ja Len-
ki ja, o XVI II a. pab. lie tu vių že mes 
už gro bu si Ru si ja pa va di no ją Šiau-
rės Va ka rų kraš tu), net ir jo tūks tant-
me čio pa mi nė ji mas yra pra smin gas. 
Bū tent to kia kuk li „Lie tu vos var do 
pa mi nė ji mo tūks tant me čio“ for mu lė 
iš pra džių ir bu vo pa si rink ta.

Pir ma sis at ra di mas: šv. Bru no nas 
tik rai vy ko į Lie tu vą

Nau ją erą 1009-ųjų da ta pra-
dė jo 1983 m., kai prof. Ed var das 
Gu da vi čius Lie tu vos is to ri ją pa pil dė 
ir ki tais šv. Bru no no mi si ją ir mir-
tį ap ra šan čiais šal ti niais. Kved lin-
bur go ana lai, ku riuo se, pa sa ko jant 
apie šv. Bru no no žū tį, pa mi nė ta Lie-
tu va, – ne vie nin te lis šal ti nis apie 
šį įvy kį. Jų yra dau giau, tai – Mer-
ze bur go vys ku po Tit ma ro kro ni ka 
(1012–1018 m.), Ba va ri jos vie nuo-
lio be ne dik ti no Vi per to pa sa ko ji mas 
„Vys ku po Bru no no pa moks la vi mo 
Prū suo se is to ri ja“ (apie 1020 m.) ir 
ita lų te olo go bei fi lo so fo šv. Pet ro 
Da mia nio (žy mus vi du ram žių XI a. 
fi lo so fas, baž ny čios re for ma to rius, 
ku riam pri klau so po sa kis „Fi lo so fi-
ja yra te olo gi jos tar nai tė“) „Šv. Ro-
mu al do gy ve ni mas“ (apie 1040 m.). 
Ta čiau vi si jie 1009 m. šv. Bru no no 
mi si ją lo ka li za vo Prū si jo je.

Vis dėl to šiais lai kais pri ei ta 
prie iš va dos, kad tiks liau si yra bū-
tent Kved lin bur go ana lai, pa tvir ti-
nan tys sak sų ver si ją, o ki tos ver si jos 
– ba va rų ir ita lų – yra tik tie sio gi nės 
ar ne tie sio gi nės pa grin di nės ver si-
jos in ter pre ta ci jos. Juk net XI II a., 
t. y. nuo mi nė tų įvy kių pra ėjus dau-
giau kaip dviem šimt me čiams, net 

1009-2009. FI LA TE LIS TŲ DRAU GI JOS „LIE TU VA“ IR BAL ZE KO LIE TU VIŲ KUL-
TŪ ROS MU ZIE JAUS, CHI CA GO JE, JAV, IŠ LEIS TAS PA ŠTO ŽEN KLAS LIE TU VOS VAR DO 
TŪKS TANT ME ČIO GAR BEI. XVII A. FRES KA PA ŽAIS LIO BAŽ NY ČIO JE KAU NE. 1009 
M. – PIR MAS LIE TU VOS PA MI NĖ JI MAS IR PIR MAS KRIKŠ TAS LIE TU VO JE
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to kio je ge og ra fiš kai ar ti mo je ša ly je 
kaip Len ki ja vi si bal tai te be va di-
na mi prū sais, o Min dau gas – prū sų 
ka ra liu mi, pa sa ko ja ma, kad jis kar-
tu su lie tu viais (!) už puo lęs Len ki ją. 
Vi sa tai įver ti nus, at si ra do ga li my bė 
pa nau do ti san ty ki nai daug iš sa mes-
nius šv. Bru no no mi si jos ap ra šy mus 
ir pa vers ti 1009-uo sius tik ru Lie tu-
vos is to ri jos fak tu. Kaip pa aiš kin ti 
šį Kved lin bur go kro ni ki nin kų in for-
muo tu mą? 

Šian dien Kved lin bur gas ne at-
ro do iš skir ti nis – to kių mies tų Vo-
kie ti jo je ne ma žai, ta čiau X a., kai 
Šven to sios Ro mos im pe ra to riai bu vo 
sak sų her co gai, Sak so ni jos sos ti nė 
Mag de bur gas bu vo kar tu ir im pe ri jos 
sos ti nė. O Kved lin bur gas yra ne to li 
Mag de bur go. Čia re zi da vo, 936 m. 
mi rė ir Šv. Ser va ci jaus baž ny čio je 
pa lai do tas Sak sų di nas ti jos pra di nin-
kas, im pe ra to riaus Oto no I Di džio jo 
tė vas Hen ri kas I (val dė 912–936 m.). 
Prie Šv. Ser va ci jaus baž ny čios bu vo 
įkur tas mo te rų vie nuo ly nas, fun duo-
tas Hen ri ko I žmo nos Ma til dos, – to 
me to sak sų aukš tuo me nės mer gi nų 
auk lė ji mo įstai ga. Šio vie nuo ly no 
aba tės bu vo glau džiai su si ju sios su 
im pe ra to rių gi mi ne (1009 m. vie nuo-
ly no aba tė bu vo im pe ra to riaus Oto no 
III se suo Ade lai dė). Ži nios iš im pe-
ra to riaus dva ro Mag de bur ge ga lė jo 
pa tek ti tie siai į šį vie nuo ly ną. Taip 
ga lė jo at si tik ti ir su iš li ku sių gy vų šv. 
Bru no no mi si jos da ly vių in for ma ci-
ja – svar bu tai, kad jie (o kad jų bū ta, 
mi ni Vi per tas) ne be pai nio jo Prū si jos 
su Lie tu va. Va di na si, šių kraš tų jau 
tu rė jo ne pai nio ti ir im pe ra to riaus 
dva ras Mag de bur ge, į ku rį tu rė jo su-
plauk ti tiks liau sios ži nios, o tai ir bu-
vo už ra šy ta Kved lin bur go ana luo se. 

Tai gi pa da ry ki me pir mą ją iš-
va dą. Lie tu va ne at si tik ti nai pa mi nė ta 
tais me tais – 1009 m. į Lie tu vą at vy-
ko pir ma sis krikš čio ny bės sklei dė jas 
vie nuo lis sak sų gra fo sū nus Bru no-
nas Kver fur tie tis (apie 974–1009 
m.) ir čia bu vo nu žu dy tas. Ga li ma 
sa ky ti: Ko lum bas at ra do Ame ri ką, 
o šv. Bru no nas – Lie tu vą. Šiuo po-
žiū riu Lie tu vos tūks tant me tis nie kuo 
ne nu si lei džia, o gal net yra tu ri nin-

ges nis už 1996 m. mi nė tą Aust ri jos 
tūks tant me tį, ku ris žen kli no tik tai 
at si tik ti nį Aust ri jos var do pa mi nė ji-
mą vie na me baž ny čios do ku men te. 
Ir juo la biau tu ri nin ges nis už 1896 
m. mi nė tą Veng ri jos tūks tant me tį, 
žen kli nu sį su tar ti nę mad ja rų gen čių 
įsi ver ži mo į Pa no ni ją da tą.

Ant ra sis at ra di mas: 
Lie tu vos „ka ra liaus“ krikš tas

Svar biau sias įvy kis iš sa miuo-
se – Vi per to ir šv. Pet ro Da mia nio 
– šv. Bru no no mi si jos ap ra šy muo se 
yra „ka ra liaus“ Ne ti me ro ap krikš ti-
ji mas. Tai gi šv. Bru no no mi si ja pra-
si dė jo kur kas sėk min giau ne gu 997 
m. tra giš kai pa si bai gu si šv. Adal-
ber to (Vai tie kaus) mi si ja Prū suo-
se – Ne ti me ras pa si ro dė su pran tąs 
krikš čio ny bės pras mę ir net su ge bąs 
dis ku tuo ti te olo gi niais klau si mais. 
Ne ti me ras ir jo gen tai niai įti kė ję ir 
bu vę ap krikš ty ti, jis net ke ti nęs pa-
lik ti val džią sū nui, o pats pri si dė-
ti prie šv. Bru no no veik los. Ta čiau 
sėk min gai pra si dė ju si šv. Bru no no 
mi si ja bai gė si tra giš kai: at ski rai gy-
ve nan tis Ne ti me ro bro lis nu kirs di no 
mi sio nie riui gal vą ir iš žu dė be veik 
vi są jo pa ly dą. Tai gi Ne ti me ro krikš-
tas 1009 m. – pir ma sis krikš tas Lie-
tu vo je. Tie sa, tai krikš tas, ne įgi jęs 
tą sos. To dėl jo ne ga li ma ly gin ti nei 
su Fran kų vals ty bės kū rė jo Chlod-
vi go krikš tu, ku rio 1500-me tis bu-
vo mi ni mas 1996 m., nei su Len ki-
jos val do vo Mieš ko krikš tu 966 m., 
nei su Veng ri jos val do vo šv. Ste po no 
krikš tu ir ka rū na ci ja 1000 m. Ir vis 
dėl to Ne ti me ro krikš tas pa tvir ti na, 
kad 1009-ie ji – ne tik Lie tu vos var-
dy nos. Tai – pir ma tiks li Lie tu vos is-
to ri jos da ta, pir mas tik ras Lie tu vos 
is to ri jos siu že tas.

Tre čia sis at ra di mas: 
1009 m. Lie tu vos vi suo me nė

Jei gu pri im tu me tra di ci nę is-
to ri jos ver si ją, kad 1009-ųjų įvy kiai 
klos tė si prū sų ar jot vin gių že mė se, 
ga lė tu me lauk ti, kad bus pa a na li-
zuo ti šv. Bru no no mi si ją ap ra šan tys 
šal ti niai apie to me to mi nė tų gen-
čių vi suo me nę. Ta čiau to ne da ry ta. 

Į Ne ti me ro vi suo me nę pa žvelg ta tik 
šiais lai kais. 1009 m. į Lie tu vą at-
vy ko pir mo ji mi si ja. Šv. Bru no nas 
čia pa trau kė gal būt dėl to, kad kai-
my nai ži no jo Lie tu vą tu rint val do-
vą Ne ti me rą. Šian die nos su pra ti mu, 
Ne ti me ras – ne ka ra lius ir ne ku ni-
gaikš tis: jis val do tik vie ną iš lie tu-
vių gen čių. Jis tu ri 300 vy rų ka riau-
ną – tai ne daug kaip vals ty bei, bet 
aki vaiz džiai per daug gen čiai. Kad 
Ne ti me ras val do ne be gen tį, ro dy tų 
ir ki ti da ly kai: jo val džia pa vel di ma, 
gen ties te ri to ri ją jis lai ko sa vo tė-
vo ni ja (pa tria) – ji aiš kiai api brėž ta 
ir sau go ma. Tai ro dy tų, kad jau tu ri 
bū ti pra dė ju si for muo tis gen ties va-
do nuo sa vy bės tei sė į že mę – di dy sis 
alo das. Tie sa, šis pro ce sas pra si dė jęs 
ne se niai – vie nas Ne ti me ro bro lis at-
si da li jęs ir gy ve na bei val do at ski rai 
(tai gi šei ma ga li da ly tis gen ties te-
ri to ri ją), o ki tas bro lis te be gy ve na 
kar tu. Ne ti me ro bu vei nė va di na ma 
rū mais, jis tu ri sa vo sta bus, ma tyt, 
eg zis tuo ja ir die vų pan te o nas, ir gen-
ties va do val do ma šven tyk la. Tai gi 
Ne ti me ras dar ne lai ky ti nas vals ty bės 
val do vu, ta čiau jis jau dau giau ne gu 
gen ties va das.

Lie tu vai 1009-ie ji – tai ne 
šiais lai kais mi nė ti JAV (1973 m.), 
mon go lų (2006 m.) ar Ka ro lio Di-
džio jo im pe ri jų (2000 m.) at si ra-
di mai. Sun kiai ši da ta gre tin ti na ir 
su 966-ųjų Len ki ja ar su 1000-ųjų 
Veng ri ja – Lie tu vos vals ty bę su kurs 
tik Min dau gas, o krikš tas virs kris-
tia ni za ci ja tik 1387 m. Is to ri kų nuo-
mo ne, net pa lan kiau sioms ap lin ky-
bėms su si klos čius, Ne ti me ro Lie tu-
va bū tų ta pu si vals ty be tik maž daug 
po šimt me čio.

Vis dėl to šios in ter pre ta ci jos 
ro dy tų, kad Lie tu va 1009 m. bu vo 
taps mo iš gen ties į vals ty bę ke ly je. 
Tai gi Lie tu va ne tik bu vo at ras ta, 
bet ir pa ti bu vo at si ra du si. Va di na si, 
ne bus klai dos – 2009-ai siais rei kia 
mi nė ti ne tik Lie tu vos var dą, bet ir 
Lie tu vos tūks tant me tį. 

Iš prof. dr. A. Bum blaus ko 
straipsnio Lie tu vos ban ko lanks ti-
nu kui, išleistam su 100Lt moneta, 
skirta Lietuvos vardo 1000-mečiui
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„Moks lo ir kū ry bos sim po ziu-
mai – tai pla taus mas to ir in te lek to 
dvi kryp ti niai ren gi niai su iš ei vi jos 
vei du į Lie tu vą ir Lie tu vos vei du į 
iš ei vi ją, – sa ko S. Bač kai tis. – Ma-
lo nu, kad sim po ziu me da ly vau ja 
be veik vi si Lie tu vos uni ver si te tai, 
ke lio li ka mi nis te ri jų ir žmo nių iš 
pri va taus sek to riaus. Šia me sim po-

Prieš 40 me tų net ne bu vo sap nuo ta

ziu me yra pa ly gin ti di de lis su si do-
mė ji mas lie tu vių kal ba, psi cho lo gi-
niais po ky čiais, įvy ku siais lie tu vių 
tau to je dėl oku pa ci jos, emig ra ci jos, 
šei mų iš iri mo, Lie tu vos moks lo at-
ei ties ir jo pa nau do ji mo gy ve ni me, 
li tu a nis ti niu švie ti mu ir jo me to di ka, 
ap lin ko sau ga-eko lo gi ja, ener ge ti kos 
pro ble mo mis ir tų pro ble mų spren-
di mu, svei ka tin gu mu ir pan.“

„Nu ma to ma, kad sim po ziu me 
ža da da ly vau ti moks li nin kų iš 14 pa-
sau lio ša lių. Tarp jų yra pre le gen tų, 
at vyks tan čių iš Bel gi jos, An gli jos, 
Is pa ni jos, Šve di jos, Švei ca ri jos, Vo-
kie ti jos, net iš to li mo jo Sin ga pū ro ir 
Urug va jaus. Čia ver ta pa gir ti lie tu-
ves mo te ris: jos ne tik šau niai pa si-
žy mė ju sios moks li niais pa sie ki mais, 
bet ir la biau no ri ben drau ti, da ly vau-
ti sim po ziu mo veik lo je“.

„Lie tu va tu ri di džiu lę moks-
li nin kų ba zę, tad ga li iš jų su da ry ti 
di de lį pre le gen tų skai čių. Mū sų ba-
zė yra ge ro kai ma žes nė, to dėl mū sų 
ren gi niai ma žes ni ir pre le gen tų skai-
čiu mi. Taip pat lie tu vių moks li nin kų 
at vy ki mas į Lie tu vą iš ki tų Eu ro pos 
ša lių yra daug pa to ges nis. Dau ge liu 
at ve jų, pa skai tą pa skai čius, ga li ma 
tą pa čią die ną grįž ti na mo. Yra skir-
tu mas ir tarp sim po ziu mo lan ky to jų, 
nes Lie tu vo je į to kius ren gi nius daž-
niau siai ren ka si žmo nės iš moks lo 
pa sau lio, la bai re tai iš vi suo me nės 
ar ver slo. Pas mus moks lo ir kū ry bos 
sim po ziu mas yra vi suo me ni nis ren-
gi nys. Čia ei li nė vi suo me nė kai ku-
riais at ve jais su da ro di dži ą ją klau sy-
to jų da lį, da ly vau ja ir ne ma žai ver-
sli nin kų. Tuo bū du moks las ir vi suo-
me nė su ar tė ja, o ver slas pa si se mia 
nau jų ži nių, ko ne vyks ta Lie tu vo je. 
Tai ma to ma ir iš mū sų ži niask lai dos. 
Lie tu vo je nė ra to kio MKS me cha-
niz mo, ku ris ben drau tų su ži niask-

lai da ir teik tų ži nias vi suo me nei. 

–Kuo ski ria si pir ma sis 
(1969) ir ke tu rio lik ta sis (2008) 
PLMKS? 

Skir tu mas – kaip die na ir nak-
tis! Pir ma sis moks lo ir kū ry bos sim-
po ziu mas bu vo kuk lus, bet drą sus, 
jau nų aka de mi kų-tech no lo gų ban-
dy mas pa ska tin ti JAV lie tu vių ben-
druo me nes kar tu ženg ti į pla tes nį 
pa sau lį, įver tin ti sa vo jė gas, pra plės-
ti pro fe si nį aki ra tį, ap tar ti moks lo 
būk lę pa verg to je Lie tu vo je ir kel ti 
į vie šu mą Lie tu vos ne pri klau so my-
bės idė ją. Da ly va vo 56 pre le gen tai. 
Tai bu vo mū sų pa čių iš ban dy mas – 
be pa tir ties, bet su aiš kiu ho ri zon tu. 
Pa ma tė me, kad esa me ne tik pri au-
gę ben drau ti, bet ga li me lie tu viš ka 
dva sia ap rėp ti ir pla čius moks lo bei 
kū ry bos ho ri zon tus, kar tu su vi suo-
me ne pa si da ly ti ne tik mū sų pa čių 
moks li niais pa sie ki mais, bet drą siai 
pra dė ti ryš kin ti Lie tu vos moks li nin-
kų ir kul tū ros dar buo to jų pa sie ki mus 
sa vo tė vy nė je bei Lie tu vos gy vy bin-
gu mo klau si mą pla čia me pa sau ly je.

Da bar ti niai PLMKS ren gi-
niai yra pla taus mas to ir di din gi įvy-
kiai. Da ly viai skai čiuo ja mi šim tais, 
ne de šim ti mis. Ne rei kia dirb ti vien 
gy ve na mos vals ty bės ri bo se ir re-
lia ty vio je izo lia ci jo je. Vyks ta gan 
in ten sy vus ben dra vi mas su Lie tu-
va ir ki tais lie tu viais moks li nin kais 
bei kul tū ros dar buo to jais už sie ny je. 
Ne taip, kaip pir mie ji še ši sim po ziu-
mai, vy kę tik JAV, da bar jie ren gia-
mi pa kai to mis kas tre ji-ket ve ri me tai 
Lie tu vo je ir JAV. Prieš 40 me tų net 
ne bu vo sap nuo ta, kad šian dien ga-
lė si me ben drau ti su Lie tu va, lais vai 
da ly tis ir džiaug tis mū sų vi sų dar bo 
vai siais.

Lap kri čio 26-30 d., kai žur na las bu vo pa ke liui pas Jus, Mie li skai ty to jai, JAV vy ko 
XIV Pa sau lio lie tu vių moks lo ir kū ry bos sim po ziu mas (PLMKS). Ruo šian tis sim po ziu-
mui or ga ni za ci nis ko mi te tas iš pla ti no sim po ziu mo at sto vės spau dai Da nu tės Bin do-
kie nės po kal bį su dr. Sta siu Bač kai čiu, or ga ni za ci nio ko mi te to vi ce pir mi nin ku. Pa-
tei kia me šio po kal bio, ku ris 2008-10-19 bu vo at spaus din tas Lie tu vos in ter ne ti nia me 
dien raš ty je „Ber nar di nai“, ištraukas.

KAU NO TECH NO LO GI JOS UNI VER SI-
TE TO GAR BĖS DAK TA RAS STA SYS BAČ-
KAI TIS
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RENGINIAI UŽSIENIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖSE 2009-AISIAIS, 
LIETUVOS VARDO 1000-MEČIO METAIS (bus daugiau)

Eil. 
Nr. Renginio pavadinimas

Vykdymas
data vieta

AUSTRALIJA

1. Aktorius Tomas Vaisieta su programa „Pasikalbėjimas 
su Lietuva“ – Australijos lietuviams

2009-03-09– 2009-
04-06

Melburmas Adelaide
Canberra Sydnėjus

2. Dainininko ir aktoriaus Andriaus Mamontovo 
koncertai Australijos lietuviams 2009 m. antra pusė Melburnas Adelaide 

Canberra Sydnėjus

3. Knygos „History of Lithuanians in Australia“ 
išleidimas (autorė prof. dr. L. Apinytė- Popenhagen) 2009 m. antra pusė

4. Konkursas ALB vėliavai sukurti 2008-06–2008-11

5.
Australijos lietuvių leidinių, DVD ir CD kolekcijų 
išsiuntimas  Lietuvos Nacionaliniam Muziejui, 
ruošiamai Lietuvos 1000-čio paminėjimo ekspozicijai

2008-06–2008-09

AUSTRIJA

1. Austrijos, Čekijos ir Vengrijos lietuvių bendruomenių 
susitikimas Austrijoje „Susieikim vėl į būrį” 2009-06

2. Fotografi jų albumo „Neregėta Lietuva” pristatymas JT 
moterų gildijoje ir Austrijos LB 2009-09

3.
Lietuviško stendo (suvenyrų, valgių ir liaudies 
muzikos) pristatymas JT moterų gildijos rengiamoje 
41-oje mugėje

2009-12

BALTARUSIJA
1. Baltarusijos Lietuvių Bendruomenės susitikimas 2009-05 Rimdžiūnai

2. Lietuvos valstybingumo ir Lietuvos vardo 1000-mečio 
paminėjimas 2009-07 Krėva

3. Baltarusijos lietuvių bendruomenės forumas 2009-07 Rečeca
ČEKIJA

1. Lietuviškoji Praha (paskaitos ir ekskursija) 2009-04 Praha, LR ambasada
2. Rieda margučiai (Velykos: pavasario papročiai) 2009 m. pavasaris LR ambasada

3.
Čekijos ir kaimyninių šalių lietuvių bendruomenių 
suvažiavimas, skirtas Lietuvos Tūkstantmečio vardui 
paminėti

2009-05
Lesnicko-Valticky 
regionas (Moravija, 
Čekija)

4. Meninių fotografi jų „Lietuvos vaizdai“ paroda 2009 m. ruduo Vyškovo (Čekija) 
muziejus

5. Akademinė diskusija „Lietuvos vardui – 1000 metų“ 2009-10

Masaryko universiteto, 
Filosofi jos fakulteto, 
Kalbotyros ir baltistikos 
institutas (Brno, Čekija)

ESTIJA

1. Vasario 16 d. renginys Estijos politikams, diplo-
matams, kultūros veikėjams, ELB nariams

2.
Kovo 11d. renginys visiems: ELB foto stendas, Vaikų 
dailės paroda, prof. Aleksandros Juozapėnaitės ir 
smuikininkės Rūtos Lipinaitytės koncertas
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Eil. 
Nr. Renginio pavadinimas

Vykdymas
data vieta

3. Mindaugo karūnavimo švente
ITALIJA
Milano apylinkė Tūkstantmetį minės visų bendruomenės renginių metu:

1. Kalėdų šventė su šv. Mišiomis ir vaikų spektakliu 2008-12–2009-01 Milanas
2. Vasario 16-osios minėjimo renginys 2009-02 Milanas
3. Kovo 11-osios minėjimui skirtas koncertas 2009-03 Milanas
4. Velykų šventė ir gražiausio margučio rinkimai. 2009-04 Milanas
5. Joninių šventė kartu su Romos Lietuvių Bendruomene 2009-06 Milanas
6. Lietuvių vaikų vasaros stovykla Italijoje 2009-07 Italija

JUNGTINĖS KARALYSTĖS LIETUVIŲ SĄJUNGA
1. Konferencija „Įžengiant į naują tūkstantmetį“ 2009-03-28 Headley park, Sodyba

2. Lietuvos vardo tūkstantmečio pristatymas 2009-05-09 Birmingham, Victoria 
Square 

3. LFF taurės fi nalas Londone 2009-05-30
4. Draugystės Tiltas ‘09 2009-06-05–07 Headley Park, Sodyba
5. Lietuvos vardo tūkstantmečio pristatymas 2009-07-05–06 Norwich miesto šventė
6. Tūkstantmečio dainų šventė 2009-07-05–06 Vilnius
7. Tūkstantmečio skautų stovykla 2009-07-25–08-01 Headley Park

8. Lietuvos vardo tūkstantmečio pristatymas Temzės fes-
tivalyje 2009-09-13-14 Temzės krantinė, South 

Bank centras, Londonas
9. Krepšinio turnyras „Tūkstantmečio taurė“ 2009-10-2-4 Almerija, Ispanija

NORVEGIJA

1.
Norvegijos Lietuvių bendrijos suvažiavimas, 
įsteigimo paminėjimas ir Lietuvos vardo 1000-mečio 
paminėjimas, Kovo 11-osios iškilmės

2009-03-11 Oslas

2. Motinos dienos – motinos, Lietuvos žemės 
pasveikinimas 2009-05 Oslas

3. Joninių tradicijos tarp Vilniaus ir Oslo 2009-06 Oslas
LATVIJA

1. Festivalis “Skambėk lietuviška daina Latvijoje“, skir-
tas Lietuvos 1000-mečiui 2009-05 Ryga

2. Latvijos lituanistinių mokyklinių mokinių skaitovų ir 
piešinių konkursas, skirtas Lietuvos 1000-mečiui 2009-10-03 Jelgava

3. Latvijos lietuvių dailininkų darbų paroda 2009-07 Daugpilis
LENKIJA

1. Sausio 13-osio minėjimas 2009-01-13 Punsko LKN
2. Lietuvos rajonų dienos Punske (Kalvarija) 2009-01-31 Punsko LKN, mokykla
3. Vasario 16-osios minėjimas 2009-02-14 Punsko LKN
4. Vasario 16-osios minėjimas 2009-02-15 LN Seinuose, Suvalkai

8. Kovo 11-osios minėjimas 2009-03-11
Kampuočiuose prie 
nepriklausomybės 
paminklo, Punsko LKN


