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lr seimo ir plb komisijoje

Įvairiomis progomis pa lie čia me Lie tu vos 
ir lie tu vių, išvykusių iš Lietuvos ir gyvenančių 
užsienyje, san ty kius. Reikia pasakyti, kad jie 
nėra ide a lūs. Ko ge ra, dėl to, kad mes prak tiš-
kai dvi kar tas bu vo me už riš ti ge le ži nia me mai še 
– sa vo tiš ka me kar ce ry je ir mū sų pro tas bei jaus-
mai už mir šo, ką reiš kia bū ti žmo gu mi pa sau ly je. 
Kiek ten ka skai ty ti prieš ka rio li te ra tū rą, kal bė ti 
su žmo nė mis, ku rie iš Lie tu vos iš vy ko prieš Ant-
rą jį pa sau li nį ka rą, ar jų vai kais, ne te ko ap tik ti 
liu di ji mų apie blo gus Lie tu vos ir lie tu vių san-
ty kius anuo met. Gal at virkš čiai – iš vy ku sie ji iš 
Lie tu vos bu vo ypa tin go je pa gar bo je kaip daugiau 
pasiekę žmo nės. Šian dien Lie tu vos lie tu viai į iš-
vy ku siuo sius žvel gia su tam tik ru prie kaiš tu, o 
gal pa vy du – jūs pa li ko te sa vo tė vy nę, o mums 
čia rei kia varg ti. Iš vy ku sie ji, jaus da mi tam tik rą 
kal tę, sten gia si pa tei sin ti sa vo iš vy ki mą iš Lie tu-
vos ir no rom ne no rom ima žiū rė ti į li ku sius kiek 
iš aukš to, o gy ve ni mą čia lai ky ti pil ku ir pri mi-
ty viu. 

Tas vie ni ki tų ne su pra ti mas mums su da ro 
pro ble mų, ir ne ma žų. Ko ge ra, dėl to ir dvi gu-
bos pi lie ty bės klau si mas taip grei tai ne si spren-
džia. Jau dau giau kaip me tai vo lio ja mas iš stal-
čiaus į stal čių, dir ba ko mi si jos, dar bo gru pės, 
bet iš vie tos dar ne pa ju dė jo me. Ben zi no į ug nį 
įpil ta ga li bū ti ir są mo nin gai, kad tuos santykius 
dar labiau sugadinti. Daug me tų Pi lie ty bės įsta-
ty mą in ter pre ta vo me vie naip, bet at si ra do gru pė 
žmo nių, ku rie iš pro vo ka vo tą įsta ty mą per žiū-
rė ti Konstituciniame teisme ir mū sų san ty kius 
su jauk ti. Ma tyt, yra jė gų, ku rios su in te re suo tos, 
kad mes ne su tar tu me. Ne vie nin te lis at ve jis, kai 
tą pa tį įsta ty mą tam tik ros su in te re suo tos gru pės 
in ter pre tuo ja sa vaip. Štai koks triukš mas bu vo 
ki lęs dėl al ko ho lio re kla mos įsta ty mo. Šiuo at-
ve ju bu vo su ju dę al ko ho lio ga min to jai, ku riems 
grė sė pel nų ma žė ji mas. 

Ko rei kia, kad dvi tau tos  pu sės, esan čios 
abi pus sie nos, ras tų kal bą? Pir miau sia gal pa čios 
Lie tu vos gy ve ni mo su tvar ky mo. Kai čia dau gu-
mai bus ge rai, ne be bus pa vy do iš vyks tan tiems, 
o daugiau iš vy ku sių jų ieš kos ke lių grįž ti. Nors 
ne vis ką le mia ma te ria li nė pa dė tis. Žiū rėk, kiek 
žmo nių iš tur tin gų pa sau lio kraš tų iš vyks ta į Af-
ri ką ar Azi ją. Jie ieš ko ne tur to ir ne ge ro gy-
ve ni mo. Jie tie siog ban do sa ve. Po dau ge lio de-
šimt me čių ir lie tu viai ga vo pro gą sa ve iš ban dy ti. 
Tu ri me su tuo su si tai ky ti, kad esa me to kie, kaip 
vi si. Vi sas pa sau lis ju da, ju dė jo ir ju dės. 

Aud ro nė V. Škiu dai tė

Lie tu va ir lie tu viai 
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– Jau bu vo te kaip ir bri tas, 
aš tuo ne rius me tus iš gy ve nęs D. 
Bri ta ni jo je, ta pęs Camb rid ge‘o 
uni ver si te to – vie no pres ti žiš kiau-
sių uni ver si te tų Eu ro po je – dės ty-
to ju, sa vo vie tą lyg ir ra dęs. Ko dėl 
grį žo te į Lie tu vą, kur gy ve ni mas 
dar nenu si sto vė jęs? Kas Jus ver tė 
elg tis taip ne po pu lia riai?

– Tie są pa sa kius, aš nie kad ir 
ne ke ti nau ne grįž ti. Kai va žia vau stu-
di juo ti dok to ran tū ro je Camb rid ge, 
ma no tiks las, ku rį sau kė liau, ir bu vo 
– sau ir ki tiems įro dy ti, kad ir Lie tu-
vo je bai gus moks lus ga li ma pa siek ti 
ne ma žiau ne gu bri tai ar ki ti va ka-
rie čiai sa vo ša ly se. Bes tu di juo jant 

Ga li my bė da ly vau ti Lie tu vos po li ti nia me 
gy ve ni me man bu vo la bai svar bi

dok to ran tū ro je su pra tau, kad tik ra sis 
iš ban dy mas – ir so cia li ne, ir pres ti žo 
pras me – yra ne ją baig ti, o tap ti uni-
ver si te to dės ty to ju, vie nu iš ko le gi-
jos Fel lows: at si sės ti prie High Tab-
le, kur sė di dės ty to jai, ap si go bę juo-
do mis aka de mi nė mis man ti jo mis, ir 
iš te nai žiū rė ti į aka de mi nį pa sau lį. 
Šį iš šū kį pa vy ko įgy ven din ti – ta pau 
Camb rid ge’o uni ver si te to Gon vil le 
& Cai us ko le gi jos Fel low, tik ruo-
ju na riu. Pra dė da mas dirb ti ži no jau, 
kad, pa si bai gus pir mo sios su tar ties 
kon trak tui, grį šiu į Lie tu vą. Aš tuo-
ne ri me tai, pra leis ti sve tur, tik rai yra 
la bai daug – per daug. 

O ko dėl ne no rė jau lik ti sve-
tur? Gal tai šei mos auk lė ji mas, gal 
as me ni nė psi cho lo gi nė san klo da, bet 
man la bai svar bus yra po li ti nis mat-
muo. Ga li my bė keis ti ša lies li ki mą, 
ga li my bė da ly vau ti po li ti ko je yra 
vie nas iš tų da ly kų, ku rių Lie tu vos 
pi lie čiai sve tur ne ga li da ry ti. Ga li 
bal suo ti sa vi val dos rin ki muo se, bet 
nie ka da ne tap si vi sa tei siu po li ti nio 
or ga niz mo na riu. Net jei gu gau tum 
Jung ti nės Ka ra lys tės pi lie ty bę, vis 
tiek bū si sve ti mas žmo gus. Vi sa ver-
tė po li ti nė bū ty bė ga li bū ti tik to je 
ša ly je, ku rio je gi mei ir už au gai. Ma-
no gi mi nės žmo nės įvai riais bū dais, 
kar tais aki vaiz džiai, kaip kad se ne-
lis – po ka rio par ti za nas, – kar tais ne 
taip aki vaiz džiai, da ly vau da vo po li-
ti nia me gy ve ni me, spren džiant Lie-
tu vos vals ty bės li ki mą. Ga li my bė 
da ly vau ti po li ti nia me gy ve ni me man 
taip pat yra la bai svar bi, to dėl ma-
čiau sa ve tik Lie tu vo je. 

Ga li ma pa ste bė ti, kad nau jau-
siai Lie tu vos iš ei vi jos ban gai po li-
ti nio mat mens nu kir ti mas yra tam 
tik ra pras me net gi kom for tiš kas, 
pa to gus, nes gy ven da mas An gli jo je 

ar ki tam sve ti mam kraš te ga li kri-
ti kuo ti vi suo me nę, ku rio je gy ve ni, 
ir ne pri si im ti at sa ko my bės už jos 
bė das, o drau ge jaus tis vir šes nis už 
tuos, ku rie li ko Lie tu vo je. Ma ty da-
mas pri ėmu sios vi suo me nės ydas ga-
li jas smerk ti, kri ti kuo ti, bet tai ta vęs 
nie kaip ne įpa rei go ja. Net ne pri va lai 
rin ki muo se iš reikš ti sa vo va lios, ne-
pri va lai ieš ko ti pa siū ly mų ir ap skri-
tai ne si emo ciš kai ir so cia liai su sie-
tas su tos vals ty bės bė do mis. Dėl tos 
ša lies taip ne skau da, kaip skau dė tų 
dėl Lie tu vos. Man toks po žiū ris ne-
bu vo pri im ti nas. 

–Kaip jau tė tės sve ti mo je 
vi suo me nė je? Jū sų pa vyz džiu no-
rė čiau pai liust ruo ti, kaip jau čia si 
lie tu vis sve čio je ša ly je. Ar jis ga li 
taip įsi gy ven ti to je ša ly je, kad ko-
le gos jį lai ky tų ly gia ver čiu, su juo 
no rė tų ben drau ti kaip su sa vo tau-
tie čiu? O gal tu vi sa da lie ki sve-
tim ša lis?

– Ma no pa vyz dys nė ra ti piš-
kas. Aka de mi nė sfe ra yra ne pa pras-
tai įvai ria tau tė, at vi ra ir to kia bu vo 
jau nuo se no. Tie są sa kant, jau nuo 
vi du ram žių, kai Camb rid ge dės tė 
Eraz mas Ro ter da mie tis ir pir mą kar-
tą bu vo iš plė to tas glo ba lios Eu ro pos 
pro jek tas. Tuo met vie nuo liai-moks-
li nin kai ke liau da vo iš vie nos ša lies 
ir iš vie no uni ver si te to į ki tą. Už ten-
ka pa skai ty ti To mo Ak vi nie čio aka-
de mi nę biog ra fi ją, kaip jis ke lia vo 
tarp Ita li jos ir Pran cū zi jos, kad pa-
ma ty tum, koks aka de mi nio mo bi lu-
mo laips nis bu vo pa siek tas. Nuo XX 
a. aka de mi nė Va ka rų vi suo me nė vėl 
ta po at vi ra ir mo bi li. Sve tim ša liai 
yra ne tik to le ruo ja mi, jie lau kia mi, 
ga li ma sa ky ti, žve jo ja mi kaip ga lin-
tys kaž kuo pra tur tin ti. Tai gi pro fe si-

Po kal bis su dr. Man tu Ado mė nu, kla si ki nės fi lo lo gi jos spe cia lis tu, 
Vilniaus uni ver si te to do cen tu, De mok ra ti nės po li ti kos ins ti tu to pre zi den tu

DR. MAN TAS ADO MĖ NAS, SU REN-
GĘS SPAU DOS KON FE REN CI JĄ DĖL ŠVIE TI-
MO RE FOR MOS
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ne pras me pri si tai ky mo pro ble mos 
ne bu vo. So cia li ne pras me Camb rid-
ge’ as yra kon ser va ty vi ap lin ka. An-
gliš kos tra di ci jos Camb rid ge, Ox for-
de yra iš li ku sios la biau ne gu bet kur 
ki tur, yra erd vių, ku rios pa ša li niams 
už da ros. Vis dėl to pa ša li niu kaž kaip 
ne li kau – ar kal ba ei tų apie pa kvie-
ti mą tap ti už da ro džen tel me nų klu bo 
na riu, ar da ly va vi mą me džiok lė se, 
ar apie kvie ti mus sa vait ga liui į ko-
kią pi lai tę, kur šei mi nin kų gi mi nė 
gy ve na jau ke le tą šimt me čių. Tos 
už da ros du rys iš pra džių kė lė smal-
su mą – o kas ten, ki ta pus jų? Ta čiau 
ga liau siai du rų ir slenks čių ne be li ko. 
Vie nas ma no bi čiu lis, at vy kęs stu di-
juo ti į Camb rid ge’ą iš Pie tų Ame ri-
kos, Li mos aris tok ra tų, ku rie XVI a. 
iš Eu ro pos nu ke lia vo į Pe ru, gi mi nės 
at sto vas, pus me čiui li kus iki mud-
vie jų iš va žia vi mo iš An gli jos iš si ta-
rė: „Ži nai, Man tai, Camb rid ge nė ra 
to kio sta lo, prie ku rio mes pa no rė ję 
ne ga lė tu me at si sės ti“. Tai yra, at ėjo 
su vo ki mas, kad jau ne bė ra du rų, ku-
rių ne bū tų ga li ma ati da ry ti, kad so-
cia li nio ben dra vi mo ga li my bės jau 
yra iš sem tos – su pra tau, ir kad jau 
lai kas dai ry tis į na mų pu sę. Taip ir 
pa da riau.

–Kaip pa si el gė Jū sų bi čiu lis 
iš Li mos?

–Jis taip pat grį žo na mo ir da-
bar pra de da vi suo me ni nę kar je rą. Jo 
gi mi nė Pe ru vi suo me nės, vals ty bės, 
ka ri nia me gy ve ni me da ly vau ja nuo 
XIX a. 

–Kaip Jums at ro do, kas tie 
žmo nės, ku rie lie ka sve ti mo se ša-
ly se? Ką jie tu ri ki to kio ne gu mes, 
čia lie kan tys? Esu gir dė ju si nuo-
mo nę, kad iš vy ku sie ji yra li be ra-
les ni. 

–Ne no rė čiau da ry ti api ben dri-
ni mų. Iš ma no kal bė ji mo ga lė jo su-
si da ry ti įspū dis, kad grįž ti yra la bai 
leng va, lyg ir sa vai me su pran ta ma – 
su si kro vei daik te lius ir iš va žia vai na-
mo. Aš ne kal bė jau apie tai, ką la bai 
ašt riai ju tau ta da ir ką, man at ro do, 
la bai ašt riai jau čia lie tu viai, ku rie šio 
žings nio ne pa da ro. Per dau ge lį me tų 

įlei di šak nis į tos vals ty bės dir vą, su-
si ren ka drau gų, pa žįs ta mų ra tas. Ga-
lų ga le at si ran da kar je ros per spek-
ty va, su si for muo ja nau ji so cia li niai 
įpro čiai. Nors ir lan kai si Lie tu vo je, 
– aš net ir bū da mas An gli jo je kas met 
bent ket vir tį me tų pra leis da vau Lie-
tu vo je ir nuo gy ve ni mo čia ne bu vau 
ati trū kęs, – vis dėl to grį ži mas yra 
la bai skaus min gas, nes tu ri sa ve iš-
rau ti iš tos ap lin kos, kur įgi jai tam 
tik ras so cia li nes ga ran ti jas, kur ma-
tai per spek ty vų, kur jau esi pri pra-
tęs. Tu ri per si kel ti į vals ty bę, ku rią 
se no kai bu vai pa li kęs ir ne gy ve nai 
jos kas die nio gy ve ni mo, kur ta vo 
per spek ty vos ne aiš kios ir kur ta vęs 
lau kia di džiu lis ne sau gu mas. Tai la-
bai skaus min gas žings nis. Nu trau ki 
dau gy bę drau gys čių, ži nai, kad at ly-
gi ni mas bus žy miai ma žes nis. Ma-
nau, kad dau gu ma lie tu vių ne grįž ta 
ne to dėl, kad ne no ri, aš be veik ne su-
ti kau lie tu vių, ku rie sa ky tų, jog nie-
ka da neg rįš, ar ba kad Lie tu va jų vi-
sai ne trau kia. Vi si jau čia sa vo šak nų 
il ge sį ir jų sty gių. Ne sa ky čiau, kad 
čia vei kia žmo gaus pa žiū ros – li be-
ra lios ar kon ser va ty vios. Grei čiau 
le mia ki to kie da ly kai – ar žmo gus 
jau čia pa rei gą pri si dė ti prie Lie tu vos 
kū ri mo, nors pats dėl to gal ir tu rė tų 
ką nors pa au ko ti, pa vyz džiui, eko no-
mi nę ge ro vę, kiek kar tų žmo gus ryž-
ta si ra di ka liai keis ti sa vo gy ve ni mą 
– vie ną (nes iš va žiuo da mas iš Lie tu-
vos jau kar tą jį pa kei tė) ar dau giau. 
Daž nai ap si spręs ti pri ver čia vai kai, 
kai jie pa sie kia mo kyk li nį am žių: 
lik ti ir vai kus leis ti į vie ti nę mo kyk-
lą ir tuo met ži no ti, kad tik rai nie ka da 
ne su grį ši, bent jau kol vai kai ne už-
augs, ar pa si ryž ti ir grįž ti da bar. 

–Ar te ko ben drau ti su lie tu-
viais, dir bu siais ki to se sfe ro se, ir 
kaip Jums at ro dė jų gy ve ni mas?

–De ja, te ko ben drau ti tik su 
ma no ap lin ko je dir bu siais tau tie-
čiais: ku rie lan ky da vo si ir ku rie 
dirb da vo Camb rid ge’o uni ver si te-
te. Bu vo lie tu vių iš se no sios ir po-
ka ri nės emig ra ci jos, ku rie gy ve no 
Camb rid ge. Emig ra ci jos ban gos tik 
su si lies da vo, bet ne si mai šy da vo. 

Juos jun gė ne bent Va sa rio 16-oji ar 
Ko vo 11-oji. Nau jau sios emig ra ci jos 
kas die ny bę te ko ma ty ti tik pro bėgš-
miais – kai ap si lan ky da vau Lon do-
ne ir kur nors res to ra ne ap tar nau-
da vo lie tu vė pa da vė ja. Tie sio gi nės 
pa tir ties ne tu riu. Tie sa, Camb rid ge, 
trau ki nių sto ties ka vi nė je, su tik da-
vau lie tu vai tę pa da vė ją, su ku ria ret-
kar čiais per si mes da vau lie tu viš ku 
žo džiu. Pas kui at si ra do jos drau gių. 
Bu vo ma ty ti, kaip ku ria si lie tu viš kas 
cen tras. At vy kę pir mie ji pa pras tai 
kvie čia si sa vus drau gus ir taip ska-
ti na emig ra vi mo srau tą – su si da ro 
emig ra ci nis tin klas. 

–Grįž ki me prie moks lo sfe-
rų. Ar Jums, grį žu siam į Lie tu-
vą, la bai ny ki pa si ro dė Lie tu vos 
moks lo ir mo ky mo sis te ma, nes 
sa ko ma, kad pas mus moks las yra 
la bai že mo ly gio? Da bar da ly vau-
ja te ku riant vals ty bės švie ti mo 
sis te mos per tvar kos pro jek tą ir, 
ma tyt, nau do ja tės pa tir ti mi, įgy ta 
Camb rid ge?

–Tu riu pa sa ky ti, kad Vil niaus 
uni ver si te te įgi jau la bai ge rą, fun-
da men ta lų, iš si la vi ni mą, ku ris man 
lei do la bai sėk min gai kon ku ruo ti ir 
ge rai jaus tis tarp bai gu sių Camb rid-
ge’ą. Ne si jau čiau nuo jų at si lie kąs 
ar ko nors ne te kęs. Bet per tuos aš-
tuo ne rius me tus pa si kei tė at mos fe ra 
Vil niaus uni ver si te te. Grį žęs ra dau 
tuos pa čius, sa vo dar bui at si da vu-
sius žmo nes, bet Lie tu vo je jau bu vo 
pa si kei tę po ra da ly kų. Įvy ko struk tū-
ri nė uni ver si te tų stag na ci ja, kai pa ti 
sis te ma nie kaip ne ska ti na to bu lė ti, 
keis tis ir keis ti. Sa ky čiau, ši sis te-
ma įga vo net gi gniuž do mą jį po bū dį. 
Pa si kei tė ir stu den tų mo ty va ci ja. Pa-
dau gė jo stu den tų, mo ko si per daug 
žmo nių, ne ma ža da lis stu den tų yra, 
kaip ją ga li ma pa va din ti – „ne uni-
ver si te to me džia ga“. Jie ne da ly vau ja 
pa skai to se taip su in te re suo tai ir ko-
ky biš kai, kaip ga lė tų. Vi so to fo ne 
at si ra do ir dės ty to jų nu si vy li mas, 
ga lų ga le jų at ly gi ni mai to kie, ku rie 
vos lei džia iš gy ven ti. Dės ty to jai, no-
rė da mi už si tik ri nant pra gy ve ni mui, 
pri vers ti dirb ti ke lis dar bus. Kū ry bi-
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niam dar bui ne be lie ka lai ko. Pa skai-
tos per skai to mos bet kaip, iš se nų 
kon spek tų. Su si da rė si tu a ci ja, kai ir 
stu den tai, ir dės ty to jai ap si džiau gia, 
kad pa skai ta ne įvyks ta. At ro do, kad 
la biau siai su in te re suo ta, jog pa skai-
tos vyk tų, yra ad mi nist ra ci ja. To kia 
si tu a ci ja yra la bai sle gian ti. Iš čia 
ky la ir re for mos pa siū ly mai. Per 
tuos aš tuo ne rius me tus, kol ma nęs 
čia ne bu vo, si tu a ci ja ne tik pa kry po 
į blo gą ją pu sę, bet ir įgi jo pe si mis ti-
nio fa ta liz mo. Tuo me tu, kai aš stu-
di ja vau VU, at ro dė, kad sun ku mai 
yra lai ki ni – dėl vals ty bės jau nu mo, 
dėl so vie ti nio pa vel do. Da bar tai yra 
ta pę sis te mi nė mis pa čios struk tū ros 
ydo mis. Bai siau sia, kad ta struk tū-
ra ne no ri keis tis, prie ši na si bet ko-
kiems kai tos pa siū ly mams, sau ir 
ki tiems aiš ki na, kad vis kas kaip ir 
ge rai. Kar tais tai ke lia tik rą ne vil tį. 

–Ką siū lo te keis ti aukš to jo 

moks lo sis te mo je?
–Vie na iš 

pro ble mų yra uni-
ver si te tų su au gi mas 
su fi nan suo jan čia 
vals ty bės struk tū-
ra, kai fi nan sa vi-
mas yra gau na mas 
iš iner ci jos, po li ti-
nių su si ta ri mų bū-
du, o ne lai mi mas 
per ko ky bę. Stu di-
jų vie tos yra fi nan-
suo ja mos ne pai sant 
to, kaip kei čia si 
pa sau lis ir ko kie 
pa čių stu den tų po-
rei kiai. Fi nan suo-
ja mos ins ti tu ci jos, 
kad iš lik tų esa mi 
uni ver si te tai. Vie-
nas es mi nių pa siū-
ly mų, ku riuos mes 
tei kia me – duo ti 
stu den tams tei sę 
rink tis. Su tei ki me 
ga bie siems stu den-
tams fi nan sa vi mą, 
ku rį jie ga lė tų neš-
tis į aukš tą sias mo-
kyk las, į tas spe cia-
ly bes, ku rių tik rai 

rei kia. Nie kas ki tas, kaip stu den tai, 
ne pa sa kys, kas ga li bū ti rei ka lin ga 
po ke le rių me tų. Tai jų gy ve ni mas, 
ku riam jie ruo šia si. Te gul fi nan sa-
vi mas at ei na pas kui juos. Tai bū tų 
pa grin di nis pa siū ly mas, ku ris ga lė tų 
pra dė ti kai tos pro ce sus. Taip iš aug tų 
ir stu den tų mo ty va ci ja. 

Ki ta pro ble ma – už kon ser vuo-
tas uni ver si te tų val dy mas. Nė ra ga-
li my bės iš kil ti žmo nėms, ku rie stra-
te giš kai, ino va ty viai ir kar di na liai 
keis tų uni ver si te to kryp tį ir gal vo tų 
apie am bi cin gus pro jek tus. Rei ka lin-
ga val dy mo re for ma, kad rek to rius 
rink tų ta ry bos, ku rios ne bū tų taip 
tie sio giai su au gu sios su sta tus quo 
iš lai ky mu. 

Tre čias da ly kas – moks lo fi-
nan sa vi mas. Kol uni ver si te tai gau na 
di dži ą ją da lį fi nan sa vi mo už stu di-
jas, o tik treč da lį už moks lą, tol jie 
nė ra su in te re suo ti kaup ti in te lek tu-

a li nio po ten cia lo ir sam dy ti ge riau-
sių moks li nin kų, nes pa skai tas ga li 
at skai ty ti bet kas. O jei gu si tu a ci ja 
keis tų si ir bū tų dau giau in ves tuo ja-
ma į moks lą, be to, jei gu tas fi nan sa-
vi mas bū tų gau na mas kon kur so, o ne 
lo biz mo ir po li ti nių su si ta ri mų bū du, 
tuo met ga li ma bū tų ti kė tis ir ko ky bi-
nių per mai nų.

–Jū sų po žiū ris į emig ra ci ją. 
Ar Jūs su tin ka te su nuo mo ne, kad 
dėl emig ra ci jos mas tų kal tos val-
džios? Ir ką da ry ti, kad tie mas tai 
ma žė tų ir dau gė tų grįž tan čių jų?

–Kaip sa ko an glai, „sve ti ma-
vi mui rei kia dvie jų“. Tas pats iš da-
lies ga lio ja ir emig ra ci jai. Vien val-
džia dėl vis ko ne ga li bū ti kal ta, bet 
be abe jo, ne men kas ir val džios kal tės 
ele men tas. Emig ra ci ja yra emig ruo-
jan čio jo ap si spren di mas, o jis ap si-
spren džia daž niau siai dėl jį su pan čių 
gy ve ni mo są ly gų. Tai ne leng vas ap-
si spren di mas, ir nau juo sius iš ei vius 
ga li ma su pras ti.

Val džios at sa ko my bė už są-
ly gas, ska ti nu sias emig ruo ti, ma ty ti 
dau ge ly je sri čių. Ne su tvar ky ta Lie-
tu vos dar bo rin ka ne su da rė są ly gų 
ša lies mo bi lu mui vi du je. Tuo me tu 
Vil nius au go, o pro vin ci jos jau ni mas 
rin ko si dar bą Lon do ne. Kar tu stag-
nuo jan tis aukš ta sis moks las ska ti no 
„pro tų nu te kė ji mą“. Ma ži gy dy to jų 
at ly gi ni mai ska ti no iš va žiuo ti gy dy-
to jus. Vi sa tai ro do val džios ne su ge-
bė ji mą tvar ky tis. Da bar, kai tai įsi-
bė gė jo, val džia ką nors pa keis ti jau 
men kai be ga li. Emig ra ci ja pa ti sa ve 
ple čia. Kai sve tur at si ran da ben druo-
me nė, ji pri trau kia ir ki tus, pa de da 
jiems įsi kur ti, to dėl pro ce sas nie kad 
ne si bai gia. Ko ga li ma siek ti – tai 
mė gin ti, ge ri nant są ly gas Lie tu vo je, 
pir miau sia at ve riant aka de mi nes ins-
ti tu ci jas, vals ty bės ins ti tu ci jas, su da-
ry ti są ly gas emig ran tams grįž ti. Be 
ryž tin gų struk tū ri nių re for mų val dy-
me, švie ti me ir svei ka tos ap sau go je 
ne bus su kur ta są ly gų, ku rios Lie tu-
vą ga lė tų pa da ry ti pa trauk lią grįž ti. 
Ko ga li ma pa siek ti – tai tik pu siau-
svy ros, kad iš va žiuo jan čiuo sius pa-
keis tų grįž tan tie ji, par vež da mi sa vo 

DR. MAN TAS ADO MĖ NAS ĮSI AM ŽI NO CAMB RID GE
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pa tir tį, ži nias apie pa sau lį, ko mu ni-
ka vi mo įgū džius. Jie la bai reikš min-
gai pra tur tin tų Lie tu vos vi suo me nę, 
eko no mi ką. Tam rei kia pa lai ky ti 
nuo la ti nius, są ži nin gus, at vi rus ry-
šius su dias po ra, kad iš ei vi ja pa si jus-
tų tik ra Lie tu vos vals ty bės dia lo go 
part ne re. Esant to kiems san ty kiams 
ga li ma bū tų kreip tis į iš ei vi ją, kvie-
čiant ją grįž ti ir čia kur ti sa vo at ei tį. 
Bet tai už duo tis de šimt me čiui, o kol 
kas val džia jo kių kryp tin gų veiks mų 
ne si i ma. Emig ra ci ja už si i ma ne pa-
čios veik liau sios ir kū ry bin giau sios 
vals ty bės ins ti tu ci jos – pa vyz džiui, 
Tau ti nių ma žu mų ir iš ei vi jos de par-
ta men tas, stag nuo jan ti įstai ga, ku riai 
nau jas mąs ty mas, ori gi na les ni veiks-
mai, at ro do, vi siš kai sve ti mi. Rei kė tų 
per žiū rė ti pa čią vals ty bės ins ti tu ci jų, 
vei kian čių emig ra ci jos sri ty je, struk-
tū rą. Kaip fi nan sų ana li ti kas Gi ta nas 
Nau sė da yra sa kęs, vals ty bės eko no-

mi kos ir vi sos vals ty bės per spek ty vų 
ne pa vyks iš spręs ti tol, kol ne pra dės 
grįž ti iš ei vi ja. Jo kia imig ra ci ja iš 
tre čių jų ša lių pa dė ti ne ga li. 

No riu ap tar ti dar vie ną emig-
ra ci jos ir po li ti kos as pek tą. Be de-
mog ra fi nių ro dik lių, be eko no mi kos 
ir dar bo jė gos rin kos emig ra ci ja pir-
miau sia pa ken kė Lie tu vos po li ti niam 
gy ve ni mui, po li ti niam kli ma tui. Iš-
ei viai, žmo nės, ku rie ry žo si pa lik ti 
sa vo vals ty bę ir kur ti sa vo gy ve ni mą 
kaž kur ki tur, pa gal api brė ži mą yra 
to kie, ku rie ryž ta si pa tys kur ti sa vo 
at ei tį, drą siai ir su op ti miz mu žiū ri 
į at ei tį. Tai tie žmo nės, ku rie ne si-
ti ki ma lo nių iš val džios, o kliau ja si 
sa vim pa čiais. Kai ke li šim tai tūks-
tan čių to kių žmo nių pa si trau kia iš 
po li ti nio gy ve ni mo, pro por ci ja pa di-
dė ja nau dai tų, ku rie lin kę lauk ti val-
džios ma lo nių, ku rie pa ti ki po pu lis tų 
šū kiais ir ne pa grįs tais ža dė ji mais. 

Tai gi po pu liz mo iš au gi mas Lie tu-
vo je yra ne tie sio gi nė duok lė, ku rią 
mes mo ka me už emig ra ci ją. Kai kal-
ba mės su po li ti nės ge og ra fi jos eks-
per tais ir klau sia me, kur yra mū sų 
bal suo to jai, ku rie bal sa vo 1996 m., 
jie sa ko: Ai ri jo je ir Ry tų Lon do ne. 
Tai gi čia Lie tu vai bu vo su duo tas be-
ne skau džiau sias smū gis.

–Ir pas ku ti nis klau si mė lis: 
ar to kių, kaip Jūs, Lie tu vo je yra 
daug?

–Taip, aš įvai rio se sfe ro se su-
si du riu su moks li nin kais, fi nan si nin-
kais, ver sli nin kais, ku rie grį žo ir la-
bai sėk min gai dir ba Lie tu vo je. Ži no-
ma, as me ni nės pa žin tys dar ne duo da 
tiks laus pa veiks lo, bet, sa ky čiau, jų 
yra tik rai ne ma žai ir vis dau gė ja. 
Rei kia ti kė tis, kad ir to liau dau gės.

„Pra ei tis at ver ta at ei čiai. Lie-
tu vos di džių jų ku ni gaikš čių rū mai ir 
jų at kū ri mas“ - tokia paroda keliauja 
per Lietuvą. Šiuo metu ji ati da ry ta 
Že mai čių dai lės mu zie ju je Plun gė-
je, Par ko g. 9. Pa ro da su pa žin di na su 
svar biau siais Val do vų rū mų is to ri jos 
ir at kū ri mo fak tais. Ar tė jant at kur tų 
Lie tu vos Di džio sios Ku ni gaikš tys-
tės val do vų rū mų ati da ry mui 2009-
07-06 šia pa ro da sie kia ma skleis ti 
ob jek ty vią in for ma ci ją apie Vil niu je 
at ku ria mus rū mus bei po pu lia rin ti 
Lie tu vos tūks tant me čio pro gra mos 
na cio na li nio pro jek to – svar biau sios 
is to ri nės di džių jų ku ni gaikš čių re zi-
den ci jos at kū ri mo – idė ją. 

Val do vų rū mai ren gia edu ka ci nes pa ro das vi so je Lie tu vo je
De šimt pa ro dos sten dų pa tei-

kia trum pą Val do vų rū mų is to ri nės 
rai dos ap žval gą nuo se niau sių lai kų 
iki at kū ri mo. Di džiau sias dė me sys 
ski ria mas XIV–XV a. go ti ki nei pi-
liai, sto vė ju siai vė les nių Rū mų vie-
to je val dant di die siems ku ni gaikš-
čiams Ge di mi nui, Al gir dui, Jo gai lai, 
Vy tau tui, Ka zi mie rui ir Alek san drui 
Jo gai lai čiams, taip pat Re ne san so 
ir anks ty vo jo ba ro ko rū mams, ku-
riuos XVI–X VII a. pir mo je pu sė je 
sta tė ir plė tė Žy gi man tas Se na sis, 
Bo na Sfor ca, Žy gi man tas Au gus tas, 
Va zų di nas ti jos val do vai. Val do vų 
rū mų is to ri ja pa tei kia ma pla tes nia-
me Lie tu vos vals ty bės, kul tū ros ir 

me no rai dos kon teks te, api bū di na-
mas kiek vie no val do vo in dė lis į re-
zi den ci jos plėt rą. Pa ro da at spin di ir 
Rū mų nu nio ko ji mo, su nai ki ni mo bei 
at kū ri mo pro ce sus nuo XVII a. vi du-
rio iki XXI a. pra džios. Pa tei kia ma 
in for ma ci ja apie Rū mų te ri to ri jos ar-
che o lo gi nius ty ri nė ji mus, sis te min-
gai vyk do mus nuo 1987 m., Rū mų 
at kū ri mo idė ją ir jos re a li za vi mą, at-
kur tos is to ri nės re zi den ci jos dau gia-
funk ci nį kul tū ri nį pa nau do ji mą, Val-
do vų rū mų pa ra mos fon do veik lą. 
Teks ti niai pa ro dos ko men ta rai pa ly-
di mi au ten tiš ka rū mų iko nog ra fi ja, 
ver tin giau sių ra di nių nuo trau ko mis.
www.ldm.lt; www.lie tu vos pi lys.lt)
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Sau sio vi du ry je Lie tu vo je lan-
kė si lie tu vių kil mės JAV Kon gre so 
na rys, At sto vų rū mų Bal tų sam bū rio 
pir mi nin kas John Shim kus, da ly va-
vęs aukš to ly gio už sie nio po li ti kos 
stra te gų su si rin ki me „Snow Sum-
mit“. Lie tu vo je jis la bai po pu lia rus – 
ži niask lai da pla čiai at spin dė jo John 
Shim kaus vi zi tą Lie tu vo je, bu vo pri-
im tas pre zi den to Val do Adam kaus, 
mi nist ro pir mi nin ko Ge di mi no Kir-
ki lo, Sei me da ly va vo Sei mo už sie-
nio rei ka lų ko mi te to po sė dy je ir kt. 

J. Shim kus daug kar tų yra 
lan kę sis Lie tu vo je. Pir mą kar tą pro-
tė vių že mę jis ap lan kė 1999 m., o 
pas ku ti nį kar tą bu vo bu vęs 2005 m., 

Lie tu vo je lan kė si JAV Kon gre so na rys John Shim kus

kai Šiau liuo se lan kė NA TO oro po li-
ci jos mi si ją vyk dan čius JAV ka rius. 
J. Shim kus sa ko, kad vi sos jo ke lio-
nės bu vo dar bi nės ir ga na trum pos, o 
no rė tų ap si lan ky ti su šei ma ir ge riau 
pa žin ti kraš tą. Shim kai au gi na tris 
vai kus – 15, 12 ir 8 me tų. 

Apie Lie tu vą šio vi zi to me tu 
„Al fa“ žur na lis tams jis sa kė: „Su-
si da riau įspū dį, kad iš to ta li ta ri nio 
re ži mo iš si va da vu si Lie tu va už tik-
rin tai ei na de mok ra ti jos ke liu ir pa-
si nau do ja ne pri klau so my bės ir lais-
vos rin kos pri va lu mais, nors ke ly je 
ir pa si tai ko iš šū kių, dėl ku rių ten ka 
su si tar ti kar tais ir la bai skir tin goms 
par ti joms. Ta čiau vi sai tai ste bė da-

mas su pran ti, kad bu vo ver ta steng-
tis, kai ma tai Lie tu vos žmo nių ir 
val džios pa sie ki mus Eu ro po je, ypač 
spren džiant de mok ra ti jos sklai dos 
klau si mus, ro dant tin ka mą pa vyz dį 
taip pat de mok ra ti jos ke liu no rin-
čioms ei ti ša lims“. 

Kon gre so na rys vi sa da at ran-
da ge rų žo džių sa vo pro se ne lių že-
mei Lie tu vai. 

Pa klaus tas lie tu viams ak tu a-
laus klau si mo dėl be vi zio re ži mo J. 
Shim kus sa kė, kad „Lie tu vos ro do-
mas ge ra no riš ku mas ir įsi pa rei go-
ji mų vyk dy mas yra to ly gus ki toms 
JAV ša lims drau gėms, ku rios tu ri 
be vi zį re ži mą. Ta čiau po tra giš kų jų 

JAV KONGRESO NARYS JOHN SHIMKUS (IŠ KAIRĖS) IR SEIMO NARIAI - NACIONALINIO SAUGUMO IR GYNYBOS KOMITETO 
NARĖ RASA JUKNEVIČIENĖ BEI UŽSIENIO REIKALŲ KOMITETO VICEPIRMININKAS AUDRONIUS AŽUBALIS
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Rug sė jo 11-osios įvy kių bu vo iš kel-
ti griež tes ni rei ka la vi mai, pa rei ka la-
vę daug dau giau pa stan gų. Lie tu vos 
val džia dir bo tik rai iš si juo su si – ne 
tik įves da ma bio met ri nius pa sus, bet 
ir švies da ma vi suo me nę, kad svar bu 
ne pa žeis ti lan ky mo si JAV tai syk lių. 
Nau jau si skai čiai ro do, kad Lie tu va 
jau ati tin ka kri te ri jus, bet svar bu, 
kad jie bū tų iš lai ky ti tam tik rą lai-
ką. Aš esu už be vi zį re ži mą, nes jis 
nau din gas abiem pu sėms – iš ven gia-
ma po pie riz mo ir iš lai dų, be to, tai 
su ar ti na ša lis. Ti kiuo si, kad tai įvyks 
kuo grei čiau. Ta čiau… be vi zis re ži-
mas su JAV ne at ve ria ke lių gy ven ti 
ir dirb ti Ame ri ko je. Be vi zis re ži mas 
reiš kia, kad tu riz mo ir ver slo rei ka-
lais JAV ga li ma lan ky tis tam tik rą 
lai ko tar pį. Tie, ku rie ban dy tų lik ti 
gy ven ti – bū tų ne le ga lai, o čia jau 
ki tas klau si mas“.

John Shim kus – yra ket vir-
tos kar tos Ame ri kos lie tu vis, ku rio 
pro se ne liai at si kė lė į Il li no jaus vals-
ti jo je esan tį mies te lį Col lins vil le. 
Pir mie ji at si kė lė pro se ne liai – Kas-
pa ras Šim kus, imig ra vęs 1896 m., ir 
Ie va Nau jo kas, imig ra vu si 1898 m. 
Jo no se ne lis Džor džas Šim kus dar 
mo kė jo lie tu vių kal bą. Jis ve dė ame-
ri kie tę. Ne lie tu ves ve dė ir tė vas bei 
pats Jo nas. „Ne su gry nak rau jis lie-
tu vis, ma no ve no mis te ka ir ai rių, 
Ame ri kos in dė nų, ir vo kie čių krau-
jo. Dau giau siai kas li ko lie tu viš ka 
– gar bin ga pa var dė. Dėl Lie tu vos 
ėmiau steng tis, kai ma nęs to pa pra šė 
Lie tu vių Ben druo me nė, kai Lie tu vai 
rei kė jo bal so Was hing to ne sto jant į 
NA TO ir ES. Ti kiuo si, kad ma no se-
ne lis di džiuo tų si, kad ėmiau si šio iš-
šū kio ir Lie tu vos in te re sais rū pi nuo-
si jau dau giau nei 10 me tų“, – sa kė 
John Shim kus. 

Jo no ry šiai Lie tu vo je su gi mi-
nė mis jau yra se niai nu trū kę. „Gau-
nu daug laiš kų iš Ame ri kos lie tu vių, 
ku riuo se tei rau ja ma si, ar ne su kie-
no nors gi mi nė, nes, kaip su pra tau, 
Šim kus yra ga na po pu lia ri lie tu viš-
ka pa var dė. Tik rai ži nau sa vo gi mi-
nes Ame ri ko je, to dėl ga li bū ti ne-
bent ben drų šak nų Lie tu vo je. Ži nau 
tik tiek, kad bu vo ap tik ti duo me nys 

apie ma no se ne lius Tau ra gės liu te ro-
nų baž ny čios met raš čiuo se. Be je, re-
li gi ja bu vo per duo ta ir iš lai ky ta – te-
be su prak ti kuo jan tis liu te ro nas. Ma-
no šei mo je lie tu viš kų tra di ci jų iš li ko 
ma žai. Mū sų di džiau sias lai mė ji mas 
šio je sri ty je – vis dar ke pa mas ku ge-
lis. Na, mėgs ta me alų ir krep ši nį, bet 
tai jau ben dri ame ri kie čių ir lie tu-
vių bruo žai. Man pa tin ka lie tu viš kas 
alus – tik at vy kęs vė lai va ka re pa-
si nau do jau pro ga iš ger ti gar daus lie-
tu viš ko alaus. Ma tyt, to dėl taip ge-
rai mie go jau“, – links mai sa kė JAV 
Kon gre so na rys. 

Apie John Shim kų pa pra šė-
me pa sa ko ti Sei mo na rę Ra są Juk-
ne vi čie nę, ku riai, kaip Na cio na li nio 
sau gu mo ir gy ny bos ko mi te to na rei, 
ten ka su juo dažnai ben drau ti:

–Mes va di na me jį Jo nu. Ben-
drau ja me jau se niai, nuo 1999 m. 
NA TO Par la men ti nė je asam blė jo je. 
Jis, res pub li ko nas, yra JAV Kon gre so 
de le ga ci jos na rys, o aš esu LR Sei mo 
de le ga ci jos na rė. Il gą lai ką dir ba me 
vie na me – gy ny bos ko mi te te. Daug 
ben drų vi zi tų te ko kar tu da ly vau ti. 
Pas ta ra sis pra ėju sį ru de nį bu vo ypač 
su ar ti nan tis – vy ko me į Af ga nis ta ną. 
Mes, 6 at sto vai iš įvai rių ša lių, va ži-
nė jo me po Af ga nis ta ną su šal mais ir 
sun kio mis lie me nė mis. Vi zi tas iš ties 
bu vo la bai sun kus. Kaip iš ka riuo me-
nės grį žę žmo nės jau čia ypa tin gą ry-
šį, taip su ar tė jo ir mū sų de le ga ci jos 
na riai, – pa sa ko ja Ra sa Juk ne vi čie-
nė. – Mū sų pa žin tis pra si dė jo daug 
anks čiau. Mes rė mė mės į Shim kų, į 
JAV de le ga ci jos pa ta rė ją Ja ną Brze-
zins kį – Zbig ne vo Brze zins kio sū nų, 
da rė me su jais daug ben drų dar bų – 
ren gė me re zo liu ci jas, pa tai sas. Jo nas 
bu vo svar bus mū sų gin klas, pa pil do-
mas Lie tu vos de le ga ci jos at sto vas. 
Su juo la bai sma gu ben drau ti. La bai 
įdo mi jo šei mos is to ri ja. Jo pro se ne-
liai XIX a. pa bai go je iš Tau ra gės iš-
va žia vo į Ame ri ką. 

O is to ri ja to kia: prieš šim tą 
me tų jau nas tau ra giš kis Šim kus iš 
Va ka rų Lie tu vos iš vy ko lai mės ieš-
ko ti į Ame ri ką. Ten įsi kū ręs, ra dęs 
dar bą ir prie globs tį, pa ra šė laiš ką 
na mo, įdė da mas šip kar tę – bi lie tą į 

Ame ri ką ir pra šy da mas tė vų, kad jie 
su ras tų mer gai tę, ku ri baž ny čio je su 
žyd ra ska ru te sė dė jo tre čio je ei lė je 
kai rė je pu sė je. Tė vai tą mer gai tę su-
ra do, at siun tė į Ame ri ką, ir taip pra-
si dė jo Šim kų ge ne ra ci ja Ame ri ko je. 

–John Shim kus yra ka ri nin kas, 
bai gęs West Point ka ro aka de mi ją, 
tar na vęs ka riuo me nė je, ne ma žai dir-
bęs JAV ka ri nė je ba zė je Vo kie ti jo je. 
O po to įsi trau kė į po li ti ką, bu vo iš-
rink tas vie no je Chi ca gos apy gar dų 
ir jau daug me tų yra Kon gre so na rys 
nuo Res pub li ko nų par ti jos. Lie tu vai 
at kū rus ne pri klau so my bę jo ry šiai su 
lie tu viais pa gi lė jo. Jo nas ne kal ba lie-
tu viš kai, aš nie ka da ne klau si nė jau jo, 
ar jis jau čia si lie tu vis, tik ži nau, kad 
jo tė vai pir mą kar tą at vy ko į Lie tu-
vą 2001 m., kai Vil niu je vy ko NA TO 
Par la men ti nės asam blė jos se si ja. Jie 
bu vo nu va žia vę į Tau ra gę, ieš ko jo tų 
vie tų, iš kur ki lę pro se ne liai. Tai bu-
vo pir mas jų su si ti ki mas su Lie tu va, 
– pa sa ko jo R. Juk ne vi čie nė. PL.inf.

LIE TU VIŲ EVAN GE LI KŲ LIU TE RO NŲ 
JE RU ZA LĖS PA RA PI JOS COL LINS VIL LĖ JE, 
IL, BAŽNY ČIA, KURIĄ STATĖ J. SHIMKAUS 
PROTĖVIAI. ZIGMO GRYBINO NUOTR. 
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Te odo rą Grot thus są (1785–
1822) iš Ge du čių (da bar ti nis Pa-
kruo jo ra jo nas), gy ve nu sį prieš du 
šim tus me tų, mi ni che mi jos, fi zi kos 
ir ki tų moks lų is to ri ja. Jis bu vo fi-
zi ki nės che mi jos kū rė jas, pri si dė-
jęs prie es mi nių elek tro di na mi kos 
są vei kų ir vaiz di nių for ma vi mo. 
1805 m. jis pa skel bė pir mą ją elek-
tro li zės te ori ją, ku rios pa grin di nius 
tei gi nius vė liau iš es mės pa tvir ti no 
H. Da vy, J. Ber ze liu so, M. Fa ra day 
dar bai. Tir da mas švie sos są vei ką su 
me džia ga T. Grot thus sas pa aiš ki no 
fos fo res cen ci ją, at ra do pa grin di nius 
fo to che mi jos dės nius. Mo nog ra fi jos 
„Pra len kęs lai ką: The o dor Grot tuss“, 
2001 m., iš leis tos Lie tu vo je, au to-
rius J. A. Krikš to pai tis sa ko: „Jei Al-
fre das No be lis sa vo te sta men te bū tų 

Elek tro li zės te ori jos kū rė jas 
Te odo ras Grot thus sas ir Ge du čiai

nu ro dęs ap do va no ti dar bus, at lik tus 
šimt me čiu anks čiau, T. Grot thus sas 
No be lio pre mi ja bū tų įver tin tas du 
kar tus – už elek tro li zės te ori ją ir už 
fo to che mi jos dės nius“.  

Grot thus sų ge ne a lo gi ja
Te odo ras Grot thu sas, Ge du čių 

apy lin kių žmo nių šian dien mi ni mas 
kaip Gruo tu žis, bu vo vo kie čių ba ro-
nų Grot thu ssų, gy ve nu sių pie tų Lat-
vi jos-šiau rės Lie tu vos te ri to ri jo je, 
ryš kiau sia fi gū ra. Is to ri niai šal ti niai 
liu di ja, kad Grot thus sai Vo kie ti jo je, 
Vest fa li jos že mė se, at si ran da apie 
XI II a. Ot to Grot thus sas apie 1500-
uo sius me tus per ka di de lį že mės 
plo tą nuo da bar ti nės Run da lės pi lies 
Lat vi jo je iki Žei me lio Lie tu vo je. Jis 
tu rė jo ke tu ris sū nus, iš ku rių ve da-

mos 4 ge ne a lo gi nės šios –A, B, C, 
D – gi mi nės ša kos. Vil niu je gy ve na 
C ša kos pa li kuo nė Ma ri ja Čiur lie nė, 
bu vu si vo kie čių kal bos ir li te ra tū ros 
dės ty to ja Vil niaus uni ver si te te, ku-
ri mus su pa žin di no su šios gi mi nės 
is to ri ja. Lie tu vo je gy ve na ir dau giau 
šios gi mi nės pa li kuo nių, ku rie iš ėjo 
iš Pa lat vi jo – Ge du čių, Lie po rių, 
Veng riš kės ir kt. – dva rų. Šios gi mi-
nės pa li kuo nių gy ve na Vo kie ti jo je, 
kur jie re pat ri ja vo 1940 m., kai Rau-
do no ji ar mi ja už ėmė Lie tu vą. Anot 
Ma ri jos Čiur lie nės, Grot thus sų vy rai 
bu vo lin kę ves ti lie tu vai tes, to dėl ir 
Va ka ruo se šiuo me tu gy ve nan tys jos 
gi mi nės ne iš si ža da lie tu vių kil mės, 
dar dau giau – Lie tu vo je jie yra su-
kū rę Te odo ro Grot thus so fon dą, ku-
ris re mia Lie tu vos moks lą ir rū pi na si 

GROT THUS SŲ GI MI NĖS SU SI TI KI ME BO NO JE: (IŠ KAI RĖS) HAR RY FON GROT THUSS SU ŽMO NA, MA RI JA ČIUR LIE NĖ, OT TO FON 
GROT THUSS, MI CHA EL GROT THUSS ŽMO NA, SIEG FIED FON GROT THUSS, OT TO FON GROT THUSS ŽMO NA, MI CHA EL FON GROT-
THUSS
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Te odo ro Grot thus so at imi ni mo įam-
ži ni mu. 

Kas tas Te odo ras Grot thus sas?
Gi mė jis Bal ti jos ba ro no, 

aist rin go mu zi ko Ewal do Diet ri cho 
Grot thus so, ve du sio to li mą sa vo 
pus se se rę Eli sa bet hą Ele o no rą Grot-
thuss, šei mo je, Leip ci ge, pa ke liui į 
Eu ro pą. Mat tė vas bu vo aist rin gas 
ke liau to jas. Nau ja gi mis bu vo pa va-
din tas aris tok ra tiš kais Chris tia no Jo-
han no Diet ri cho var dais, bet su au gęs 
jis pa si va di no tik vie nu – Te odo ro 
(Diet ri cho grai kiš ka for ma) var du. 
Te odo ro krikš ta tė vis bu vo tė vų bi-
čiu lis vo kie čių ra šy to jas Chris tia nas 
Fe li xas Weis se, ku ris ori gi na liu bū-
du pa ger bė sa vo krikš ta sū nį – ką tik 
gi mu sį įra šė į Leip ci go uni ver si te to 
stu den tų są ra šus. 

Daž nų ke lio nių me tu tė vas 
Ewal das su si pa ži no su Jo han no Se-
bas tia no Ba cho sū num Car lu Phi-
lip pu Ema nu e liu Ba chu, sa vo sios 
epo chos vie nu žy miau sių kom po-
zi to rių ir mu zi kan tų. Nors Ewal das 
Grot thus sas bu vo ta len tin gas mė gė-
jas mu zi kas – at li kė jas ir kom po zi to-
rius, bet la biau siai jis iš gar sė jo pirk-
da mas iš Ema nu e lio Ba cho mu zi kos 
in stru men tą – bal tą kla vi kor dą. Aist-
rin gas E. Ba cho ta len to ger bė jas E. 
Grot thu ssas iš to li mos Pa kur šės pro-
vin ci jos lai kė di džiu le gar be tu rė ti 
gar saus meist ro Got tfrie do Sil ber-
man no ga my bos kla vi kor dą, sklei-
džian tį ypa tin gos ko ky bės gar są, ku-
riuo gro jo E. Ba chas. Su in stru men tu 
Ba chas sky rė si la bai skaus min gai ir 
ta pro ga pa ra šė net mu zi kos kū ri-
nį – ron do „At si svei ki ni mas su Sil-
ber man no kla vy ru“. Jaus min ga sis 
E. Grot thus sas, par si ga be nęs mu zi-
kos in stru men tą į Ge du čius, žmo nos 
pa so gi nį dva rą, sa vo su si ža vė ji mą 
taip pat vai ni ka vo mu zi kos kū ri niu, 
taip pat ron do „Džiaugs mas Sil ber-
man no kla vy rą ga vus“. To dėl Grot-
thus sas pa pras tai mi ni mas kaip tam 
tik ro dip ti cho – dvie jų kom po zi to rių 
vie nin go žan ro kū ri nio au to rius. Ne 
kar tą šių ron do par ti tū ra bu vo at-
spaus din ta kar tu. 

Te odo ras iš sa vo 37-erių gy ve-

ni mo me tų Lie-
tu vo je pra lei do 
30. Pen ke rių 
me tų ke lio nę 
1803 m. po Eu-
ro pą jis pra dė jo 
nuo Vo kie ti jos, 
sa vo gim to jo 
mies to Leip-
ci go. Pa ry žiu-
je jis su bren do 
kaip moks li nin-
kas, kaip lais-
vas klau sy to jas 
lan kė gar si ą ją 
Po l i  tech ni  kos 
mo kyk lą. Po 
to – Ita li ja, Ne-
apo lis, kur to-
liau jis bręs ta 
kaip moks li nin-
kas. Kar tu su 
gam to ty ri nin ku 
Hum bold tu ir 
ge o lo gu Le o-
pol du Bu chu 
bei jau nu fi zi ku 
G a y - L u s  s a  c u 
tu rė jo ga li my-
bės ste bė ti ne-
se niai iš si ver-
žu sį Ve zu vi jaus 
vul ka ną. Čia 
jau na sis moks-
li nin kas įgi jo 
la bai ver tin gos 
pa tir ties bū si-
mie siems at ra di mams, nes Gay-Lus-
sa cas ne se niai bu vo at ra dęs du jų ši-
lu mi nio plė ti mo si, esant pa sto viam 
slė giui, kie ky bi nių san ty kių dės nį. 
Eks pe di ci jo je su si klos tė ir Te odo-
ro Grot thus so es mi niai elek tro li zės 
me cha niz mo sam pra tos bruo žai ir jis 
tuo klau si mu 1805 m. pa skel bia sa-
vo pir mą ją stu di ją. Tuo me ti nė Ita li ja 
gar sė jo gal va ni nių reiš ki nių ty ri mu. 

To les nis vi sas Te odo ro gy ve-
ni mas bu vo – Ge du čiai. Tie sa, trum-
pai jis dar bu vo iš vy kęs į Sankt Pe-
ter bur gą ir Tar tu. Bu vo pa kvies tas į 
Tar tu uni ver si te tą pro fe so riau ti ir jau 
bu vo įra šy tas į pro fe so rių są ra šus, 
bet, ma no ma, kad dėl svei ka tos jis 
7 me tų ka den ci jai ne si ry žo. Lan ky-

da vo si Min tau jo je, kur vei kė Kur šo 
li te ra tū ros ir me no drau gi ja ir ku rios 
bu vo ak ty vus na rys. 

Te odo ras anks ty vo je vai kys-
tė je ne te ko tė vo, iš ku rio pa vel dė jo 
sil pną svei ka tą. Šei mos jis ne su kū rė. 
Su si dė jus ypa tin goms ap lin ky bėms 
37-erių me tų jis bai gė gy ve ni mą sa-
vi žu dy be, – jį kan ki no ne pa ke lia mi 
skaus mai (ma no ma, kad tu rė jo įgim-
tą ne svei ką ka są), ko le gos moks li-
nin kai sa vi no si jo at ra di mus, pran-
cūz me čiu ka rei viai su žei dė jo ran ką 
ir jis ne be ga lė jo gro ti iš tė vo pa vel-
dė tu kla vi kor du, dėl ko ne te ko vie no 
iš ne dau ge lio ma lo nu mų – ga li my-
bės mu zi kuo ti...   

T. Grot thus sas vi są sa ve pa-

SENIAUSIAS BARONŲ GROTTHUSSŲ HERBAS. 1600 M.
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sky rė tuo me tu po pu lia rioms gam-
ta moks li nėms stu di joms. Ge du čiuo-
se jis bu vo su kū ręs la bo ra to ri ją, kur 
vyk dy da vo eks pe ri men tus. Jo su si-
konst ruo ti pri mi ty vūs la bo ra to ri jos 
prie tai sai ne su truk dė jam pa da ry ti 
ge nia lių at ra di mų, ku riais rė mė si 
dau ge lis vė les nių at ra dė jų. Jis pa da-
rė ne vie ną at ra di mą, tir da mas švie są 
ir bu vo pir mas, su kū ręs me džia gos 
švy tė ji mo – liu mi nis cen ci jos te ori-
jos met me nis. O fo to che mi jos moks-
las ėmė vys ty tis tik XIX a. ant ro jo je 
pu sė je. T. Grot thus są ga li ma lai ky ti 
ir bal ne o lo gi jos moks lo Lie tu vo je 
pir mei viu. Jis pir mas iš ty rė Smar do-
nės (da bar Li kė nų) šal ti nius. 

Te odo ro Grot thus so gy ve ni-
mas to li nuo ci vi li za ci jos cen trų, re-
zer vuo tai ben drau jant su ki tais dva ri-
nin kais ir nuo lat esant kai mo žmo nių 
ap sup ty je, na tū ra liai su kū rė jo, tam 
me tui ne bū din go de mok ra to, na tū-
rą. Štai jis sa vo tar ną ir pa gal bi nin ką 
moks li niuo se eks pe ri men tuo se, bau-
džiau nin ką Pet rą, po mir ties at lei do 
nuo bau džia vos ir bu vo lin kęs nuo 
bau džia vos at leis ti vi sus sa vo bau-
džiau nin kus. Te sta men tu, ku rį po jo 
mir ties už pro tes ta vo gi mi nės, ap šau-
kę jį psi chiš kai ne svei ku, jis įga lio jo 
su teik ti sa vo val di niams so cia li nes 

ga ran ti jas; Te odo ras ne tik pa si kei-
tė ba jo riš ką var dą į pa pras tes nį, bet 
ir ig no ra vo sa vo ti tu lą, prie pa var-
dės ne be ra šy da mas „fon“. Apy lin kės 
žmo nės pri si me na, kad jis, su ži no-
jęs, jog de ga kai mie čių tro ba, sė do 
ant bal to ar klio ir, nu šuo lia vęs į ne-
lai mės vie tą, iš gais ro iš ne šė vai ką. 
Liau dy je iš li kę „ge ro jo po nai čio“ ir 
„pik to jo ge ne ro lo“ įvaiz džiai. Pik ta-
sis tu ri mas gal vo je po Te odo ro mir-
ties dva rą nu pir kęs Ru si jos ar mi jos 
ge ne ro las Tor now. 

Moks li nin ko at mi ni mo 
įam ži ni mas

Liūd na pri pa žin ti, kad šios 
pa sau lio gar se ny bės tė viš kės dva ras 
lai ko ir žmo nių yra ge ro kai nu nio ko-
tas – gy ve na ma sis rū mas su ny ko dar 
XIX a. pa bai go je, yra iš li kę ūki niai 
pa sta tai ir ap ny kęs vie nas gy ve na-
ma sis, ma no ma, – tar nų na mas. Nors 
Te odo ro Grot thu sso var das nie ka da 
ne bu vo pa mirš tas. Pir ma sis ryš kes-
nis moks li nin ko ty ri nė to jas bu vo 
An ta nas Žvi ro nas, 1936 m. pa skel-
bęs iš sa mų straips nį apie Te odo ro 
Grot thus so gy ve ni mą ir dar bus. Apie 
1970 m. Žei me lio mo ky to jo kraš to-
ty ri nin ko Juo zo Šlia vo ini cia ty va 
bu vo ki lęs nau jas va jus nu pūs ti dul-

kes nuo gar sio jo že mie čio at mi ni mo. 
Bu vo su rink ta daug me džia gos apie 
moks li nin ko as me ny bę ir dar bus, 
pra dė tos reng ti moks li nės kon fe ren-
ci jos, ap tvar ky tas par kas, iš va ly ti 
tven ki niai, res tau ruo tas na mas. Be-
je, nors jis daž niau siai įvar di ja mas 
kaip tar nų na mas, Ma ri ja Čiur lie nė 
ma no, kad tai ga lė ju si bū ti moks li-
nin ko Te odo ro Grot thus so la bo ra to-
ri ja. Mat vir tu vė bu vo įreng ta la bai 
pra ban gi – su ko lo no mis ir įvai riais 
įren gi mais ir, kaip liu di ja pa ti Ma ri-
ja, ji po ka ro yra ma čiu si, kad pa sta-
tas tu rė jo 10–15 m. aukš čio ka mi ną. 
„Kam tar nams bu vo rei ka lin gas toks 
ka mi nas?“ – ste bi si ji.

Žei me lio mies te ly je vei kian-
čia me kraš to mu zie ju je sau go ma 
me džia ga apie T. Grot thus są, čia 
yra ir skulp to riaus Kęs tu čio Bal čiū-
no su kur tos skulp tū ros – di plo mi nio 
dar bo – ma ke tas, ku rį ti ki si įgy ven-
din ti Šiau lių uni ver si te tas.

Grot thus sų gi mi nės są jun ga
Vo kie ti jo je vei kian čio je Pa-

bal ti jo ba jo rų są jun go je Grot thus sai 
yra su kū rę sa vo gi mi nės są jun gą, 
ku rią su da ro Lat vi jos, Es ti jos, Lie tu-
vos ir Sa a re mo sa los pa li kuo nys. Ši 
są jun ga su si kū rė jau Lie tu vai at kū-
rus ne pri klau so my bę, jai pri klau so 
per po rą šim tų žmo nių. Są jun ga pe-
ri odiš kai ren gia gi mi nės su va žia vi-
mus, da ly vau ja Fon do veik lo je. Lie-
tu vos Moks lo aka de mi jos ir Grot-
thus sų są jun gos ini cia ty va 2005 m. 
bir že lio 5-8 d. Vil niu je bu vo su reng-
ta tarp tau ti nė moks lo kon fe ren ci ja 
„The o dor Grot thuss Elec tro che mist-
ry Con fe ren ce“, skir ta 200-osioms 
pir mo sios elek tro li zės te ori jos me ti-
nėms pa mi nė ti. Te ori jos, ku ri pa dė jo 
pa ma tus šiuo lai ki niam elek tro che-
mi jos moks lui. Kon fe ren ci jo je da-
ly va vo per 160 moks li nin kų, be veik 
100 jų bu vo at vy kę iš už sie nio. Tuo 
pa čiu me tu įvy ko ir gi mi nės su va žia-
vi mas. 

Ki tas ei li nis Grot thus sų su-
va žia vi mas vyks 2009 m., Lie tu vos 
var do 1000-me čio pro ga, ir vyks taip 
pat Lie tu vo je. Ta pro ga svars to ma ir 

PASITARIMAI TEODORO GROTTHUSSO FONDO REIKALAIS: (IŠ KAIRĖS) SIEGFRIED 
GROTTHUSS, TEODORO GROTTHUSSO FONDO PREZIDENTAS AKAD. BRONIUS JUODKA, 
MICHAEL GROTTHUSS VILNIUJE

nukelta į 16 psl.



132008 Vasaris  /  Pasaulio lietuvis

plb valdyboje

At si žvelg da ma į di de lę mig ra ci -
ją Lie tu va vis di des nį dė me sį krei pia 
į už sie nio lie tu vius. Mi nis te ri jos pra-
dė jo vys ty ti stra te gi jas už sie nio lie tu-
viams. Iš pra džių tos stra te gi jos bu vo 
ku ria mos ne la bai su pran tant už sie nio 
lie tu vių ir jiems ne da ly vau jant. 

Pir ma svar bi stra te gi ja bu vo ku-
ria ma 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 (to liau  – De par ta men tas). 
Jų pir ma sis pro jek tas bu vo pa teik tas 
su si pa ži ni mui vi siems PLB Sei mo na-
riams 2006 m. PLB Sei mo me tu. Pa-
teik tas pro jek tas bu vo ne tiks lus, per 
il gas ir kai ku rie tei gi niai ne pri im ti ni 
PLB Val dy bai. Šiek tiek pa tai sy ta ver-
si ja bu vo pri sta ty ta PLB Val dy bai 2007 
m. ge gu žės mėn. PLB Val dy ba pa tei-
kė sa vo ko men ta rus bir že lio mė ne sį. 
Ant ra sis De par ta men to pro jek tas bu vo 
trum pes nis (23 pus la pių), bet es mi nių 
pa kei ti mų ne bu vo pa da ry ta. Taip pat 
ne bu vo dia lo go tarp De par ta men to ir 
PLB val dy bos, ku rį PLB siū lė. Ta čiau 
2007m. rug pjū čio 10 d. įvy ko pra smin-
gas dia lo gas tarp De par ta men to ir PLB 
val dy bos, ku rio me tu bu vo ap tar tas 
mū sų ben dra dar bia vi mas. PLB val dy-
ba pa tei kė tokias pa sta bas.

Bū ti na, kad De par ta men tas 
veik tų per Lie tu vių Ben druo me nių 

2007 m. PLB Vi suo me ni nių 
rei ka lų ko mi si jos pra ne ši mas

Re gi na Na ru šie nė
PLB Vi suo me ni nių rei ka lų ko mi si jos pir mi nin kė

kraš tų val dy bas ir fi  nan si nės pa ra mos 
už sie nio lie tu vių pro jek tams sky ri mą 
svars ty tų tik tuo met, kai pro jek tams 
pri ta ria ir juos pa tvir ti na Ben druo me-
nių val dy bos; PLB pra šė ne tik gau ti 
De par ta men to in for ma ci ją ir nu ta ri-
mus, bet ir ben dra dar biau ti for muo jant 
es mi nius nu ta ri mus dėl už sie nio lie tu-
vių; De par ta men tas pri va lė tų rem ti iš-
ei vi jos veik lą part ne rys tės pa grin dais; 
Lė šos, ski ria mos iš Lie tu vos Res pub-
li kos biu dže to, tu rė tų bū ti pa nau do ja-
mos kryp tin giau. Rem ti ne kuo dau-
giau lie tu vių už sie ny je (vien skai čiais 
ma tuo jant), o tik efek ty vią ir pra smin-
gą veik lą; Rei kia ad mi nist ra ci ne pras-
me at skir ti na cio na li nių ma žu mų Lie-
tu vo je rei ka lus nuo iš ei vi jos (už sie nio 
lie tu vių) de par ta men to, nes šios dvi 
sri tys iš es mės ski ria si; Stra te gi jos dėl 
ry šių su už sie nio lie tu viais kū ri mas, 
vyk dy mas ir įver ti ni mas ne ga li bū ti 
su telk tas vie no se ran ko se. Lie tu vo je 
šios sri ties ad mi nist ra vi me eg zis tuo ja 
aki vaiz di struk tū ri nė pro ble ma. Už sie-
nio lie tu vių pro jek tų ir pro gra mų jiems 
fi  nan sa vi mas yra tik vie na šios pla čios 
stra te gi nės veik los da lis. 

Po šio dia lo go rug pjū čio pa bai-
go je bu vo gau tas laiš kas, at sa kan tis į 
kai ku rias mū sų pa sta bas ir re ko men-
da ci jas. De par ta men tas pri ta rė PLB 
Val dy bos re ko men da ci jai, kad tiks-
lin ga su kur ti Už sie nio lie tu vių ir Lie-
tu vos ry šių ko or di na vi mo ko mi si ją ir 
pra šė de ta liau iš dės ty ti mū sų siū ly mą 
bei pa siū ly ti prak ti nius ko mi si jos dar-
bo or ga ni za vi mo prin ci pus. Taip pat 
at sa kė, kad at ski ro Už sie nio lie tu vių 
de par ta men to su kū ri mą svars tys at sa-
kin gos ins ti tu ci jos, ku rios tu rės ga li-
my bių re for muo ti esa mą De par ta men-
tą, at si žvel giant į Lie tu vos vals ty bės 
in te re sus ir ten ki nant Lie tu vių Ben-
druo me nių po rei kius. Taip pat iš laiš-
ko bu vo aiš ku, kad De par ta men tas dar 
lai kė si ge ro kai ne tiks lios po zi ci jos dėl 
už sie nio lie tu vių po žiū rio į Lie tu vos 
pi lie ty bę. De par ta men te ne bu vo su-
pras ta, kad už sie nio lie tu viai sie kia iš-
lai ky ti sa vo pi lie ty bės pri gim ti nę tei sę 

(o ne keis ti Kon sti tu ci jos 12 str. re fe-
ren du mo bū du, su tei kiant bet kam dvi-
gu bą pi lie ty bę). PLB val dy ba at sa kė į 
šį laiš ką rug sė jo 29 d. PLB val dy bos 
at sa ky me vėl bu vo pa aiš kin ta, kad už-
sie nio lie tu viai ne pa gei dau ja ne ri bo tos 
dvi gu bos pi lie ty bės, tik tei sę iš sau go-
ti sa vo pri gim ti nę tei sę per Pi lie ty bės 
įsta ty mo to bu li ni mo pro ce są Sei me. 
Taip pat PLB val dy bos siū lo mos Ry šių 
su už sie nio lie tu viais Ko or di na vi mo 
ko mi si jos tiks las, pa rei gos ir su dė tis 
bu vo iš dės ty ta ši taip: 

Vy riau sy bė su ku ria Už sie nio 
lie tu vių ir Lie tu vos ry šių ko or di na vi mo 
ko mi si ją, ku ri yra jai at skai tin ga; Ko-
mi si jos tiks las bū tų: ati tin ka mų stra te-
gi jų (dėl už sie ny je gy ve nan čių lie tu vių 
ir vi sų ins ti tu ci jų, įstai gų ir ne vy riau-
sy bi nių or ga ni za ci jų veik los už sie nio 
lie tu vių at žvil giu) pro jek tus įver tin ti 
bei juos pri im ti, stra te gi jų įgy ven di ni-
mą ko or di nuo ti, įver tin ti Už sie nio lie-
tu vių de par ta men to veik lą bei rū pin tis 
efek ty ves niu vals ty bės tu ri mų iš tek lių 
pa nau do ji mu. Už sie nio lie tu vių de par-
ta men tas vyk dy tų pro gra mas per ati tin-
ka mas mi nis te ri jas, de par ta men tus bei 
or ga ni za ci jas, ben dra dar biau tų su PLB 
part ne rys tės pa grin dais ir pa siū ly tų 
Ko mi si jai stra te gi jas. De par ta men tas 
bū tų at skai tin gas Ko mi si jai; Ko mi si ja 
su da ry tų: Už sie nio rei ka lų mi nis te ri jos 
at sto vas, Švie ti mo ir  moks lo mi nis-
te ri jos at sto vas, Kul tū ros mi nis te ri jos 
at sto vas, Vi daus rei ka lų mi nis te ri jos 
at sto vas, Eko no mi nės mig ra ci jos rei-
ka lų ko mi si jos pir mi nin kas, „Iš ei vi jos 
in teg ra vi mo si į Lie tu vos gy ve ni mą“ 
ko mi si jos pir mi nin kas, Mi nist ro pir-
mi nin ko at sto vas ir trys PLB at sto vai. 

Vie nin te lis Sei mo po li ti nis 
spren di mas bu vo pa da ry tas 1996 m. 
rug sė jo 2 d. Vil niu je, LR Sei mo ir JAV 
LB ko mi si jai pri ėmus kon cep ci ją „In-
teg ra li tau ta“. Ši kon cep ci ja re mia si 
Lie tu vių Char tos ir Lie tu vos Kon sti-
tu ci jos nuo sta to mis. Kon cep ci jos po-
li ti kos prin ci pai – „Lie tu vių tau tą su-
da ro ir tė vų že mė je gy ve nan tys, ir už 
jos ri bų įsi kū rę pa sau lio lie tu viai. Juos 

RE GI NA NA RU ŠIE NĖ. SI GI TO BIR GE-
LIO NUOTR.
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į in teg ra lią tau tą jun gia aukš čiau sio ji 
tau tos ben druo me nės or ga ni za ci ja – 
ne pri klau so ma vals ty bė“. Va do vau jan-
tis šiais prin ci pais pro gra mas už sie nio 
lie tu viams tu rė tų kur ti Lie tu vos val-
džios ins ti tu ci jos, pa gal sa vo pa da li nių 
pa skir tis (mi nis te ri jas) ir jų eks per ti zę, 
o ne kur ti at ski ras pro gra mas už sie nio 
lie tu viams, at sie tas nuo veik lų, skir tų 
lie tu viams, gy ve nan tiems Tė vy nė je. 

PLB Val dy ba pra šė pa teik ti Vy-
riau sy bei mū sų re ko men da ci ją su kur ti 
Už sie nio lie tu vių de par ta men tą, ku-
rio veik los pri ori te tai bū tų nu kreip ti į 
už sie nio lie tu vių ry šių su Lie tu va pa-
lai ky mo už tik ri ni mą bei pa nau do ji mą 
Lie tu vos vals ty bės in te re sų stip ri ni mui 
tarp tau ti nė je erd vė je. Tei gė me, kad 
PLB sie kia to liau to bu lin ti ben dra dar-
bia vi mą su De par ta men tu, ku rį pra-
smin gai pra dė jo me. Taip pat tei gė me, 
kad PLB val dy ba yra pa si ruo šu si dirb ti 
Lie tu vos ir už sie nio lie tu vių ge ro vei ir 
in te re sams. Mes esa me vie na tau ta. 

PLB val dy ba ga vo Il ga lai kės 
vals ty bės san ty kių su už sie nio lie tu-
viais 2008–2020 m. stra te gi jos pro jek-
to pa tiks lin tą ver si ją iš De par ta men to 
2007 m. spa lio mėn. Šis nau jas va rian-
tas bu vo daug to bu les nis, į jį įtrauk ta 
„In teg ra lios tau tos“ kon cep ci ja. De-
par ta men tas tei gė, kad tu ri bū ti su kur ta 
nau ja ben dra su PLB Lie tu vos ben dra-
vi mo su už sie nio lie tu viais stra te gi jos 
ko or di na vi mo ko mi si ja, at skai tin ga 
Vy riau sy bei ir kad bus su kur ta pro gra-
ma LR ben dro jo la vi ni mo mo kyk lo se 
mo ky ti jau ni mą apie pa sau lio lie tu vių 
is to ri ją, kaip PLB bu vo pra šiu si. PLB 
val dy ba at sa kė į šią pas ku ti nę ver si ją, 
pa dė ko da ma De par ta men tui už jų pa-
da ry tas pa tai sas. PLB val dy ba pa dė-
ko jo De par ta men tui už jų su pra ti mą, 
kad Lie tu vių Ben druo me nės pa čios 
tu rė tų steig ti sa vo mo kyk las bei tvar-
ky ti jų veik lą ir kad De par ta men tas 
ga li tik to kį kū ri mą ska tin ti. Įver tin tas 
De par ta men to sie kis ras ti pra smin gą 
ben dra dar bia vi mą su lie tu vių ben druo-
me nė mis per Pa sau lio Lie tu vių Ben-
druo me nę. Taip pat pa teik ta pa sta ba, 
kad se niau įkur tos Ben druo me nės daž-
nai pa reiš kia, jog joms ir jų po rei kiams 
ne pa kan ka Lie tu vos ins ti tu ci jų dė me-
sio. Pa ga liau PLB at sa ky mas at krei pė 
De par ta men to dė me sį į pa tiks lin tus ir 
at nau jin tus Lie tu vių Ben druo me nės 
duo me nis.

So cia li nės ap sau gos ir dar bo 
mi nis te ri ja yra pa ruo šu si Eko no mi-
nės mig ra ci jos re gu lia vi mo stra te gi ją 
ir jos įgy ven di ni mo prie mo nių 2007-
2008m. pla ną, ku rį Lie tu vos Vy riau-
sy bės pri ėmė 2007 m. ba lan džio 25 
d. Šios Stra te gi jos tiks las yra „siek ti, 
kad spar taus eko no mi nio au gi mo są-
ly go mis Lie tu vos Res pub li ko je ne-
trūk tų dar bo jė gos ir iš veng ti ne igia mų 
mig ra ci jos pro ce so pa sek mių“. Vie nas 
tiks las yra ska tin ti eko no mi nius mig-
ran tus grįž ti į Tė vy nę – pa lai kant su 
jais glau džius ry šius ir ben dra dar biau-
jant su vei kian čio mis lie tu vių or ga ni-
za ci jo mis bei už tik ri nant efek ty vų ins-
ti tu ci jų ben dra dar bia vi mą eko no mi nės 
mig ra ci jos klau si mais. Stra te gi jo je nu-
ma ty ta, kad LR Sei mo ir PLB ko mi si ja 
tu rės at sa ko my bę ko or di nuo ti Lie tu-
vo je ir už sie ny je  gy ve nan čių lie tu vių 
ben dra vi mo puo se lė ji mą ir da ly vau ti 
for muo jant vals ty bės po li ti ką už sie nio 
lie tu vių at žvil giu. Tuo tar pu nu ma ty ta, 
kad PLB tu rės at sa ko my bę už pa gar-
bos sa vi tai lie tu vių kul tū rai ska ti ni mą 
ir tau ti nio ta pa tu mo puo se lė ji mą, lie-
tu viš kų ver ty bių puo se lė ji mą šei mo-
je, už sie nio lie tu vių mo ky mą lie tu vių 
kal bos, ska tins sa vo kraš tų LB  kur ti 
ben druo me ni nius cen trus ir ska tins lie-
tu vių grį ži mą į Tė vy nę. Pro jek tas bu vo 
ap tar tas bu vu sio je LR Sei mo ir JAV LB 
ko mi si jo je, ir PLB pir mi nin kė pa tei kė 
PLB nuo mo nę, kad pa ra šy ta stra te gi ja 
skam ba po zi ty viai, ji įtrau kia už sie nio 
lie tu vių in dė lį, bet daug kas pri klau sys 
nuo šios stra te gi jos vyk dy mo są ly gų. 

2007 m. Kul tū ros mi nis te ri ja 
pa ren gė „Na cio na li nių tran sliuo to jų 
in for ma ci nės sklai dos per sie nas ska ti-
ni mo kon cep ci ją“, va do vau jan tis Vals-
ty bės il ga lai kės rai dos stra te gi jos, pa-
tvir tin tos LR Sei mo 2002 m. lap kri čio 
12d. nu ta ri mu Nr. IX-1187. Ši Kul tū ros 
mi nis te ri jos kon cep ci ja su kū rė ga li my-
bę vyk dy ti „TVLi tu a ni ca“ pro jek tą.  
2007 m. lie pos 4 d. LR Pre zi den tū ro je 
įvy ko po sė dis, ku ria me J.E. Pre zi den-
tas Val das Adam kus pri ėmė Mi nist rą 
pir mi nin ką, Sei mo na rį Pet rą Aušt re vi-
čių, PLB val dy bos pir mi nin kę Re gi ną 
Na ru šie nę, Ame ri kos lie tu vių te le vi-
zi jos di rek to rių Ar vy dą Re nec kį ir re-
ži sie rių Arū ną Ma te lį. Po sė džio me tu 
bu vo pa si sa ky ta už lie tu viš ką ALTV 
ka na lo pro jek tą, ku rio pro gra mą su-
da ry tų Ame ri ko je su kur tos lai dos, at-

spin din čios vie ti nių lie tu vių lū kes čius 
ir JAV LB ži nias bei ge riau sių Lie tu-
vo je ro do mų TV lai dų rink ti nę, ne ap-
si ri bo jant vie na te le vi zi jos lai da, bet 
sie kiant įtrauk ti ge riau sias lie tu viš kas 
kul tū ri nes, švie čia mą sias ir re gio ni nes 
lai das, ne pri klau so mų pro diu se rių kū-
ri nius. Mi nist ras pir mi nin kas Ge di mi-
nas Kir ki las tei gė, kad Vy riau sy bė yra 
pa si ren gu si skir ti pro jek tui lė šas. Tuo 
tiks lu bu vo su kur ta dar bo gru pė, ku rio-
je da ly va vo PLB Val dy bos pir mi nin kė 
Re gi na Na ru šie nė, Ar vy das Re nec kis, 
re ži sie rius Arū nas Ma te lis, Mi nist ro 
pir mi nin ko at sto vas Val de ma ras Sa ra-
pi nas ir Pre zi den to at sto vė Vai va Vėb-
rai tė. Dar bo gru pė pa tei kė Pre zi den tui 
ir Mi nist rui pir mi nin kui sa vo iš va das 
ir re ko men da ci jas bei pa siū lė pa va din-
ti šią pro gra mą „TVLi tu a ni ca“. 2007 
m. rug pjū čio 10 d. su si rin ki me, ku-
ria me da ly va vo Mi nist ras pir mi nin kas 
Ge di mi nas Kir ki las ir PLB val dy bos 
na riai, Mi nist ras pir mi nin kas pa tvir ti-
no  „TVLi tu a ni ca“ pro jek to rė mi mą.  
2007 m. spa lio 24 d. Vy riau sy bė pa-
tvir ti no Kul tū ros mi nis te ri jos pa reng-
tą kon cep ci ją ir  2007m. gruo džio 5 d. 
Vy riau sy bė Nu ta ri mu Nr. 1295 pa sky-
rė lė šas „už sie nio lie tu vių ben druo me-
nių rė mi mo pro gra mai kaip pa pil do mą 
fi  nan sa vi mą.“ „TVLi tu a ni ca“ pra dė-
jo reng tis tran sliuo ti sa vo pro gra mas  
JAV, vė liau šią veik lą pra ple čiant į ki-
tus kraš tus. Tai gi PLB val dy ba įvyk dė 
PLB XII Sei mo re zo liu ci ją dėl lie tu-
viš kų TV lai dų tran slia vi mo pa sau liui 
re mian tis Ame ri kos lie tu vių te le vi zi ja 
Chi ca go je.

LR Sei me bu vo svars to mas bal-
sa vi mas in ter ne tu rin ki muo se ir re fe-
ren du muo se. PLB val dy ba nu spren-
dė rem ti Lie tu vos ir už sie nio lie tu vių 
bal sa vi mą elek tro ni niu bū du, kaip al-
ter na ty vų bū dą su są ly ga, kad bus ga-
ran tuo ta, kad toks bal sa vi mas tei sė tas, 
sau gus ir ne ko rum puo tas. PLB nuo mo-
ne, prieš įdie giant to kią sis te mą, bū ti na 
gau ti eks per tų iš va das. 

Sei mo Rin ki mų įsta ty mas pa-
ski ria vi sus už sie ny je gy ve nan čius 
Lie tu vos pi lie čius į vie ną vien man da tę 
rin ki mi nę apy gar dą (ket vir tas skir snis, 
33 straips nis, 1 pa strai pa). Apy tik riai 
skai čia vi mai ro do, kad šiuo me tu už-
sie ny je gy ve na apie 400 000 Lie tu-
vos pi lie čių, tu rin čių bal sa vi mo tei ses. 
Tu rint ome ny je, kad Lie tu vo je yra 71 
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vien man da tė apy gar da, toks da bar ti nis 
įsta ty mas yra dis kri mi nuo jan tis, prieš 
„ly gią rin ki mų tei sę“ ir ma ži na už sie-
nio lie tu vių įta ką įsta ty mų lei dy bai. Šis 
ne pa si ten ki ni mas bu vo iš reikš tas LR 
Sei mo ir JAV LB ko mi si jo je ir dr. Ar-
nol do Če po nio, ir dr. Gied riaus Bu ra-
čo, gy ve nan čių JAV, su kur to je Pe ti ci-
jo je. PLB val dy ba nu spren dė rem ti šią 
Pe ti ci ją ir pra šė vi sas kraš tų Ben druo-
me nės pri si jung ti prie šios ak ci jos. Šis 
įsta ty mas dar nė ra pa keis tas.

Nau jai su kur ta LR Sei mo ir 
PLB ko mi si ja pra dė jo veik ti 2007 m. 
ge gu žės 1 d. Pir ma sis po sė dis įvy ko 
2007m. spa lio mė ne sį Vil niu je. PLB 
at sto vų pir mi nin ke li ko Da lia Puš ko-
rie nė. 

2006 m. lap kri čio 13 d. LR 
Kon sti tu ci nis Teis mas pa skel bė sa vo 
spren di mą, kad da bar ti nis Pi lie ty bės 
įsta ty mas prieš ta rau ja Lie tu vos Res-
pub li kos Kon sti tu ci jai. PLB val dy ba 
kė lė šį ne ti kė tą spren di mą į vie šu mą 
ir ini ci ja vo vie šas dis ku si jas, pa reikš-
da ma sa vo ne pa si ten ki ni mą ir pra šy-
da ma Pre zi den to, Sei mo pir mi nin ko, 
Mi nist ro pir mi nin ko su ras ti bū dą lie tu-
viams iš lai ky ti sa vo pi lie ti nius ry šius 
su Tė vy ne, ar ba, jei jie gi mę sve tur, 
pi lie ti nius ry šius už megz ti ne pra ran-
dant gim to jo kraš to pi lie ty bės. 2007 
m. gruo džio 20 d. Mi nist ras pir mi nin-
kas Ge di mi nas Kir ki las sa vo po tvar kiu 
su da rė dar bo gru pę iš nag ri nė ti pi lie ty-
bės sam pra tą esa mo mis Lie tu vos vals-
ty bin gu mo rai dos są ly go mis. Gru pės 
va do vu pa skir tas Egi di jus Ja ra šiū nas. 
Į Dar bo gru pę bu vo įtrauk ta ir Re gi na 
Na ru šie nė, PLB val dy bos pir mi nin kė. 
Ta čiau ši dar bo gru pė vei kė, ne pra ne-
šu si apie tai PLB val dy bos pir mi nin kei. 
Ji ne bu vo in for muo ta apie po sė džius 
ar pa kvies ta da ly vau ti dis ku si jo se ir 
svars ty muo se. Kai bu vo su ži no ta, kad 
dar bo gru pė jau pri ėmė sa vo spren di-
mus, PLB pir mi nin kė pa tei kė at ski rus 
PLB ko men ta rus Mi nist rui pir mi nin-
kui ir dar bo gru pei. 2007 m. va sa rio 
27 d. vie šai bu vo pra neš ta apie dar bo 
gru pės spren di mus. PLB ne tik in for-
ma vo Mi nist rą pir mi nin ką, bet ir spau-
dą, kad šios dar bo gru pės pa siū ly mas 
su teik ti už sie nio lie tu viams „ypa tin go 
ry šio su Lie tu va“ sta tu są nė ra pri im ti-
nas dėl net 11 at ski rų prie žas čių. Per 
2007 m. ba lan džio mė ne sio LR Sei mo 
ir JAV LB ko mi si jos po sė dį, Mi nist ras 

pir mi nin kas per sa vo at sto vą pra ne šė, 
kad jis „at si to li na“ nuo šios dar bo gru-
pės pa siū ly mų. Nuo 2007 m. pra džios 
PLB per sa vo kraš tų LB rin ko pa ra šus 
Pe ti ci jai, kad Lie tu vos val džios ins ti tu-
ci jos su ras tų bū dą už sie nio lie tu viams 
iš sau go ti Lie tu vos pi lie ty bę. 

2007 m. ba lan džio 13 d. LR 
Sei mas už re gist ra vo ir ba lan džio 19 
d. pri ėmė svars ty mui Sei mo na rio An-
driaus Ku bi liaus Pi lie ty bės įsta ty mo 
pa kei ti mo ir pa pil dy mo pro jek tą. PLB 
val dy ba pa svei ki no šią Sei mo na rio 
An driaus Ku bi liaus ini cia ty vą bei pa-
tei kė ke le tą pa sta bų. 

2007 m. ba lan džio 20 d. LR Sei-
mo ir PLB ko mi si ja pri ėmė Re zo liu ci-
ją, ku rio je kon sta tuo ta, kad Kon sti tu-
ci nio Teis mo nu ta ri mas ne ati tin ka Lie-
tu vos na cio na li nių in te re sų, pa ste bė jo, 
kad LR pi lie ty bės ne ga li pa keis ti joks 
ypa tin go ry šio sta tu sas ar ins ti tu tas, ra-
gi no LR Sei mą kuo grei čiau už tik rin ti 
LR pi lie ty bės, įgy tos gi mus, iš sau go-
ji mą ir tęs ti nu mą bei siū lė LR Sei mui 
pri im ti Lie tu vos Res pub li kos pi lie ty-
bės įsta ty mo pa tai sas, ku rios leis tų LR 
pi lie čiams, įgi ju siems pi lie ty bę gi mus, 
jų vai kams, vai kai čiams ir pro vai kai-
čiams bet ku rio mis ap lin ky bė mis iš-
sau go ti LR pi lie ty bę. Ko mi si ja siū lė 
pa pil dy ti LR Kon sti tu ci jos 32 straips-
nio tre čią da lį nuo sta ta, kad nė vie nas 
pi lie tis ne ga li pra ras ti LR pi lie ty bės, 
įgy tos gi mus, prieš sa vo va lią. Per šios 
ko mi si jos po sė džius, PLB Val dy bos 
pir mi nin kė įtei kė Sei mo pir mi nin kui 
gau tas iš PLB kraš tų ben druo me nių 
pa si ra šy tas pe ti ci jas. 

2007 m. ge gu žės ir ba lan džio 
mė ne siais Re gi na Na ru šie nė, JD, vyk-
dė pi lie ty bės pra ra di mo Eu ro pos Są-
jun go je klau si mo ana li zę. Jos iš va dos 
bu vo  spaus din tos „Li tu a nus“ ir „Ber-
nar di nai“ bei PLB in ter ne to sve tai nė se. 
2007 m. bir že lio 7–10 die no mis „Vil-
mo rus“ at li ko Lie tu vo je rep re zen ta ty-
vią gy ven to jų ap klau są dėl pi lie ty bės 
pra ra di mo. Ty ri mas vy ko 19 mies tų ir 
60 kai mų, bu vo ap klaus ti 1001 ša lies 
gy ven to jų. 88,1 proc. vi sų ap klaus tų jų 
tei gia mai at sa kė į klau si mą, ar no ri te, 
kad lie tu vių kil mės as me nys, įgi ję ki-
tos vals ty bės pi lie ty bę, ne pra ras tų Lie-
tu vos pi lie ty bės.

 2007 m. lie pos mė ne sį ir vė-
liau – rug sė jo mė ne sį Vi daus rei ka lų 
mi nis te ri ja pa tei kė sa vo reng tą Pi lie ty-

bės įsta ty mo pro jek tą. PLB spa lio 11 
d. pa tei kė sa vo po zi ci ją, kad šis Vi daus 
rei ka lų mi nis te ri jos siū lo mas įsta ty-
mo pro jek tas ne ati tin ka Kon sti tu ci nio 
Teis mo pa teik tų Kon sti tu ci jos in ter-
pre ta ci jų ir vie toj di des nio aiš ku mo 
su kū rė pai nia vą.

2007 m. rug pjū čio 6 d. JE Pre-
zi den tas Val das Adam kus ka te go riš kai 
pa si sa kė už dvi gu bą pi lie ty bę už sie nio 
lie tu viams,  Sei mo pir mi nin kas Vik-
to ras Mun tia nas tam pri ta rė. 2007 m. 
rug pjū čio 9 d. Kraš tų LB ir LJS pir-
mi nin kų su va žia vi mas pa rė mė LR Sei-
mo ir JAV LB 2007 m. bir že lio 20 d.  
pri im tą re zo liu ci ją. 2007 m. rug pjū čio 
mė ne sio 24 d. „Aki ra čių“ ra di jo lai-
doje, Mi nist ras pir mi nin kas Ge di mi-
nas Kir ki las su ti ko, jog rei kia pa reng ti 
nau ją Pi lie ty bės įsta ty mą. Jei bū ti na 
keis ti Kon sti tu ci ją, pir miau sia steng tis 
tą da ry ti Sei me, ir tik jei gu vie no ar ki-
to bū do ne už teks, tuo met keis ti Kon-
sti tu ci jos 12 straips nį (kas ga li ma tik 
re fe ren du mo ke liu). 

2007 m. rug sė jo 12 d. Sei mo 
na rys Ar tū ras Pau laus kas pa tei kė Sei-
mui Nu ta ri mą dėl re fe ren du mo dėl 
dvi gu bos pi lie ty bės pa skel bi mo, ku ria-
me yra siū lo ma pa keis ti Kon sti tu ci jos 
12 straips nio 2 da lį taip: „Pri ta riu, kad 
Lie tu vos Kon sti tu ci jos 12 straips nio 
2 da lis bū tų iš dės ty ta taip: „Lie tu vos 
Res pub li kos pi lie tis ga li bū ti ir ki tos 
vals ty bės pi lie čiu“, ren giant šį re fe ren-
du mą per 2008 m. spa lio mėn. vyks-
tan čius rin ki mus į Sei mą. PLB ne pri-
ta ria re fe ren du mui jau vien dėl to, kad 
iš anks to aiš ku, kad toks re fe ren du mas 
ne bus sėk min gas. Pa gal Re fe ren du mo 
įsta ty mą, nors pu sė Lie tu vos rin kė jų 
tu ri da ly vau ti bal sa vi me ir re fe ren du-
mui pri tar ti. Tiek Lie tu vos pi lie čių nie-
kuo met ne bal suo ja, be to, PLB ne pra-
šo ne ri bo tos dvi gu bos pi lie ty bės ir jai 
ne pri ta ria, o no ri iš lai ky ti lie tu vių kil-
mės žmo nių pri gim ti nę pi lie ty bės tei sę 
iš im ties tvar ka. 

2007 m. spa lio mė ne sį PLB 
pir mi nin kė pa dė jo LR Sei mo ir PLB 
ko mi si jai pa reng ti sa vo po sė džiams 
dar bot var kę pi lie ty bės klau si mu. 2007 
m. spa lio 17 d. įvy ko dis ku si jos dėl pi-
lie ty bės pra ra di mo pro ble mos, ku rio se 
da ly va vo PLB val dy bos pir mi nin kė. 
Tą pa čią die ną Sei mo val dy ba pri ėmė 
spren di mą su kur ti Sei mo pi lie ty bės 
dar bo gru pę, ku ri pa teik tų Sei mui sa-
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vo re ko men da ci jas iki ko vo 1 d. Dar bo 
gru pės va do vas – Sei mo na rys Ar mi-
nas Ly de ka. Tą pa čią die ną LR Sei mo 
ir PLB ko mi si ja pri ėmė Re zo liu ci ją, 
ra gin da ma Sei mo val dy bos su kur tą pi-
lie ty bės dar bo gru pę kuo sku biau pa-
reng ti rei ka lin gų tei sės ak tų pro jek tus 
ir krei pė si į Sei mą, kad šis svars ty tų 
dar bo gru pės tei sės ak tų pro jek tus ypa-
tin gos sku bos tvar ka ir dėl jų pri ėmi mo 
bal suo tų ne vė liau kaip 2008 m. ko vo 
25 d. Sei mo pi lie ty bės dar bo gru pė 
pra dė jo dar bą lap kri čio mė ne sį ir tę sia 
jį iki šiol. 

2008 m. Vi suo me ni nių rei ka lų 
ko mi si jos veik los pla nai
Šios ko mi si jos už duo tis yra pa-

nau ja kon fe ren ci ja kar tu su fi zi kais, 
nes su ei na 200 me tų nuo T. Grot-
thus so švie sos dės nio at ra di mo. 

Į vo kie čių kal bą iš vers ta ir 
rė mė jų lė šo mis jau lei džia ma J. A. 
Krikš to pai čio kny ga apie T. Grot-
thus są. 

Didelę dalį iš lai dų pa den gia 
Grot thus sų šei ma. Ji yra pa au ko ju si 
lė šų ir Žei me lio mo nog ra fi jai, ku-
rio je bent 200 psl. (iš dau giau kaip 
1000) bus skir ta T. Grot thus sui. Ak-
ty viau si Grot thus so fon do rė mė jai 
Vo kie ti jo je yra Ha ris ir Sieg frie das 
Grot thus sai, Ma ri jos Čiur lie nės pus-
bro liai, gy ve nan tys ne to li Bo nos. 
Šei ma ža da iš da bar ti nių sa vi nin kų 
at pirk ti ir Grot thus sų dva ro iš li ku sį 
na mą, kur sva jo ja ma įreng ti edu ka ci-
nį cen trą. Šiau rės Lie tu vo je – Pa kur-
šė je kaip tik trūks ta kul tū ros cen trų, 
su si ju sių su gar sia pa var de. Gau sūs 
Pa kur šės dva rai, ku riuo se vyk da vo 
ak ty vi kul tū ri nė ir švie ti mo veik la, 
ga li teik ti me džia gos ir idė jų šian-
die nos edu ka ci nei veik lai. 

Nors Te odo ro Grot thus so var-
das Lie tu vo je ne bu vo vi siš kai pa-
mirš tas, bet ne bu vo ir de ra mai įam-
žin tas. Jo var du te bu vo pa va din ta 
vie nin te lė gat ve lė Žei me ly je. Tą 
spra gą da bar sten gia si už pil dy ti Te-
odo ro Grot thus so fon das, ku ris gi mė 
Vil niu je 1994 m., su si ti kus tuo me ti-
niam Lie tu vos Moks lo aka de mi jos 
pre zi den tui aka de mi kui B. Juod kai 

dė ti Lie tu vių Ben druo me nei at sto vau ti 
lie tu vių in te re sams sa vo gy ve na mo-
se ša ly se bei kur ti tei gia mą Lie tu vos 
įvaiz dį. Taip pat pa dė ti Lie tu vių Ben-
druo me nei Lie tu vo je at sto vau ti už sie-
ny je gy ve nan tiems lie tu viams ir rū pin-
tis, kad Lie tu vos val džia su jais elg tų si 
kaip su lie tu vių tau tos na riais.

Veik los pla nai 2008 m. yra šie: 
ap sau go ti už sie ny je gy ve nan čių lie tu-
vių, jų vai kų, vai kai čių ir pro vai kai čių 
pri gim ti nę Lie tu vos pi lie ty bės tei sę; 
ra gin ti vi sas kraš tų lie tu vių ben druo-
me nes sek ti po li ti kos įvy kius, ku rie 
ga lė tų tu rė ti pa sek mių Lie tu vai ar už-
sie nio lie tu viams ir pra neš ti PLB val-
dy bai, ku ri apie juos vie šai pa reikš-
tų PLB po zi ci ją; pa lai ky ti ry šius su 

Lie tu vos val džia, ins ti tu ci jo mis bei 
or ga ni za ci jo mis Lie tu vo je, kad už sie-
nio lie tu viai bū tų įtrauk ti į Lie tu vos 
vie šas, po li ti nes dis ku si jas: a) ku riant 
stra te gi jas dėl už sie nio lie tu vių; b) kad 
už sie nio lie tu viai bū tų kvie čia mi da ly-
vau ti Lie tu vos ren gi niuo se, šven tė se 
bei svar biuo se įvy kiuo se; ra gin ti Lie-
tu vos pi lie čius už sie ny je bal suo ti Lie-
tu vos rin ki muo se ir da ly vau ti nu sta-
tant įvai rių po li ti nių gru pių po li ti nes 
pro gra mas bei da ly vau ti rin ki mi nė se 
kam pa ni jo se; ste bė ti įvy kius Lie tu vo-
je, ku rie tei gia mai ar ne igia mai at si lie-
pia Lie tu vos de mok ra ti jos vys ty mui si 
ir pa reikš ti dėl jų PLB po zi ci ją; tęs ti 
PLB XII Sei mo vi suo me ni nių rei ka lų 
re zo liu ci jų vyk dy mą.

su Ha riu ir Sieg frie du Grot thus sais 
iš Vo kie ti jos. Bu vo nu spręs ta įkur ti 
ben drą Te odo ro Grot thus so fon dą, 
ku ris 1997 m. pe ror ga ni zuo tas į Lie-
tu vos Moks lo aka de mi jos Te odo ro 
Grot thus so fon dą. Jo val dy bą su da-
ro 7 na riai – 3 Moks lo aka de mi jos 
ir 3 Grot thus sų at sto vai bei pre zi-
den tas (šiuo me tu prof. Po vi las Al-
gir das Vaš ke lis). Grot thu sams Lie-
tu vo je at sto vau ja Ma ri ja Čiur lie nė. 
Fon das kas met ski ria sti pen di ją stu-
den tui che mi kui, o pa gal rei ka lą – ir 
moks li nin kui, nu si pel niu siam po pu-
lia ri nant Te odo ro Grot thus so var dą 
ir jo pa sie ki mus (jau pa skir tos 4 to-
kios pre mi jos). Vil niaus uni ver si te to 
Che mi jos fa kul te te įkur ta Te odo ro 
Grot thus so au di to ri ja. Be je, Vil niu je 
vei kia ir „Grot thus so“ vieš bu tis, ku-
rį įstei gė šios gi mi nės pa li kuo nė. 

Lie tu vos Grot thus sai
Ma ri ja Čiur lie nė, ku rios ma-

ma Grot thus sai tė yra įtrauk ta į Vo-
kie ti jo je esan čius kil min gų jų są-
ra šus, mums pa dė jo su si gau dy ti 7 
kar tas nuo Te odo ro Grot hus so sie-
kian čio je Lie tu vos Grot thus sų gi-
mi nės is to ri jo je. Ma ri jos gy ve ni mo 
is to ri ja ne ma žiau su dė tin ga. Ji yra 
ki lu si iš Grot thus sų C ša kos. Jos se-
ne lis – Veng riš kės dva ro sa vi nin kas. 
1940 m., Lie tu vą oku pa vus ru sams, 
se ne lis su vi sais 4 vai kais – dviem 
ve du siais sū nu mis ir dviem duk-
ro mis – Edita Eugenija su šei ma ir 

dar jau nu te Kar me na – re pat ri ja vo 
į Vo kie ti ją. Sun kiai Grot thus sai iš-
gy ve no ka ro me tą – mais to trū ku mą 
ir Hit le rio val dy mą. Mo ti nai, Grut-
thus sai tei Fi ran tie nei, ku ri mo kė jo 7 
kal bas ir bu vo Grot thus sams bū din-
gų de mok ra ti nių pa žiū rų, bu vo ne-
leng va. Vo kie ti jo je ji bu vo pa puo lu-
si į na cio nal so cia lis tų par ti jos ug nį 
ir ap šauk ta nu si kal tu si Hit le riui, nes 
bu vo ne man da gi su Hit le rio par ti jos 
na riu, o grį žu si į Lie tu vą nu si kal to 
dėl to, kad pa da vė duo nos vo kie čių 
be lais viui. 

Ste buk lu vi si Veng riš kės Grot-
thus sai iš li ko gy vi. Taip at si ti ko, 
kad vy res nio sios duk ters – Editos 
Eugenijos Fi ran tie nės šei ma pa kliu-
vo į ame ri kie čių už im tą te ri to ri ją, 
ku ri vė liau bu vo per duo ta ru sams. 
Šei ma bu vo su grą žin ta į Lie tu vą. Tik 
Firantienės ko mu ni ka bi lu mas bei iš 
na mų pa si im tos bran ge ny bės pa dė-
jo iš veng ti Si bi ro. Grį žo į Lie tu vą ir 
se nie ji Grot thus sai, o abu sū nūs su 
lie tu vai tė mis žmo no mis, slap ta iš 
ru sų už im tos te ri to ri jos per ėję į Va-
ka rų zo ną, li ko Vo kie ti jo je. Jų vaikai 
ir šiandien gy ve na ne to li Bo nos. Čia 
už au go vi sas pul kas Ma ri jos Čiur-
lie nės pus bro lių. Nors jie jau gi mė 
ne Lie tu vo je, bet ma mos lie tu vai tės 
juos iš mo kė my lė ti Lie tu vą. Jie pa sa-
ko ja, jog atos to gų šei mos vyk da vo į 
Šve di ją, kad galėtų žiūrėti į Lietuvos 
krantą anapus Bal ti jos.

Aud ro nė V. Škiu dai tė

atkelta iš 12 psl.
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Nau juo sius me tus Lon do-
no lie tu viai pra dė jo Lie tu vių mal-
dos pus ry čiais, ku rie vy ko 2008 m. 
sau sio 12d., šeš ta die nį, „Chur chill“ 
vieš bu ty je. Na cio na li niai mal dos 
pus ry čiai – tai ga li my bė po li ti-
kams, ver sli nin kams, vi suo me nės 
vei kė jams, jau ni mui pa si da lin ti sa-
vo min ti mis ir įžval go mis su ki tais 
žmo nė mis. Šių su si ti ki mų me tu kal-
ba ma apie Evan ge li jos ver ty bes ir 
dva si nio ben dra vi mo svar bą kas die-
nia me kiek vie no as mens gy ve ni me, 
vi suo me nė je, tar pu sa vio san ty kiuo-
se. Eu ro po je Na cio na li niai mal dos 
pus ry čiai yra ren gia mi Di džio jo je 
Bri ta ni jo je, Bel gi jo je, Vo kie ti jo je, 
Nor ve gi jo je ir ki to se ša ly se. 

Lie tu vo je pir mie ji Na cio na li-
niai mal dos pus ry čiai bu vo su reng ti 
2001 me tais. Nuo ta da šią tra di ci ją 
puo se lė ja pre zi den tas Val das Adam-
kus. JK gy ve nan čių iš ei vių bei LR 
am ba sa dos JK pa stan go mis Mal dos 
pus ry čiai bu vo ren gia mi pir mą kar-
tą. Jie bu vo skir ti Sau sio 13-osios 
au koms at min ti, pa grin di nį pra ne ši-
mą skai tė Eu ro pos Par la men to na-
rys prof. Vy tau tas Land sber gis, sa-
vo įžval go mis apie in di vi do lais vę 
da li jo si Jungtinės Karalystės Par la-
men to na rys Des mond Swa y ne, apie 
re li gi jos lais vę kal bė jo ka nau nin kas 
Mi cha el Bour de aux. 

Pir mie ji lie tu viš ki mal dos 
pus ry čiai Lon do ne su lau kė di de lio 
tiek čia gy ve nan čių lie tu vių, tiek 
Lie tu vai pri jau čian čių bri tų su si-
do mė ji mo. Dalyvavo didelis būrys 
lietuvių išeivių.

Pir mų jų iš ei vi jo je Lie tu vių 
mal dos pus ry čių or ga ni za ci nio ko-
mi te to dar be drau ge su pa sau lie čiais 
da ly va vo ir dva si nin kai – tai šv. Ka-
zi mie ro baž ny čios kle bo nas Pet ras 
Tve ri jo nas bei Lie tu vių krikš čio nių 
baž ny čios pa sto rė Vil ma Dit ke vi-
čius. Mal dos pus ry čių glo bė jas – LR 
am ba sa do rius Lon do ne Vy gau das 
Ušac kas.

Jung ti nė je Ka ra lys tė je gy ve-
na ke lias de šimt tūks tan čių lie tu vių, 

JUNGTINĖJE KARALYSTĖJEPir mie ji lie tu vių mal dos pus ry čiai Lon do ne

pra de dant se no sios emig ran tų kar tos 
at sto vais ir bai giant jau ną ja kar ta, 
dir ban čia ar ba stu di juo jan čia ša lies 
aukš to sio se mo kyk lo se. Čia taip pat 
dir ba ne ma žai lie tu vių ver sli nin kų, 
moks li nin kų, me ni nin kų. 

„Šio ry to Mal dos pus ry čiai 
su bū rė lie tu vius ir Lie tu vos drau gus 
Lon do ne, at sto vau jan čius įvai rioms 
pro fe si joms, po žiū riams bei skir-
tin goms krikš čio niš koms ben druo-
me nėms, pa si da lin ti sa vo min ti mis 
ir įžval go mis Lais vės kai nos te ma. 
Su si rin ko me Lais vės gy nė jų die nos 
iš va ka rė se pa si mels ti ir pri si min ti 
1991 m. sau sio 13-osios nak ties au-
kas, žu vu siuo sius gi nant Lie tu vos 
Res pub li kos lais vę ir ne pri klau so-
my bę“, – pra dė da mas Mal dos pus-
ry čius sa kė ambasadorius Jungtinėje 
Karalystėje Vygaudas Ušac kas. Sau-
sio 13-osios did vy rių at mi ni mas bu-

MAL DOS PUS RY ČIŲ DA LY VIAI (IŠ KAI RĖS): KUN. PET RAS TVE RI JO NAS, MAR-
TY NAS JOK ŠAS, LIE TU VIŲ KRIKŠ ČIO NIŲ BAŽ NY ČIOS PA STO RĖ VIL MA DIT KE VI ČIUS, 
„LI TU A NI CA“ SA VI NIN KAS RO LAN DAS SA KAUS KAS, PROF. VY TAU TAS LAND SBER GIS, 
AMB. VY GAU DAS UŠAC KAS, LAU RA TOM KE VI ČIŪ TĖ, DA RIUS DIT KE VI ČIUS, „IN FO-
ZO NA“ LAIK RAŠ ČIO RE DAK TO RĖ ZI TA ČE PAI TĖ, RŪ TA SA KAUS KIE NĖ, GY TĖ  EIS-
MON TIE NĖ, RO BER TA SA KAUS KAI TĖ. DA LIAUS EIS MON TO NUOTR.

vo pa gerb tas ty los mi nu te. 
Ke le tas Lon do ne gy ve nan-

čių lie tu vių ver sli nin kų bei re li gi nės 
ben druo me nės nu ta rė pa rem ti pir-
muo sius iš ei vi jo je Lie tu vių mal dos 
pus ry čius ir taip pri si dė ti ku riant 
gra žią tra di ci ją, su kvie čiant žmo nes 
ben drai mal dai, po kal biui apie es mi-
nių ver ty bių svar bą ir kiek vie no as-
mens, ir vi suo me nės gy ve ni me. 

Na cio na li nių mal dos pus ry-
čių iš ta kos sie kia 1942-uo sius, kai 
ke le tas Jung ti nių Ame ri kos Vals ti jų 
Se na to na rių pra dė jo ne for ma lius su-
si ti ki mus, siek da mi da ly tis Kris taus 
mo ky mo gy vy bin gu mu ir juo pa-
grįs tu tar pu sa vio ben dra vi mu. 1953 
me tais įvy ko pir mie ji Na cio na li niai 
mal dos pus ry čiai, ku riuo se da ly va vo 
JAV pre zi den tas. 
            PL inf.
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Pa mąs ty ki me, ką reiš kia Vil-
niaus ir Lie tu vos Sau sio 13-oji, ko-
dėl ši da ta mi ni ma ir tu ri bū ti pla čiai 
ži no ma?

Nau jų jų lai kų Eu ro po je tai re-
tas, iš skir ti nis įvy kis – be gin klių ge-
ros va lios žmo nių per ga lė, au ko jant 
gy vy bes, prieš gin kluo tą pik ta va lį 
blo gį.

Mei lė ir ne apy kan ta, gė ris ir 
blo gis – ši prieš prie ša am ži na, to dėl 
ir Sau sio 13-oji ne bu vo vie ti nis įvy-
kis.

Ten, Lie tu vo je, dar kar tą su si-
dū rė du pa sau liai. Vie ną jų kil di na-
me iš žmo ni jos Mo ky to jo, ku ris gy-
ve no be veik prieš 2000 me tų, bu vo 
lai ko mas dai li dės sū nu mi iš Na za re-
to ir pa sa kė prieš pat sa vo že miš ką ją 
mir tį: „Nie kas ne tu ri di des nės mei-
lės kaip tas, ku ris gy vy bę už drau gus 
ati duo da“. Tai iš Jo no evan ge li jos.

Gy ven da mi ide o lo gi zuo ta me 
pa sau ly je ga li me gir dė ti čia ir ide o-
lo gi nę mak si mą. Ro mė nai sa ky da vo: 
sal du mir ti už tė vy nę. Bet ka žin, ar 
jie ki tiems pri pa ži no ki tų tė vy nę. O 
Jė zus sa ko – už drau gus, ku rių tar pe 
jau ne bė ra nei žy do, nei grai ko, tik 
vi si vie no Tė vo vai kai.

Jie my li Tė vą, kaip Tė vas – 
juos, tad ir jie vie ni ki tus kaip bro liai 

Sau sio 13-oji ne bu vo vie ti nis įvy kis
ir se se rys. To kia yra mei lė – aukš-
čiau sia šir dies tie sa. Toks yra mo-
ky mas, kaip že mė je tu ri bū ti, ir nors 
iš mok ti sun ku, nie kas ne pa skel bė 
ge res nio mo ky mo.

Iš jo su pran ta me, kad drau gas 
evan ge li ne pras me – tai ar ti mas, my-
li mas, bro lis ir se suo. Tė vas da vė dar 
ir ga lią iš vi sų se se rų, Ie vos duk te rų, 
iš si rink ti vie ną vie nin te lę; o tai ar 
ki tai se se riai – iš si rink ti iš vi sų že-
miš kų jų bro lių vie ną vie nin te lį.

An ti kris to mo ki niai, ne pri-
pa žįs tan tys ar ti mo mei lės, o skel bę 
ir te bes kel bian tys ne apy kan tos ide-
o lo gi ją, mė gi na kar tais var to ti tuos 
pa čius žo džius, tie siog juos pa vog ti. 
Taip žo džiai „drau gas“, ku riuo XIX-
XX am žių san dū ro je kreip da vo si ir 
lie tu viš ka li be ra lio ji in te li gen ti ja, po 
to „Ge nos se“, „ca me ra ti“ ne tru kus 
bu vo var to ja mi pra smė mis, ku rios 
ga lė tų skam bė ti ir kaip „ca mor ra ti“. 
O bu vo ir „to va rišč“, čia jau so vie tų 
pa si vog tas ru siš kas žo dis uzur pa to-
rių val džios ir jai lo ja lių pa val di nių 
san ty kiams ap gau lin gai įvar din ti. 
Ati tin ka mai šis žo dis ir skam bė da vo: 
ar ba iš apa čios pa tai kau ja ma, ar ba iš 
vir šaus pa nie ki nan čia gai da. Ka li-
nių, trem ti nių nie ka da ne va din da vo 
„to va rišč“, tai bu vo drau džia ma.

Iš štai Lie tu va, 1991 me tų sau-
sio try lik to ji. Nak tis prieš 17 me tų.

De šim tys tūks tan čių ar ti mų jų 
my li mų jų, su jung tų vie nin go jaus-
mo, nors šiaip tar pu sa vy nė ne pa žįs-
ta mų. Ir jų ne ken čian tys, nie ki nan tys 
sve ti mi ka rei viai stik li nė mis aki mis. 
Ne ži nia, ar už tų akių yra dar kõkios 
su ža lo tos sie los, ar tik ak las pa klus-
nu mas šė to no įsa ky mui: eik, mušk, 
žu dyk.

Ag re so rių lū po se skam ba ne-
bent keiks mai, o TV bokš to gy nė jų 
lū po se – mal da ir du pa pras ti žo-
džiai. Vie nas jų, tai Lie-tu-va, ku-
ris tūks tan čių bal sais reiš kia lais vės 
troš ki mą ir tė vy nės mei lę. Taip, Lie-
tu va ta da reiš kė ne ge og ra fi ją, o lais-
vę, smur to ir ver gi jos at me ti mą.

Ki tas šauks mas už puo li kams 

tie siai į vei dą: „Ką jūs da rot, fa šis-
tai?“

Taip ka dai se sa kė Mo ky to jas: 
jie ne ži no, ką da ro.

O api bū di ni mas „fa šis tai“ ver-
tė so vie tų ka rei vius pa ma ty ti sa ve 
lyg veid ro dy je. Ir prie kaiš tas „ką jūs 
da rot“ reiš kė: „su si pras ki te, žmo-
nės“.

Liu di nin kų ap ra šy muo se ran-
da me vaiz dą: žu dy nėms pa si bai gus, 
kai te le vi zi jos bokš tas jau už im tas, 
žu vu sie ji ir su žeis tie ji iš vež ti į li-
go ni nes; iš tuš tė ju sio mū šio lau ko 
pa kraš ty sto vi šar vuo tis su rau do na 
žvaigž de, o ja me sė di ru sų ka rei vis 
ir ver kia.

Jei gu ver kia – tai žmo gus. Ke-
tu rio li kos gy vy bių kai na iš gel bė ta 
vie na sie la.

To kia ir Fe de ri co Fel li nio fil-
mo „Ke lias“ pa bai ga. Bru ta lus pri-
mi ty vas, be maž gy vu liš ko gy ve ni mo 
per so na žas tam pa žmo gu mi. 

At si šau kia ir I. Ib se no „Pe e-
ro Gyn to“ dra mos pa bai ga: tuš čiai 
po pa sau lį iš si švais čiu sį avan tiū ris tą 
gy ve ni mo pa bai go je iš gelbs ti vie na 
iš ti ki ma Sol vei gos mei lė.

Ko kia bus mū sų ke lio, Lie tu-
vos ke lio, pa bai ga? O Ru si jos ke-
lio?

Ar at gi mi mas ir iš si gel bė ji-
mas, ar žlu gi mas už si py lus nuo dais?

Apaš ta las Pau lius klau sė sa-
vęs ir vi sų: kas aš bū čiau, jei mei lės 
ne tu rė čiau? Ir at sa kė: bū čiau nie kas.

Taip ir mes, jei mei lės ne tu rė-
si me, bū si me nie kas. Ir iš Lie tu vos, 
ir iš Jung ti nės Ka ra lys tės, ir iš Eu-
ro pos ga li lik ti vien pik tas, bai lus ir 
go dus nie kas.

To dėl evan ge li jos Mo ky mas 
yra kvie ti mas gy ven ti, bū tent gy ven-
ti mei lė je.

Sau sio 13-ąją li ko me gy ven ti. 
Ta da ko vą prieš tan kus lai mė jo žmo-
nių mei lė vie ni ki tiems, vi siems ar ti-
mie siems, tūks tan čiams ap link, lais-
vės ir tė vy nės mei lė.

Ne daž nai taip at si tin ka. Ži no-
ki me ir ne pa mirš ki me.

Vy tau to Land sber gio kal ba pir muo siuo se Lie tu vių mal dos pus ry čiuo se Lon do ne 2008-01-12

PROF. VY TAU TAS LAND SBER GIS
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Prieš pra ėju sias Ka lė das 
To ron to (Ka na da) Mai ro nio lie tu-
vių mo kyk los aš tun to kams įpras-
tų pa mo kų ne bu vo – jie nei ra šė, 
nei skai tė, ta čau pa ti kla sė at ro-
dė kaip Ka lė dų se ne lio dirb tu vės, 
kur nykš tu kai plu ša, ruoš da mi ka-
lė di nes do va nas: ček šė jo žir klės, 
la šė jo kli jai, ant sta lų vy nio jo si 
siū lai ir gu lė spal vo tas po pie rius, 
o ran ko se at sar giau siai bu vo lai-
ko mas kiau ši nio lukš tas. Jį ga li-
ma pa vers ti kuo tik no ri: na me liu 
de be sė ly je ar ba pa sken du sį gė-
lė se snie go se niu, paukš čiu ku ar 
mėgs ta miau siu gy vu lė liu, sau lu te 
ar žvaigž de – vis kuo, ką tik vai-
ko vaiz duo tė su ku ria. Ži no ma, ga-
li ma par duo tu vė je nu si pirk ti la bai 
gra žių, auk su ži ban čių pa puo ši mų, 
tik jie ne skleis ši lu mos kaip tie, su 
mei le pa si da ry ti pa čių.

Ka lė dų se ne lio dirb tu vės KANADOJE

MAI RO NIU KAI RUO ŠIA SI KA LĖ DŲ ŠVEN TEI

DAI NA VIL KE LY TĖ PA TI PA SI DA RĖ 
EG LU TĖS ŽAIS LIU KĄ

ŽAISLINĮ NA ME LĮ BAI GIA MA TAS 
ZEN KE VI ČIUS
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Gruo džio 16-osios ry tą ne 
vie nas To ron to (Ka na da) apy lin kių 
lie tu vis, pa žiū rė jęs pro lan gą ir iš vy-
dęs šie met anks ti at ėju sios rūs tuo lės 
žie mos su pus ty tą snie gą, vis dar be-
si ver čian tį iš aukš ty bių, juo už pil tus 
ke lius, svars tė, ar va žiuo ti į Ana pi lio 
pa ra pi ją Mi si sa go je (Mis sis sau ga), 
kur Jau nų šei mų sek ci ja ruo šia vai-
kams Ka lė dų eg lu tės šven tę, ar bū ti 
na mie.

Vis dėl to su si rin ku sių jų, ku rie 
bu vo pa si tik ti vie nos iš šven tės or ga-
ni za to rių Zi tos Kru ži kie nės, di džio-
jo je Ana pi lio sa lė je bu vo ne ma žai: 
Ana pi lio pa ra pi jos kle bo nas V. Staš-
ke vi čius, pre la tas J. Staš ke vi čius, 
ku ni gas Kak ne vi čius, ma mos, tė tės 

Gra ži Ana pi lio šei my nė lės šven tė
ir daug vai kų. Ant sce nos, kad kiek-
vie nas ma ty tų, bu vo pra kar tė lė, by-
lo jan ti apie svar biau sią šven tės prie-
žas tį, pui ka vo si pa puoš ta eg lu tė, ne 
vie ną vai ką vi lio jo prie jos su dė tos 
do va nos, gro jo links ma lie tu viš ka 
mu zi ka, o sa lė je pro gra mos lau kė ir 
žiū ro vai, ir da ly viai. Kom po zi to riui 
V. Ra ma naus kui gro jant, ki tai šven-
tės ruo šė jai – Ja ni nai Dzie mio nie nei 
– va do vau jant, pra dė jo suk tis ra te lis. 
„Gra ži mū sų šei my nė lė šian dien su-
si rin ko“, – dai na vo vai kai, o kar tu 
su jais – ir ki ti šven tės da ly viai. Lie-
tu viu ko ran ke lė ki to lie tu viu ko ran-
ko je. Ma žas del niu kas di des nia me. 
Lie tu viš kas žo dis – vie nų iš dai nuo-
tas, ki tų iš girs tas, kad bū tų iš tar tas 

vė liau. Žai di mas po žai di mo. Ra te lis 
po ra te lio – kaip di de lė šei ma. Ši taip 
gims ta ben dru mo jaus mas ir su vo ki-
mas, kas mus vie ni ja – kal ba, kul tū-
ra, tra di ci jos. Ši taip gy vuo ja ir stip-
rė ja ben druo me nė...

Sce no je pa si ro džius Dai vos 
Bo ty rie nės va do vau ja mo dra mos bū-
re lio „Ža lios lan kos“ da ly viams, žiū-
ro vai su si rin ko ar čiau prie sce nos, 
nes pa ma ty ti ir iš girs ti bu vo ką: bu-
vo pa ro dy ta iš trau ka iš šiuo lai ki nio 
miu zik lo pa gal Ka zio In čiū ros pje-
sę „Eg lė Žal čių ka ra lie nė“, mu zi ką 
ku riai pa ra šė Val das Ra ma naus kas. 
Juo da kaip nak tis skrais te ap si go bu-
si Nak to nė (Jo vi ta Gu de ly tė), la bai 
ka ra liš kas Žil vi nas (An ta nas Wa so-

MIU ZIK LO „EG LĖ ŽAL ČIŲ KA RA LIE NĖ“ AK TO RIAI: (IŠ KAI RĖS) RE ŽI SIE RĖ DAI VA BO TY RIE NĖ, EG LĖS SE SE RYS IN DRĖ RA-
MA NAUS KAI TĖ IR ANI KĖ RUD NIT SKY, EG LĖ – DAI VA RA MA NAUS KAI TĖ, ŽIL VI NAS – AN TA NAS WA SO WICZ, NAK TO NĖ – JO VI TA 
GU DE LY TĖ, KOM PO ZI TO RIUS VAL DAS RA MA NAUS KAS. N. BO TY RIAUS NUOTR.
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wicz), jū ros van de nų spal vos suk-
ne le ap reng ta ir gė lė mis vai ni kuo ta 
Eg lė (Dai va Ra ma naus kai tė) ir šiuo-
lai ki nėm suk niom pa si puo šu sios jos 
se se rys (Ani kė Rud nit sky ir In drė 
Ra ma naus kai tė) žiū ro vams pa do va-
no jo iš trau ką iš vi siems ge rai ži no-
mos ir tik riau siai pa čios gra žiau sios 
lie tu vių liau dies pa sa kos pa grin du 
su kur to vei ka lo. Žiū ro vus su ža vė jo 
su ge bė ji mu tai pa da ry ti. 

Ana pi lio vai kų cho ras „Gin ta-
rė liai“, kaip sa kė jų va do vė Dei man-
tė Gri gu tie nė, iš mo ko nau jų dai nų ir 
gies mių, ku rias šven tės da ly viai ir 

iš gir do. Vi sų vei dus nu švie tė šyp se-
nos, kai už dai na vo dar tre jų me tų ne-
tu rin tis Jo kū bė lis Ban se vi čius: „Op, 
op, o pa pa, tai pu pe lė tai pu pa“, kai 
dai na vo ke tur me tė Ais tė Min ke vi-
čiū tė ir pen kia me tis An drius Kru ži-
kas. Ži no ma, jų ir vi sų „Gin ta rė lių“ 
dai nos pa ly dė tos plo ji mais, žiū ro vai 
dai na vo kar tu su jais, ne be si dai ry da-
mi pro lan gus į dūks tan čią žie mą ir 
nors tuo me tu pri mir šę apie lau kian-
čią ke lio nę na mo.

Blyk čio jo fo to apa ra tų švie sos, 
dūz gė fil ma vi mo ka me ros, su po si 
dai na, de gė ug ne lė ant ka lė di nio tor-

to vai kams – Ana pi lis šven tė Ka lė dų 
eg lu tės šven tę...

Su šil dy ti to kios gra žios pro-
gra mos vi si su lau kė Ka lė dų se ne lio, 
ku ris, ži no ma, kiek vie ną vai ką ap do-
va no jo do va no mis ir pa lin kė ji mais. 

Po pie tei pa si bai gus, vai kais ve-
di ni ir ne ši ni do va no mis bei ge ra nuo-
tai ka, Ka lė dų eg lu tės šven tės da ly-
viai bri do per snie gą iki sa vo ma ši nų, 
brau kė nuo jų žie mos už vož tas snie go 
ke pu res, ir ne be at ro dė, kad žie ma to-
kia rūs ti – tik gal net ir links ma iš dai-
gi nin kė... Kaip mū sų vai kai...

Ri ma Že mai ty tė

In drė Ra ma naus kai tė
1864-1904 me tais bu vo 

uždraus ta spaus din ti lie tu viškas 
kny gas. Per 40 me tų spau dos drau di-
mo iš Ma žo sios Lie tu vos knyg ne šiai 
slap ta ne šė kny gas į Lie tu vą. Taip 
pat slap tai į Lie tu vą bu vo įneš ta ir 
kny ga, ku rią aš lai kiau sa vo ran ko-
se. 

Ra sa Alek ne vi čiū tė
Pa sva lio ra jo no Ka ti nų kai mo 

gy ven to ja Mor ta Rap ke vi čie nė tu rė-
jo kny gą, pirk tą iš Jur gio Bie li nio. Ji 
ją ga vo iš sa vo ma mos Blan tai tie nės. 
Vė liau ši kny ga ati te ko ma no lie tu-
vių kal bos mo ky to jai, ku ri ją at si ve-
žė į Ka na dą ir at ne šė pa ro dy ti mums. 
Kny ga la bai se na, jos viršeliai – iš 
ru dos odos. La pai pa gel tę ir ap tru-
pė ję. Rai dės ski ria si nuo da bar ti nių 
rai džių. 

Dai na Vil ke ly tė
Ca ras no rė jo nu tau tin ti Lie-

tu vą, bet lie tu viai da rė vis ką, ką tik 
ga lė jo, kad iš sau go tų kal bą. Lie tu-
viš kos kny gos lo ty niš ko mis rai dė-
mis bu vo spaus di na mos Prū si jo je, o 
knyg ne šiai tas kny gas neš da vo į Lie-

Lie tu vos is to ri jos da le lė
Už tai, kad lie tu vių tau ta iš sau go jo sa vo kal bą, sa vo raš tą, mes tu ri me bū ti dė kin gi XIX 

am žiaus tau tos švie suo me nei, vys ku pui M. Va lan čiui, da rak to riams ir knyg ne šiams, ku rių ka-
ra liu mi va di na mas nuo Bir žų ki lęs Jur gis Bie li nis per ne šė iš tuo men ti nės Prū si jos pu sę vi sų 
kny gų. Vie ną iš jų, šio knyg ne šio slap ta par duo tą to kiai pat vals tie tei, kaip ir jis pats, To ron to 
Mai ro nio mo kyk los mo ki niai ga lė jo pa lies ti. Pateikiame mokinių rašinėlių ištraukas.

         Mo kyt. R. Že mai ty tė-De Iu li is
tu vą. Knyg nešys Jur gis Bie li nis bu-
vo va di na mas Bal tuo ju Ere liu.

Vil tė Gri gu ty tė
Kai aš lai kiau ran ko se ši tą 

kny gą, jau čiau, kad ji yra ypač svar-
bi ir la bai graži. 

Al ma Ra ma naus kai tė
Lai ky da ma ši tą kny gą gal vo-

jau, kaip knyg ne šys Jur gis Bie li nis 
jau tė si, neš da mas ją iš Prū si jos? Ar 
jis bi jo jo? Jau čiau si iš di di lai ky da-
ma da le lę Lie tu vos is to ri jos. Knyg-
ne šiai daug pa da rė kal bos išli ki mui.

TORONTO MAIRONIO MOKYKLOS AŠTUNTOKAI SU JURGIO BIELINIO IŠ PRŪSIJOS 
SLAPTA ATNEŠTA KNYGA, APIE KURIĄ JIE PARAŠĖ RAŠINĖLIUS
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To ron tie tė Auš ra Gy ly tė Kar-
kie nė 2007 m. rug sė jo 12 d. bu vo 
vie na iš še šių To ron te esan čios Hum-
ber ko le gi jos dės ty to jų, ap do va no tų 
re tu pa žy mė ji mu-pre mi ja pir mau-
jan tiems švie tė jams – „Le a ders hip 
in Fa cul ty Te aching“ (LIFT). Iš vi sų 
On ta rio pro vin ci jos 18 uni ver si te tų 
ir 24 ko le gi jų On ta rio val džia 2007 
m. iš rin ko 100 iš ki liau sių pro fe so-
rių, ku rie ga vo šią aukš čiau sią mi-
nis te ri jos tei kia mą pre mi ją kar tu su 
stam bia pi ni gi ne do va na. Sa vo do va-
ną A. Kar kie nė pa sky rė sti pen di joms 
Hum ber ko le gi jos ne pa si tu rin tiems 
stu den tams. 

Auš ra Kar kie nė – Chi ca go je 
au gu si, gy ve na To ron te, jau dau giau 
kaip 25 me tus pro fe so riau ja Hum ber 
Col le ge of Ap plied Arts and Tech no-
lo gy. Bai gė Chi ca gos Lo y o la uni ver-
si te te bio lo gi jos moks lus, į Ka na dą 
at si kė lė su vy ru, to ron tie čiu dr. Ri-

Tarp iš ki liau sių pro fe so rių – lie tu vai tė

mu Kar ka. Ji ap gy nė tris uni ver si te to 
laips nius an glų kal bos ir li te ra tū ros 
sri ty se. Spe cia li za vo si an glų kal bos, 
kaip ant ro sios kal bos, dės ty mo me-
to do lo gi jo je. Ga vu si pre mi ją ji sa kė: 
„Šis ap do va no ji mas man bu vo di de-
lė staig me na, nes ži nau, kad On ta rio 
pro vin ci jos uni ver si te tuo se ir ko le gi-
jo se yra la bai ge rų pro fe so rių, daug 
ge res nių už ma ne... Pre mi ja ska ti na 
ma ne to liau mo ty vuo ti stu den tus ir 
to bu lin ti ma no dės ty mo me to dus, – 
sa kė ji. – Ne ga liu įsi vaiz duo ti ki tos 
pro fe si jos, ku ri man duo tų tiek pa si-
ten ki ni mo, tiek ener gi jos ir tiek ryž-
to kiek vie ną die ną su di de liu no ru 
ei ti į dar bą“.

Auš ra Kar kie nė yra da ly va vu-
si įvai riuo se Lie tu vių Ben druo me-
nės ko mi te tuo se bei or ga ni za ci jo se, 
su dr. Ri mu su kū rė pui kią lie tu viš ką 
šei mą, iš au gi no dvi duk ras  – Ad ria-
ną ir Vi li ją bei sū nų Da rių. 

Duo da ma in ter-
viu „Drau go“ dien raš čiui 
Auš ra pa pa sa ko jo, kad su 
ma lo nu mu pri si me na vi-
sas sa vo pa skai tas Lie tu-
vo je, kur aš tuo nias va sa-
ras su Ka na dos CAND LE 
mo ky to jų gru pe dės tė Lie-
tu vos mo ky to jams an glų 
kal bos dės ty mo me to di ką. 
Tai bu vo Ka na dos val-
džios fi  nan suo tas pro jek-
tas. Su šiuo pro jek tu, ku rį 
rė mė ir Lie tu vos švie ti-
mo mi nis te ri ja, ka na die-
čiai su ren gė kur sus ne tik 
Vil niu je ir Kau ne, bet ir 
Skuo de, Prie nuo se, Ma-
žei kiuo se ir kt. „La bai bu-
vo mie la da lin tis mo ky mo 
įgū džiais su Lie tu vos pe-
da go gais, pa drau gau ti su 
jais ir pa si da lin ti švie ti mo 
me džia ga“, – sa kė Auš ra. 

Auš ra yra po etės 
Ju li jos Šva bai tės Gy lie-
nės duk ra. Pa klaus ta, ar 
jai ne bu vo ki lęs no ras pa-
suk ti ta pa čia ar pa na šia 
kryp ti mi kaip ma ma, ji 

at sa kė: „Ne, ka dan gi to kio ta len to, 
kaip ma no ma mos, tik rai ne pa vel-
dė jau. Kai bu vau jau nes nė, ban džiau 
ra šy ti ei lė raš čius bei trum pas apy-
sa kas, bet pa si se ki mo ne tu rė jau. Už 
 tai nie kam ir ne ro dau. Ta čiau ma mos 
įta ka bu vo vi suo met la bai ak tu a li, 
nes nuo pat ma žens se ku ne tik Ka-
na dos, bet ir Lie tu vos bei pa sau lio li-
te ra tū rą. Kai au gau Mar qu et te Park, 
daž nai pas ma no tė vus su si bur da vo 
tų lai kų Chi ca gos ra šy to jai ir me ni-
nin kai, to kie kaip Jur gis Bra dū nas, 
Česlovas Grin ce vi čius, Antanas Ra-
mo nas, Birutė Pū ke le vi čiū tė ir Mag-
da le na Stan kū nie nė. Ste bė jau si, kaip 
įdo miai jie pra leis da vo va ka rą, skai-
ty da mi ei les, nag ri nė da mi ra šy to jų 
dar bus ir gin čy da mie si apie Lie tu vos 
me ni nį pa sau lį. Ma ne, vai ką, jų kal-
bos ir en tu ziaz mas tik rai pa vei kė“.

Pa reng ta pa gal Š. Ame ri kos 
lie tu vių spau dą

PROF. AUŠ RA GY LY TĖ KAR KIE NĖ SU STU DEN TE
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– Kas nau ja Len ki jos lie tu-
vių gy ve ni me?

– Len ki jos lie tu vių kul tū ri nis 
gy ve ni mas yra la bai ak ty vus, kaip 
vi sa da bu vo. Kar tais pa gal vo ju, kad 
įvai rių pro jek tų net gi per daug, vi sur 
sun ku su spė ti. Daug me no ko lek ty-
vų, eks kur si jų at vyks ta iš Lie tu vos. 
Prak tiš kai gy ve na me Lie tu vo je. Ži-
no ma, yra spe ci fi nių pro ble mų. Pvz., 
Len ki jos lie tu viams am ži na pro ble-
ma yra švie ti mas. Vie na pro ble ma 
– Puns ko Ko vo 11-osios li cė jus, ku-
ris 50 me tų ne tu ri pa tal pų. Są ly gos 
blo gos. Da bar Len ki jos vy riau sy bės 
lė šo mis pa sta tas jau pra dė tas sta ty ti, 
at ro do, kad šiais ar ki tais me tais bus 
baig tas. Mo ki niai mo ko si pra di nės 
mo kyk los pa tal po se, ir tai vyks ta jau 
50 me tų! 

Ki ta švie ti mo pro ble ma – „Ži-
bu rio“ gim na zi ja Sei nuo se. Apie tai 
Lie tu vo je ne ma žai gir dė ta. Jos sta ty-
bą fi nan sa vo Lie tu vos Res pub li ka, 
de ja, di dži ą ją da lį iš lai ky mo taip pat 

Prak tiš kai gy ve na me Lie tu vo j LENKIJOJE

ski ria. Kar tais sun ku su vok ti, ko dėl 
gim na zi jai ne per duo da mas mo ki-
nių krep še lis. Po li tiš kai tą si tu a ci ją 
ban do ma ap suk ti ir to kią pri sta ty ti 
Lie tu vo je. Len ki jo je prie das tau ti-
nių ma žu mų švie ti mui yra 150 proc. 
Tuo tar pu Lie tu vo je, man at ro do, 
10 ar 20 proc. To dėl po li ti kai ban do 
tais skai čiais žais ti. O es mė yra ki ta, 
Len ki jo je mo ki nio krep še lis ki taip 
for muo ja mas. Iš to krep še lio rei kia 
su mo kė ti už vis ką – ir mo ky to jams 
at ly gi ni mus, ir už mo kyk lų šil dy mą, 
ir už mo ki nių ve žio ji mą, ir už mo-
ky mo prie mo nių įsi gi ji mą, ir t.t. Lie-
tu vo je mo ky to jo at ly gi ni mams lė šos 
yra ga ran tuo tos iš dar bo už mo kes čio 
fon do. Toks yra es mi nis skir tu mas. 
Mums net jei ski ria mas 150 proc. 
prie das, jo ne pa kan ka mo ky to jų at-
ly gi ni mams, nors kiek vie no je mo-
kyk lo je pa gal Švie ti mo sky riaus pa-
tvir tin tas pro gra mas yra tam tik ras 
mo ky mo va lan dų skai čius, o tai le-
mia mo ky to jų skai čių. Tai gi ski riant 

mo ki niui krep še lį (mū sų at ve ju ir 
150 proc. prie dą) iš anks to ži no ma, 
kad tų lė šų ne pa kaks net mo ky to jų 
at ly gi ni mams. 

„Ži bu rio“ gim na zi jos pa pil do-
ma pro ble ma yra ta, kad per duo da-
mas ne vi sas mo ki nio krep še lis. Tos 
lė šos nu sė da kaž kur sa vi val dy bė je, 
lie tu vių at žvil giu nu si tei ku sio je ne-
drau giš kai.

Len ki jos lie tu viai la bai ap si-
džiau gė, kai Lie tu vos te le vi zi jos ir 
ra di jo klau sy to jai me tų žmo gu mi iš-
rin ko kiek vie ną Puns ko ben druo me-
nės lie tu vį. Toks gra žus sim bo li nis 
ges tas mū sų kraš tui pa da rė ge rą re-
kla mą Lie tu vo je. (Prieš dve jus me-
tus me tų žmo gu mi yra bu vęs Val das 
Adam kus.) Tai liu di ja, kad mes Lie-
tu vo je ma to mi ir ger bia mi. At si vė ru-
si Šen ge no erd vė pa leng vi no mū sų 
ry šius, la bai daug lie tu vių ap si lan-
ko pas mus. Su griu vo psi cho lo gi nis 
bar je ras. Puns kie čiai ir sei niš kiai 
pri pra to va žiuo ti į Lie tu vą į krep ši-
nio rung ty nes, ki nus, par duo tu ves. 
Pvz., man, gy ve nan čiam Sei nuo se, 
ar čiau į Laz di jus ne gu į Su val kus, 
ku rie yra ar čiau sias di des nis mies tas 
Len ki jo je. 

–Ar len kų, ku rie gy ve na su 
ju mis ir tarp jū sų, po žiū ris taip 
pat kei čia si, ar toks pat griež tas 
an ti lie tu viš kas?

–Bū na vi saip. Sa ky čiau, dau-
gu mos kei čia si. Pir miau sia le mia 
eko no mi nė si tu a ci ja – eko no mi nis 
Lie tu vos stip rė ji mas, sie nų at si vė-
ri mas. La bai daug pa sie nio re gio no 
žmo nių ana pus sie nos ieš ko dar bo ir 
jį ran da ir kiek vie ną die ną va ži nė ja 
į dar bą sta ty bo se ar ki to se įmo nė se. 
Va ži nė ja net gi tie len kai, ku rie ne pa-
lan kiai žiū rė da vo į lie tu vius. Pa si-
ro do, pa si kei tus eko no mi nėms są ly-
goms kei čia si ir tau ti nės nuo sta tos. 
Ži no ma, iš lie ka gru pė žmo nių, ku rie 
gy ve na se nais lai kais, bi jo da mi, kad 
Sei nai „su lie tu vės“, kad lie tu viai la-
biau do mi nuos. Ge ras pa vyz dys „Ži-
bu rio“ gim na zi ja. Len ka kal biai sa vo 

Į „Pa sau lio lie tu vio“ klau si mus at sa ko PLB vi-
ce pir mi nin kas Pet ras Mak si ma vi čius iš Sei nų

PLB VI CE PIR MI NIN KAS PET RAS MAK SI MA VI ČIUS KER NA VĖ JE, PLB KRAŠ TŲ VA-
DO VŲ SU VA ŽIA VI ME, SU LIE TU VOS RES PUB LI KOS PRE ZI DEN TU VAL DU ADAM KUM 
IR SEI MO PIR MI NIN KU VIK TO RU MUN TIA NU. 2007 M. VA SA RA. SI GI TO BIR GE LIO 
NUOTR.

nukelta į 24 psl.
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vai kus lei džia į lie tu vių dar že lį, nors 
jiems iš kar to pa aiš ki na ma, kad už-
si ė mi mai vyks lie tu vių kal ba. Prieš 
10-15 me tų man pa čiam bū tų bu vęs 
ne įsi vaiz duo ja mas toks da ly kas. Ga-
li my bė to bu lė ti, iš mo kus lie tu vių 
kal bą, pa si ro do, le mia net to kius ste-
re o ti pi nius da ly kus. 

–Ar jums Lie tu vos is to ri ko 
iš si la vi ni mas Len ki jo je la biau pa-
de da ar pa mai šo?

–Is to ri ko iš si la vi ni mas yra 
la bai svar bus. O pa nau do ti yra la-
bai daug ga li my bių, tik ma ža lai-
ko. Ga li ma ra šy ti į len kų spau dą, 
da ly vau ti įvai rio se kon fe ren ci jo se, 

Pra si de dant me tams no riu pa-
si da lin ti kai ku rio mis Lie tu vių Ben-
druo me nės Pran cū zi jo je ak tu a li jo-
mis. Kas mė ne sį vyks ta Pran cū zi jos 
LB tra di ci niai su si ti ki mai Pa ry žiu je. 
Kaip pa pras tai, šių su si ti ki mų me tu 
vyks ta ir PrLB lie tu viš ko sios mo-
kyk lė lės „Ge nys“ už si ė mi mai, į ku-
riuos kvie čia me vi sus vai kus. Su si ti-
ki mas vy ko sau sio 20 d., po to vyks 
va sa rio 17-ąją, ka da PrLB švęs Ne-
pri klau so my bės die ną. Tra di ciš kai į 
šią me ti nę šven tę į Pa ry žių at vyks ta 
ir pro vin ci jos lie tu viai, taip pat su-
si ren ka mū sų bi čiu liai pran cū zai iš 
įvai rių aso cia ci jų. 

Ša lia mė ne si nių su si ti ki mų 
pla nuo ja me karts nuo kar to pa siū ly ti 
spe cia liuo sius PrLB Kny gos klu bo, 
Šach ma tų ir Ki no klu bų su si ti ki mus. 
Lei džia mas PrLB in for ma ci nio biu-
le te nio „Pran cū zi jos lie tu vių ži nios“ 
(re dak to rius Jū sų nuo lan kus tar nas 
šių ei lu čių au to rius). PrLB biu le te-
nis nu švie čia svar biau sius pra ėjusio 
ir at ei nan čio lai ko tar pio Pran cū zi jos, 
Eu ro pos ir pa sau lio lie tu vių gy ve ni-
mo įvy kius, pa tei kia ben dros nau-
din gos in for ma ci jos ir siun čia mas 
dau giau kaip 800 ad re sa tų. 

Sau sio 26-ąją, kar tu su vi-
so pa sau lio lie tu viais, pri si jun gė me 
prie Lie tu vo je jau tre ti me tai iš ei-

Apie mū sų at ei ties pla nus
lės ren gia mos ak ci jos „Na cio na li nis 
dik tan tas“. Pa ry žiaus lie tu viai ra šė 
Na cio na li nį dik tan tą Lie tu vos am ba-
sa do je, o Stras bū ro lie tu viai – Lie tu-
vos nuo la ti nė je at sto vy bė je prie Eu-
ro pos Ta ry bos.  

Į Pa ry žiaus Rot šil do fon do li-
go ni nę pa kar to ti nei gal vos ope ra ci jai 
vėl at vyks ta ma ža sis li go niu kas An-
ta nu kas iš Lie tu vos. Jam ir jo ma mai 
vėl rei kės, kaip ir pra ėju siais me tais, 
pa gal bos – ver tė jau ti ir ben drau ti su 
li go ni nės per so na lu. Lauk si me kuo 
dau giau sa va no rių ir šį kar tą (per 
2007 m. Ve ly kas bu vau nuo šir džiai 
su jau din tas vi sų kar tų Pran cū zi jos 
lie tu vių so li da ru mu gelbs tint An ta-
nu ką). An ta nu kas šį kar tą tu rė tų bū ti 
li go ni nė je apie sa vai tę. 

No riu at kreip ti dė me sį į du 
2008 me tų PrLB pro jek tus, ku rie bus 
svar būs Ben druo me nės gy ve ni me ir 
pa si tar naus jos sklai dai: ne tru kus 
tu rė tų pa si ro dy ti Bi ru tės Liuo ry tės 
Gam bus va do vau ja mo „Nim fe a liu“ 
trio kom pak ti nė ploks te lė „Bal tik“, 
ypa tin ga for ma per tei kian ti bal tų 
fol klo rą vi du ram žių mu zi kos eto so 
erd vė je (šį pro jek tą rė mė TMID de-
par ta men tas prie LR Vy riau sy bės); 
2008 m. die nos švie są tu rė tų iš vys ti 
kny ga „Pran cū zi jos lie tu viai“, nu-
švie čian ti PrLB is to ri jos ke lią ir įdo-

PRANCŪZIJOJE

mio mis nuo trau ko mis bei au to ri niais 
straips niais pri sta tan ti at ski rus lie-
tu vių gy ve ni mo Pran cū zi jo je eta pus 
bei reiš ki nius (dėl šio pro jek to ben-
dra dar biau ja me su Iš ei vi jos ins ti tu tu 
Kau ne). 

Li nas Mak na vi čius
PrLB Val dy bos pir mi nin kas

PRAN CŪ ZI JOS LB VAL DY BOS PIR-
MI NIN KAS LI NAS MAK NA VI ČIUS. SI GI TO 
BIR GE LIO NUOTR.

pri im ti sve čius, ku rių la bai daug su-
lau kia me. Sei nuo se tu ri me Lie tu vių 
na mus, kur at vyks ta de le ga ci jos iš 
Len ki jos uni ver si te tų, kul tū ros cen-
trų. Yra ga li my bė joms pri sta ty ti 
Lie tu vą. Tai gi sa vo ži nias tu riu kur 
pa nau do ti. Ir ap skri tai len kų su si do-
mė ji mas Lie tu va la bai pa di dė jo, ne 
se ną ja LDK is to ri ja, ne tik Lie tu vos 
len kų pro ble mo mis. Ap la mai len kai 
pra de da pa ma žu at ras ti Lie tu vą, kaip 
mo der nią vals ty bę, tu rin čią pui kius 
gam to vaiz džius, ku ror tus, ne tik Vil-
niaus kraš tą. 

–Gal tu ri reikš mės ir Len-
ki jos bei Lie tu vos vals ty bių san-
ty kiai, ku rie šiuo me tu ge ri kaip 

nie kuo met?
–Sa ko ma, kad stra te gi niai. Aš 

ma nau, kad jie tik ge ri. Tik riau siai 
dar daug rei kės pa dir bė ti, kad jie 
bū tų tik rai la bai ge ri. Juk net pas ta-
ruo ju me tu pa ste bė jo me, kad, pvz., 
ener ge ti ko je pre zi den tai su ta ria ir 
ža da ma pa si ra šy ti su si ta ri mus, bet to 
ne įvyks ta. Ma tyt, rei kia nau jo po stū-
mio, kad san ty kiai bū tų la biau nuo-
šir dūs. 

Nors, rei kia pri pa žin ti, kad 
ofi cia lūs vals ty bių san ty kiai daug 
le mia. Jei gu pa grin di niai po li ti kai 
kon flik tuo ja, nė ra ko kit ko ti kė tis iš 
pa pras tų žmo nių. Ypač mums, tau ti-
nei ma žu mai, žy miai ge riau, kai yra 
ge ri san ty kiai.

atkelta iš 23 psl.
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Eu ro pos LB pir mi nin kų ir LR
am ba sa do rių su va žia vi mas

VOKIETIJOJE

Vo kie ti jo je vei kian čio Eu ro-
pos lie tu vių kul tū ros cen tro, Pa sau-
lio Lie tu vių Ben druo me nės Eu ro pos 
kraš tų ko mi si jos bei Lie tu vos am ba-
sa dos Vo kie ti jo je ini cia ty va sau sio 
25-27 die no mis Hiu ten fel do Ren nho-
fo pi ly je įvy ko pre ce den to ne tu rin tis 
Eu ro pos kraš tų lie tu vių ben druo me-
nių pir mi nin kų bei Lie tu vos am ba sa-
do rių su si ti ki mas. Lie tu vos at sto vy-
bių Eu ro po je ir čia esan čių lie tu vių 
ben druo me nių ben dra dar bia vi mą, 
Lie tu vos įvaiz džio plėt rą bei ben drų 
pro jek tų ko or di na vi mo ga li my bes 
ap tar ti į ren gi nį at vy ko 70 da ly vių 
iš 20 Eu ro pos ša lių, tuo pa vers da mi 
šį ren gi nį pir muo ju to kio po bū džio 
bei mas to ren gi niu eu ro pie tiš ko je 
lie tu vy bės tvir to vė je – Hiu ten fel de. 
Gre ta ypač gau siai su si rin ku sių Lie-
tu vos am ba sa do rių Eu ro po je bei jų 
at sto vų, ren gi ny je vie šė jo Už sie nio 
rei ka lų mi nist ras Pet ras Vai tie kū nas, 
Kul tū ros mi nis te ri jos sek re to rius 
Juo zas Šir vins kas, Sei mo na rys prof. 
Jus ti nas Ka ro sas bei ki ti val džios at-
sto vai. 

„Pa dė ki te Lie tu vai, ir Lie tu-
va pa dės jums“, – ska ti no mi nist ras, 
ak cen tuo da mas, jog Lie tu va ir jos 
iš ei vi ja yra „ne at sie ja mas vie nis“, 
ku ria me abi pu sė pa ra ma tu rė tų bū ti 
ne kves tio nuo ja mas reiš ki nys. Ke tu-
rių ben drų se si jų me tu, ša lia Eu ro pos 
lie tu vių ir Lie tu vos at sto vy bių ben-
dra dar bia vi mo, puo se lė jant lie tu vy-
bę ir ben druo me ni nes tra di ci jas bei 
pri sta tant Lie tu vą už sie ny je 2009-
ųjų me tų ren gi niuo se, bu vo ap tar ti 
pi lie tiš ku mo stip ri ni mo, pa si ren gi-
mo 2008/2009 m. rin ki mams ir ki ti 
prak ti niai lie tu vių ben druo me nių ir 
at sto vy bių są vei kos klau si mai. 

Se si jo se bu vo ak cen tuo tas 
ak ty vė jan tis lie tu vių ben druo me-
nių už sie ny je ir Lie tu vos at sto vy bių 
ben dra dar bia vi mas ir kar tu ieš ko-
ma nau jų for mų lie tu vy bei Eu ro po je 
stip rin ti ir Lie tu vai pri sta ty ti.  Bu vo 

pa brėž ta, kad iš ei vi ja yra ne įkai no-
ja mas Lie tu vos tur tas, ku rio ne ga-
li me švais ty ti, o tu ri me pa si telk ti 
jos pa tir tį ir su ge bė ji mus Lie tu vos 
ry šiams su ki to mis Eu ro pos vals ty-
bė mis stip rin ti. Vie nas svar bes nių 
ap tar tų už da vi nių – kur ti  ir rem ti 
sa vait ga lio li tu a nis ti nes mo kyk las, 
pa reng ti kva li fi kuo tas mo ky mo pro-
gra mas, pri tai ky tas įvai riems mo-
kyk lų ti pams. Tau ti nių ma žu mų ir 
iš ei vi jos de par ta men tui bu vo siū lo-
ma per žiū rė ti li tu a nis ti nių mo kyk lų 
fi nan sa vi mo pro gra mą ir nu ma ty ti 
bū dus esa moms pro ble moms spręs ti. 
Ben druo me nės ir at sto vy bės taip pat 
nu spren dė glau džiau ben dra dar biau ti 
sklei džiant in for ma ci ją apie grį ži mo 
į Lie tu vą, mo ky mo si, įsi dar bi ni mo 
Lie tu vo je ga li my bes. Bu vo kon sta-
tuo ta, kad užmez gant ryšius su at-
sa kin go mis Lie tu vos ins ti tu ci jo mis 
rei kia su pap ras tin ti tei si nius for ma-
lu mus ir biu rok ra ti nes pro ce dū ras, 
su ku rio mis su si du ria už sie ny je gy-
ve nan tys Lie tu vos pi lie čiai.

Pri pa žin da mos, kad už sie-
ny je gy ve nan čių Lie tu vos pi lie čių 
po vei kis ša lies po li ti nės sis te mos 
ir po li ti nės kul tū ros rai dai yra per-
ne lyg ma žas, ben druo me nės ir at sto-
vy bės nu ta rė ben dra dar biau ti su da-
rant  pa lan kias są ly gas vi siems no-

rin tiems iš reikš ti sa vo po li ti nę va lią 
2008/2009 m. rin ki muo se. Sie kiant 
tie sio gi nio ir pro por cin go už sie ny-
je gy ve nan čių lie tu vių at sto va vi mo 
Lie tu vos Res pub li kos Sei me bu vo 
siū lo ma ap svars ty ti at ski rų rin ki mų 
apy gar dų už sie ny je gy ve nan tiems 
lie tu viams įstei gi mo ga li my bę. Su-
va žia vi mo da ly vių dė me sys taip pat 
bu vo at kreip tas į Lie tu vos is to ri jos ir 
kul tū ros pa vel do už sie ny je iden ti fi-
ka vi mo ir iš sau go ji mo svar bą. 

Šešta die nio prieš pie ti nių se-
si jų per trau kos me tu vi si su va žia-
vi mo da ly viai bu vo pa kvies ti ra šy ti 
tie sio giai iš Lie tu vos tran sliuo ja mą 
Na cio na li nį dik tan tą. Ša lia gau siai 
su si rin ku sių vie ti nių gy ven to jų lie-
tu vių kal bos ži nias pa tik rin ti už mo-
kyk los suo lo sė do ir už sie nio rei ka lų 
mi nist ras Pet ras Vai tie kū nas. 

Dis ku si jo mis pa grįs tą to les nę 
su va žia vi mo pro gra mą ly dė jo kul-
tū ri nė ren gi nio da lis – šeš ta die nio 
va ka rą sve čiai bu vo pa kvies ti į Vier-
hei m‘o mies te vy ku sį dai lės ir fo to-
gra fi  jų pa ro dos „Žmo nes be skai tant“ 
ati da ry mą, kur bu vo ati da ry ta ir lie-
tu viš ko ji Bal ti jos ša lių ir Vo kie ti jos 
kul tū ros me tų 2008 pro gra ma. Pa ro-
do je, vyk sian čio je iki va sa rio 23-os 
die nos, sa vo dar bus eks po nuo ja jau 
pri pažin ti bei dar tik pra de dan tys me-
ni nin kai iš Lie tu vos bei Vo kie ti jos.

Ri mas Čup lins kas

EU RO POS KRAŠ TŲ LIE TU VIŲ BEN DRUO ME NIŲ PIR MI NIN KŲ BEI LIE TU VOS AM BA-
SA DO RIŲ SU SI TI KI ME HIU TEN FEL DE, VO KIE TI JO JE
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Paminėtas skau ti jos 100-me tis
JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE

FIL. VY TAU TAS ŠLIŪ PAS (IŠ KAI RĖS),  FIL. EU GE NI JUS VIL KAS,  LIE TU VOS GAR BĖS KON SU LAS VY TAU TAS ČE KA NAUS KAS 
IR VY TAU TAS SA LIA MO NAS

Lap kri čio 4 d. Los An ge les, CA, Bro ok si de Coun try Club, vy ko Aka de-
mi nio skau tų są jū džio su ei ga, skir ta pa mi nė ti 100 me tų ju bi lie jui nuo skau-
ti jos įsi kū ri mo. Šia me mi nė ji me Vy tau tas Šliū pas pa si da li jo pri si mi ni mais 
apie skau ti jos įkū rė ją lor dą Ba den-Po we lį, ku ris prieš Ant rą jį pa sau li nį ka-
rą, 1933 m., lan kė si Lie tu vo je ir Pa lan go je bu vo jo jo tė ve lio – dr. Jo no Šliū-
po, tuo me ti nio Pa lan gos bur mist ro, na muo se. Čia spaus di na me pluoš te lį fil. 
V. Šliū po pri si mi ni mų apie is to ri nę as me ny bę – lor dą Ba den-Po we lį.

Lor das Ro bert Step hen son 
Smyth Ba den-Po wel lis
Bu vau la bai jau nas, ka da Pa-

lan go je 1933 m. rug pjū čio 17 die ną 
vy ko Lie tu vių skau tų ir skau čių ju-
bi lie ji nė sto vyk la. Ma no pa tys anks-
ty viau si gy ve ni mo pri si mi ni mai, 
nors ir ne la bai aiš kūs, su si ję bū tent 
su tą ja ju bi lie ji ne sto vyk la, ku ri vy-

ko Pa lan gos miš ke ly je, Bi ru tės kal-
no pie ti nė je pu sė je. Ma ma nu si ve dė 
ma ne į sto vyk lą, ir aš sė dė jau prie 
smė ly je iš kas to skau tiš ko „val go mo-
jo sta lo“.

Iš tų lai kų nuo trau kų, spau dos 
ži nių ir ma mos daž nų pa sa ko ji mų, 
ku rie ne lei do man tų įvy kių už mirš-
ti, ži nau, kad ma no tė vas, dr. Jo nas 

Šliū pas, bu vo pir ma sis Pa lan gos 
mies to bur mist ras. Bur mist rau da mas 
jis Pa lan gai iš ko vo jo mies to tei ses.

Į Lie tu vą 1933 me tų va sa rą 
„Cal ga ric“ lai vu bu vo at vy kę apie 
600 an glų skau tų ir skau čių. Di džio-
ji jų da lis ap si lan kė Pa lan gos skau tų 
sto vyk lo je, o li ku sie ji bu vo su so din-
ti į ke lei vi nį upės lai vą ir Ne mu nu 
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nu pluk dy ti iki pat Kau no. 
Ta gru pė, ku ri at vy ko į Pa lan-

gą, ly dė jo skau ti jos įkū rė ją Lor dą 
Ro bert Step hen son Smyth Ba den-
Po wel lį ir jo žmo ną, Pa sau lio skau-
čių va do vę le di Ola ve. Jie ap si lan kė 
pas Pa lan go je tuo me tu va sa ro ju sį 
pre zi den tą An ta ną Sme to ną ir pa jū-
ry je pri ėmė 15 000 įvai rių tau ty bių 
skau tų ir skau čių pa ra dą.

Po to vi si nu žy gia vo į miš ką 
ne to li Bi ru tės kal no ir su sė do prie 
to mil ži niš ko „skau tiš ko sta lo“, ku rį 
vie nas an glų skau ti nin kas pa va di no 
„di džiau siu pa sau ly je sta lu“, ko kį jis 
yra ma tęs.

Po pie tų sve čiai at žy gia vo 
prie Vy tau to gat vės ir da bar ti nio Bo-
ta ni kos so do kam po. Ma no tė vas, 
kaip mies to bur mist ras, la bai ge rai 
kal bė jęs an gliš kai (jau nys tės me tais 
jis gy ve no ir vei kė lie tu vy bės ba ruo-
se JAV. Red.), ofi cia liai pa svei ki no 
lor dą ir le di Ba den-Po wel lius bei 
pa kvie tė per kirp ti juos tą gat vės, ėju-
sios pa lei par ką, nuo Vy tau to gat vės 
link jū ros, ku ri bu vo pa va din ta Ba-
den-Po wel lio var du ir tą var dą iš lai-
kė iki pat bol še vi kų at ėji mo Lie tu-
von 1940-ai siais me tais.

Po ati da ry mo gar bin guo sius 
sve čius tė vas pa si kvie tė į ne to lie-
se bu vu sius sa vo na mus. Čia, pri si-

me nu, di džiau sią įspū dį man pa da rė 
uni for muo ti, skry bė liuo ti, su il go-
mis me di nė mis laz do mis ir trum po-
mis kel nė mis vy rai. Ma ma ne kar tą 
yra pa sa ko ju si, kaip tie an glų skau tų 
va dai, „kaž ko kie lor dai“, mū sų na-
muo se bu vo tė vų pa vai šin ti Pa lan-
gos vais ti nin ko Ber tin gio ga min tu 
pa ten tuo tu gė ri mu „Tre jos de vy ne-
rios“. Vie nam iš lor dų trauk ti nė la-
bai pa ti ko, tad ke li nu ė jo vais ti nėn ir 
nu si pir ko po ke lis bu te lius lauk tu vių 
į An gli ją.  

Lon do ne 1934 me tais iš leis to-
je kny go je „The Crui se of the Cal-
ga ric“, Au gust 12-29, ap ra šo ma lor-
do Ro bert Ba den-Po wel lio ke lio nė, 
mi ni mas lan ky ma sis Lie tu vo je, ten 
įdė tos ir nuo trau kos, da ry tos Pa lan-
go je. Šią kny gą, vie nin te lę iš li ku sią 
Lie tu vo je, tu rė jo gra fas Vla di mi ras 
Zu bo vas, gy ve nęs Kau ne. Aš iš jo 
kny gos pa si da riau sau fo to ko pi jas. 
Kny gos vir še lio nuo trau ko je už fik-
suo tas mo men tas, kaip Ba den-Po-
wel lis per ker pa gat vės ati da ry mo 
juos tą. Ša lia sto vi ma no tė vas. Ki tos 
trys nuo trau kos ro do tė vą, svei ki-
nan tį lor dą ir le di Ba den-Po wel lius, 
ma ty ti tas „skau tiš kas sta las“ , prie 
ku rio, anot ma mos, ji bu vo ir ma ne 
pa si so di nu si.

Sa vo ar chy ve tu riu ke le tą ki-

FO TO PA RO DĖ LĖ, KU RIĄ SU REN GĖ V. ŠLIU PAS SKAU TI JOS 100-ME ČIO MI NĖ JI ME LOS AN GE LES

tų nuo trau kų, ku rias ra dau in ter ne te: 
lai vas „Cal ga ric“, skau tai Klai pė do-
je pa si tik da mi sa liu tuo ja gar bin gie-
siems sve čiams, iš kil min gas 15 000 
skau tų ir skau čių pa ra das smė lė ta me 
Pa lan gos pa jū ry je. 

No riu pa sa ky ti, kad su Ba den-
Po we lio var du man te ko dar su si dur-
ti ir vė liau. 1976 me tais su De part-
ment of Com mer ce mi si ja man te ko 
lan ky ties Ga ba ro ne mies te, Bot swa-
no je, Pie tų Af ri ko je. Te nai at vy kęs 
ga vau te leg ra mą, kad Šiau ri nė je 
Ca li for ni jo je mi rė ma no mo ti na. Iš 
Ga ba ro ne ne pa vy ko gau ti vie tos lėk-
tu ve, tai pa si sam dęs tak si va žia vau 
į už ke lių šim tų my lių ęsan tį Jo han-
nes bur gą. Pa ke liu je su sto jau ap lan-
ky ti mu zie jaus ir ke lių ki tų įžy mes-
nių vie tų Ma fe kin go mies te. Kaip 
ži no me, per Ma fe kin go ap su pi mą 
an glų-bū rų ka re, 1899-1902 me tais, 
mies to gy ni mui va do va vo pul ki nin-
kas Ba den-Po wel lis. Jis čia prie šo 
už nu ga rin pa si žval gy ti (an gliš kai, 
car ry out scou ting) pa siųs da vo jau-
nus ber niu kus. Jų žval gy ba bu vo to-
kia sėk min ga, kad Ba den-Po wel liui 
ki lo min tis įkur ti or ga ni za ci ją, pa va-
din tą „scouts“. Taip po ke le to me tų, 
1907-ai siais, An gli jo je gi mė pa sau-
li nio mas to skau tų or ga ni za ci ja.

Fil. Vy tau tas Šliū pas



Pasaulio lietuvis  /  2008 Vasaris28

plb kraštų žinios

Ke tu rio lik ta sis Moks lo ir kū-
ry bos (MKS) sim po ziu mas vyks 
2008 m. lap kri čio 27-30 d., Pa dė kos 
die nos sa vait ga lio me tu Chi ca go je. 
Kaip ir pra de dant šeš tuo ju MKS, nu-
ma to ma, jog šia me – ke tu rio lik ta ja-
me – be mū sų pa čių, JAV ir Ka na-
dos lie tu vių moks li nin kų, da ly vaus 
ne ma žai pre le gen tų iš Lie tu vos ir 
taip pat gau siai pri si dės ne se niai iš 
tė vy nės iš vy kę Aust ra li jos, Azi jos, 
Si bi ro, Ru si jos, Pie tų Ame ri kos, Vi-
du rio bei Va ka rų Eu ro pos lie tu viai 
moks li nin kai. Nuo kuk lios pra džios 
1969 me tais Moks lo ir kū ry bos sim-
po ziu mas, ini ci juo tos JAV Lie tu vių 
Ben druo me nės bei iš ei vi jos lie tu vių 
moks li nin kų, iš au go į pa ly gi nus di-
džiu lį ren gi nį, ku ria me da ly vau ja 
ar ti 300 moks li nin kų ir lie tu vių tau-
tos kul tū ros dar buo to jų. Šis, XIV,  
Moks lo ir kū ry bos sim po ziu mas 
vyks Lie tu vos vals ty bės tūks tant me-
čio ir 40 me tų MKS su kak tu vių iš-
va ka rė se.

XIV MKS sieks įgy ven din ti 
šiuos tiks lus: 1. ga li my bę su si bur ti 
pla čiai pa sau ly je pa skli du siems lie-
tu viams moks li nin kams tau ti niu pa-
grin du; 2. pa si da lin ti moks li niais ir 
kul tū ri niais pa sie ki mais; 3. ska tin ti 
da ly vau ti ben dro se moks lo pro gra-
mo se; 4. puo se lė ti lie tu vy bės są mo-
nin gu mą bei siek ti, kad jie per sa vo 
pa sie ki mus pa sau ly je gar sin tų Lie-
tu vos var dą; 5. pa lai ky ti glau des nius 
ry šius su Lie tu vos moks lo ben druo-
me ne, už sie ny je gy ve na mo kraš to 
lie tu vių ben druo me nė mis, taip, kad 
jie ak ty viai da ly vau tų šių or ga ni za-
ci jų veik lo je; 6. su ža din ti no rą su-
grįž ti į Lie tu vą ir dirb ti jos nau dai.

MKS moks lo ir kū ry bos pa-
sau ly je tai uni ka lus lie tu vių iš ei vi jos 
ren gi nys, ne tu rin tis pa ra le lių tarp 
už sie nio ša ly se gy ve nan čių ki tų tau-
ty bių, ypač, kad jis ki lęs pa vie nių 
žmo nių ini cia ty va. MKS me tu at-
si nau ji na vie ni ki tų pa ži ni mas ir jų 
pa sie ki mų įver ti ni mas lie tu viš ko je 
ap lin ko je. Tai ypač svar bu at ei nan-

čioms lie tu vių iš ei vių kar toms bei 
pa čios Lie tu vos su vo ki mui, ko kia 
tur tin ga ir ypač gi li yra jos tau tie čių 
moks li nė bei kū ry bi nė ba zė. Sim po-
ziu mai yra vi siems lie tu viams moks-
li nin kams ir kul tū ros dar buo to jams 
pri ei na mi, vi si ga li tu ri nin gai pri-
si dė ti prie lie tu vių moks li nio, kul-
tū ri nio bei vi suo me ni nio gy ve ni mo 
rai dos. 

Ke tu rio lik ta sis Moks lo ir kū-
ry bos sim po ziu mas vėl su da rys pro-
gą iš girs ti apie dau gy bę nuo sta bių 
ir svar bių dar bų, at lie ka mų lie tu vių 
moks li nin kų už sie ny je ir Lie tu vo je. 
Taip pat bus ge ra ga li my bė gvil den ti 
nau jai iš ky lan čias pro ble mas, pvz., 
ma si nę jau nuo me nės emig ra ci ją į 
Va ka rus; pro tų nu te kė ji mo nuos to-
lius (o gal net ir tam tik rą to nau dą); 
ko mu ni ka ci jos prie mo nių įvai ru mą 
ir jų įta ką su si ži no ji mui, ben dra vi-
mui ir švie ti mo ug dy mui; glo ba li za-
ci jos grės mę tau ti nėms kul tū roms; 
pi lie ti nės vi suo me nės iš si vys ty mą; 
Lie tu vos ir iš ei vi jos lie tu vių  vie ni 
į ki tus po žiū rį; svei ka tos ap sau gą; 
iš ky lan čias ener ge ti kos pro ble mas, 
už da rant Ig na li nos ant rą jį blo ką; 
Lie tu vos ener ge ti nius iš tek lius ir jų 
ga vi mo pa sto vu mą; ap lin ko sau gą ir 
kli ma to pa si kei ti mų įta ką; so cio lo-
gi nes pro ble mas – al ko ho liz mą, nar-
ko ma ni ją, sa vi žu dy bes, ag re sy vu mą; 
sve tim tau čių imig ra ci ją, dau gia pi-

lie ty bės klau si mus; lie tu vių kul tū ri-
nį pa vel dą JAV ir t.t. 

Kaip ir vi sa da, bū si ma sis 
Moks lo ir kū ry bos sim po ziu mas su-
teiks pro gą ne tik pa si da lin ti ir pa-
si džiaug ti lie tu vių tau tos kū ry ba 
bei pa sie ki mais, bet ir pa žvelg ti į 
iš ky lan čias pro ble mas iš ke lių per-
spek ty vų, iš žmo nių, tu rin čių dau gy-
bės kraš tų ir net že my nų pa tir tį. Tai 
lai kas svars ty mams ir dis ku si joms 
apie nau jas iš ei vi jos ben druo me nių 
struk tū ras, be si vys tan čias įvai riuo se 
pa sau lio kraš tuo se, bet taip pat ben-
dro mis jė go mis ieš kant prie žas čių ir 
su pra ti mo pa dė ti Lie tu vai ras ti at sa-
ky mus į ne vie ną ją sle gian tį rū pes-
tį. 

Moks lo ir kū ry bos sim po ziu-
mo or ga ni za to riai lau kia gau saus 
lie tu vių moks li nin kų ir kul tū ros dar-
buo to jų pri si dė ji mo su pa skai to mis 
iš jų veik los šio se sri ty se bei pla taus 
tau tie čių at si lan ky mo šia me ren-
gi ny je. Jis bus taip pat pa į vai rin tas 
nau ja dai lės bei me no pa ro da, pla-
taus spek tro mu zi ki nių ta len tų pa-
si ro dy mais. In for ma ci ja apie nu ma-
to mą pro gra mą, kvies lys, kur ir kaip 
re gist ruo tis, bus ne tru kus pa skelb ta 
iš ei vi jos spau do je ir elek tro ni nė je 
ži niask lai do je.

Da nu tė Bin do kie nė
XIV MKS in for ma ci jos va do vė

Di dy sis 2008 me tų įvy kis – XIV 
Moks lo ir kū ry bos sim po ziu mas

2008 m. liepos 6 d, 
sekmadienį, Los Angeles, 
CA, vyks XIII Tautinių 
šokių šventė, į kurią 
jau užsirašė per 1 tūkst. 
šokėjų.

 Galen Center at the University 
of Southern California

3400 S. Figueroa Street
Los Angeles, CA 90007
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plb kraštų žinios,

2008 m. sau sio 5-12 die no-
mis Ar gen ti no je vy ko Pie tų Ame ri-
kos lie tu vių jau ni mo su va žia vi mas. 
Su va žia vi me da ly va vo at sto vai iš 
Ar gen ti nos, Urug va jaus, Bra zi li jos, 
Ka na dos ir Lie tu vos. Vy ko „Stu di-
jų die nos“, dis ku si jos apie da bar ti nę 
jau ni mo ir ben druo me nės si tu a ci ją, 
apie at ei nan tį Pa sau lio lie tu vių jau-
ni mo kon gre są, kaip iš lai ky ti lie-
tu vy bę ir pri trauk ti dau giau na rių į 
jau ni mo or ga ni za ci jas. Su va žia vi mą 
rė mė Tau ti nių ma žu mų ir iš ei vi jos 
de par ta men tas (TMID) prie LR Vy-
riau sy bės, LR Am ba sa da Ar gen ti-

Pie tų Ame ri kos lie tu vių 
jau ni mo su va žia vi mas

ARGENTINOJE

no je, San Mar tin 
mies to sa vi val-
dy bė, Lie tu vių 
fon das, Pa sau lio 
Lie tu vių Ben druo-
me nė, Ka na dos 
Lie tu viu Ben druo-
me nė, Pa sau lio 
Lie tu vių jau ni mo 
są jun ga.

L i e  t u  v o s 
am ba sa dos Bu e-
nos Ai res tin kla-
la py je bu vo pra-
neš ta, kad su va-
žia vi mo da ly viai 
sau sio 11 die ną 
ap si lan kė Lie tu-
vos am ba sa do je. 
Am ba sa dos di plo-
ma tai su pa žin di no 
jau ni mą su Lie tu-
vos už sie nio po-
li ti kos tiks lais ir 
am ba sa dos veik la 
Pie tų Ame ri ko je, 
ypa tin gą dė me-
sį skir da mi dar bo 
su iš ei vi ja klau-
si mams. Lie tu vos 
lai ki no ji rei ka lų 
pa ti kė ti nė Ar gen-
ti no je Lau ra Tu pe 
ra gi no lie tu vius 
ak ty viau da ly vau-
ti ben druo me nės 

veik lo je, ak cen ta vo jau ni mo ini cia-
ty vos svar bą lie tu vy bei iš lai ky ti ir 
pa ti ki no, kad jų idė jos am ba sa do je 
vi suo met lau kia mos. Su si ti ki me kal-
bė jęs vie nas iš su va žia vi mo ini cia to-
rių, Lie tu vos vys ku pų kon fe ren ci jos 
de le ga tas už sie nio lie tu viams ka ta-
li kams pre la tas Ed mun das Put ri mas 
pa žy mė jo Lie tu vos am ba sa dos Ar-
gen ti no je dar bo su Pie tų Ame ri kos 
lie tu vių ben druo me ne reikš mę. Dė-
ko da mi už šil tą pri ėmi mą Pa sau lio 
lie tu vių jau ni mo są jun gos pir mi nin-
kas Sta sys Ku lia vas ir Pa sau lio lie tu-
vių jau ni mo są jun gos at sto vas Pie tų 

PIE TŲ AME RI KOS LIE TU VIŲ JAU NI MO SU VA ŽIA VI MO DA-
LY VIAI LR AM BA SA DOJE. IŠ LR AMBASADOS ARCHYVO

Ame ri kai Ju a nas Ig na cio Four men-
tas Kal ve lis pa brė žė šios am ba sa dos 
ini cia ty vos svar bą lie tu vių jau ni mui. 
Su si ti ki mo me tu am ba sa do je bu-
vo su reng ta vik to ri na „Ką aš ži nau 
apie Lie tu vą“. Jos nu ga lė to jais ta po 
lie tu viš kų šak nų ne tu rin tys ak ty vūs 
ben druo me nės da ly viai, dau giau siai 
ži nan tys apie Lie tu vą.

Sau sio 5 die ną pra si dė jęs 
PALJ su va žia vi mas, ku ria me da ly va-
vo apie 60 at sto vų, bai gė si sau sio 12 
die ną fut bo lo ir tin kli nio var žy bo mis 
Lie tu vos am ba sa dos tau rei lai mė ti. 
PALJ su va žia vi mas – kas met vyks-
tan tis svar biau sias Pie tų Ame ri kos 
lie tu vių jau ni mo ren gi nys, ku ria me 
gau su dis ku si jų ir lie tu viš kų tra di ci-
jų. Iš skir ti nis dė me sys šių me tų su-
va žia vi me skir tas Pa sau lio lie tu vių 
jau ni mo kon gre so, vyk sian čio 2009 
me tų pa bai go je Ar gen ti no je, Urug-
va ju je ir Bra zi li jo je, or ga ni za vi mo 
klau si mams.

Su va žia vi mą laiš ku svei ki no 
S. Mar tin mies to me ras dr. R. Ivoš-
kus. Pa si bai gus su va žia vi mui prel. 
E. Put ri mas, ku ris glo bo ja Pie tų 
Ame ri kos jau ni mą, pa dė ko jo me-
rui už jo pa gal bą su tei kiant „So cie-
dad Ale ma na de Gim na sia de Vil la 
Bal les ter“ pa tal pas XI Pie tų Ame ri-
kos lie tu vių jau ni mo su va žia vi mui. 
„Jos bu vo la bai tin ka mos su va žia vi-
mo pro gra mos pra ve di mui“, – ra šė 
laiš ke pre la tas. Jis pa svei ki no dr. L. 
Ivoš kų už ėmus to kias svar bias me ro 
pa rei gas.

Laiš ke taip pat pa žy mi ma, 
kad „2008 m. ko vo m. 1 d. drau ge su 
(ALOST) Ar gen ti nos Lie tu vių Or ga-
ni za ci jų Sa jun gos Ta ry bos pir mi nin-
ku F. Da ra tė nu ir val dy ba mes or ga-
ni zuo ja me Pie tų Ame ri kos Lie tu vių 
Ben druo me nių pir mi nin kų ir Drau-
gi jų va do vų kon fe ren ci ją. Į kon fe-
ren ci ją kvie si me ir Jus ofi cia liai ją 
ati da ry ti“. Taip pat pra šo ma pa gal-
bos su tei kiant ren gi niui pa tal pas San 
Mar tin sa vi val dy bos rū muo se, kur 
ga lė tų su tilp ti apie 30 da ly vių.
                                                     PL inf.
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susitikimai

–Kaip at si ti ko, kad ta po te 
dai li nin ke ir kaip at si ti ko, kad ku-
ria te ne Lie tu vo je? At ro do, jau čia-
tės pa sau lio dai li nin ke, bent taip 
at ro do žiu rint į pa veiks lus, o kaip 
Jūs pa ti sa ve įvar di ja te? Ką vei-
kia te be to, kad ta po te?

–Vi suo met mė gau pieš ti. Vai-
kys tė je tė vai lei do į mu zi kos mo-
kyk lą. Vy res nė se kla sė se su si do mė-
jau li te ra tū ra, te at ru, ki ne ma tog ra fu. 
Vė liau stu di ja vau pe da go gi ką. Ir vi-
są tą lai ką pie šiau ir sa va ran kiš kai 
stu di ja vau dai lę. Vė liau Klai pė do je 

Dai li nin kė Mei lė Spos ma ny tė

pir mą kart da ly va vau pa ro doj, ro-
džiau pie ši nius ant šil ko. 1999 m. iš-
vy kau į Da ni ją, kur lais vu nuo dar bo 
me tu ta piau, ren giau pa ro das. Po to 
at si ra do ga li my bė pa stu di juo ti me no 
ko le dže. 3 me tus ga lė jau už si i mi nė ti 
vien me nais! Da bar, šiek tiek ūg te lė-
jus duk re lei, vėl po tru pu tė lį pra de du 
įei ti į se nas vė žes, grįž tu prie ta py-
bos ant šil ko, ko lia žų, ins ta lia ci jų, 
gra fi kos, ko lia žų, ins ta lia ci jų. Be to, 
dar dir bu dai lės mo ky to ja vai kų dai-
lės mo kyk lo je. O li ku sį nuo dar bo ir 
kū ry bos lai ką pra lei džiu su šei ma.

O Lie tu va vi suo met bu vo ir 
liks ma no tė vy nė. Tie siog ne ma nau, 
kad žmo gus pri va lo gy ven ti ten, kur 
gi mė. Ta čiau, kur be gy ven tų, žmo-
gus pri va lo elg tis do rai ir gar bin gai. 
O ši tos sa vy bės juk nuo tau ty bės 
ne pri klau so. Ap skri tai ne su lin ku-
si su reikš min ti tau ty bės. Tai, be jo-
kios abe jo nės, svar bu, bet gi lu mi nė 
žmo gaus ta pa ty bė yra kur kas dau-

giau nei kil mė, už ima ma pa dė tis vi-
suo me nė je, pi ni gai, šlo vė, svei ka ta, 
pro fe si ja, dar bas, ta len tas, gro žis, 
pro tas. Žmo gaus es mė yra lais va nuo 
vi sų ma no iš var din tų ele men tų, vi sų 
jų ga li ma leng vai ne tek ti. O es mė 
yra sie la. Bet tai jau pla tes nė te ma 
po kal biui.

Man, be abe jo, la bai skau du 
dėl ele men ta rių žmo gaus tei sių ne-
ger bi mo Lie tu vo je. Teis mai ne vei-
kia, biu rok ra ti ja ir ko rup ci ja kles ti, 
nuo po li ci jos reik gin tis ir t.t. Vi daus 
po li ti ko je – vi siš kas di len tan tiz mas, 
kaž ko kie tre je tu ki nin kai tvar ko eko-
no mi ką, kul tū rą. Vi du ti nė kla sė vi-
siš kai nu ste ken ta. Pen si nin kai gy ve-
na skur de. Kai mas – pra si gė ręs. Tai 
skaus min ga te ma. Bet di džiuo juo si, 
kad esu lie tu vai tė, kai ren giu pa ro-
das, vi suo met pa brė žiu sa vo tau ty-
bę, su duk re le šne ku tik lie tu viš kai, 
džiau giuo si lie tu vių me ni nin kų, gy-
dy to jų, moks li nin kų pa sie ki mais!

Pra ėju siais me tais PL ga vo laiš ką iš Da ni jos, iš Mei-
lės Spos ma ny tės, ku ria me ji pri sta tė įdo mią as me ny bę ir 
lie tu vių drau gę Evą Cas per sen iš Ol bor go. Tuo met su-
ži no jome, kad Mei lė yra dai li nin kė ir pa no rome ją „Pa-
sau lio lie tu vy je“ pri sta ty ti. Čia spaus di na me dailininkės 
Mei lės Spos ma ny tės prisistatymą ir ke le tą ta py bos kū ri-
nių (žr. 4 viršelį). Pla čiau su šia dai li nin ke ga li ma su si-
pa žin ti jos in ter ne ti nė je sve tai nė je http://meile.sig.lt

NA LA MEI LĖ SPOS MA NY TĖ. L’AMOUR
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Mig ra ci ja – su dė tin gas reiš ki-
nys, ku ris, kaip ir mo ne ta, tu ri dvi 
pu ses. To dėl, jei gu šne ki apie emig-
ra ci ją, tai kar tu tu ri kal bė ti ir apie 
imig ra ci ją. Pa sau ly je 3 proc. sie-
kian čią mig ra ci ją (o tai 200 mln. 
žmo nių) ga li me lai ky ti vi dur kiu. 
Lie tu va čia tvir tai pir mau ja (dau giau 
kaip 14 proc.) ES, lenk da ma Ny der-
lan dus, Lat vi ją, Es ti ją, Len ki ją. 

Šian dien ES se nų jų ša lių rū-
pes tis yra au gin ti, stip rin ti bei di-
din ti sa vo ša lies eko no mi nį po ten-
cia lą, tam pa nau do jant dar bo jė gą iš 
nau jų jų ES vals ty bių ir tre čių jų ša-
lių (taip ti ki ma si lai mė ti kon ku ren-
ci nę ko vą su JAV, Ki ni ja, Ja po ni ja ir 
ki to mis eko no mi nė mis ga ly bė mis). 
Tuo tar pu Lie tu va, iš kė lu si tiks lą, 
kaip ga li ma grei čiau eko no miš kai 
pa si vy ti se ną sias ES ša lis, ly giag-
re čiai spren džia ir ki tą, ne ma žiau 
svar bią pro ble mą: su sig rą žin ti į tė-
vy nę emig ra vu sius tau tie čius. To dėl 
Lie tu vai, ki taip nei se no sioms ES 
na rėms, gal vos skaus mą ke lia abi 
mig ra ci jos pro ce so pu sės: ir emig-
ra ci ja – kon kre čio mis prie mo nė mis 
ska tin ti ne iš vyk ti jau su si ruo šu sių 
ir, įgy ven di nant eko no mi nės mig ra-
ci jos stra te gi jo je nu ma ty tas prie mo-
nes, su sig rą žin ti iš vy ku sius, ir imig-
ra ci ja – pro tin gai, ten ki nant dar bo 
rin kos po rei kius, įsi leis ti dar bo jė gą 
iš tre čių jų ša lių. Sa vo kai liu pa ty-
rėm – emig ra ci jos pa sek mės tie sio-
giai įta ko ja ir imig ra ci jos pro ce sus. 
To dėl aki vaiz du ir tai, kad, grįž tant 
sa viš kiams na mo, dar bo jė gos pa-
klau sa iš už sie nio ma žės. Ži nia, tuš-
čios vie tos gam to je ne bū na: 14 proc. 
iš vy ku sių tau tie čių Lie tu vo je pa kei-
tė 1 proc. už sie nie čių.

Kol ne bu vo me ES na riai, vi-
sus už sie nie čius trak ta vo me vie no-
dai – ne svar bu, iš ku rios pa sau lio 
vals ty bės jie bu vo at vy kę. No rė da mi 
dirb ti ir gy ven ti Lie tu vo je jie pri va-

Lie tu viai – ak ty viau si pa sau lio mig ran tai
Dai nius Paukš tė

Mig ra ci jos de par ta men to di rek to riaus pa va duo to jas
lė jo gau ti lei di mą dirb ti ir lei di mą 
lai ki nai gy ven ti Lie tu vo je. 2004 m. 
ge gu žės 1-ją Lie tu va ta po ES na re. 
Pa gal ES tei sės ak tus tu rė jo me su-
tvar ky ti ir sa vo tei si nę ba zę. To dėl 
po įsto ji mo į ES už sie nie čių tei si nė 
pa dė tis Lie tu vo je kar di na liai pa si-
kei tė. San ty kiai su iš ori niu pa sau-
liu, esan čiu už ES ri bų, ta po griež-
tes ni. Da bar už sie nie čiai skirs to mi 
į „sa vus“ – iš ES (vaiz džiai ta riant 
– ant rų jų ša lių pi lie čiai) ir į „ki tus“ 
– tre čių jų ša lių pi lie čius. Pas ta rie ji 
sa vo ruož tu skirs to mi į tuos, ku rie 
nau do ja si be vi zio įva žia vi mo tei-
se (JAV, Ka na da, Ja po ni ja ir kt.) ir 
tuos, ku rie at vyk ti į ES te ri to ri ją ga-
li tik tu rė da mi vi zas (Ru si ja, Ki ni ja, 
Pa kis ta nas ir t.t.). Tuo tar pu mums 
vi siems at si vė rė ES sie nos, re a liai 
pra dė jo veik ti vi di nių lais vių prin ci-
pas: lais vai ju da ne tik žmo nės, bet 
ir pre kės, ka pi ta las bei pa slau gos. 
To dėl darb da viai vis la biau ima su-
vok ti, kad lais vas as me nų ju dė ji mas 
skir tas ne vi siems – o tik tiems, kas 
nau do ja si ES ša lies pi lie čio pri vi le-
gi ja. 

UT PĮ, pri klau so mai nuo bu-
vi mo Lie tu vo je lai ko, nu ma to už-
sie nie čiams skir tin gą tei si nį sta tu są. 
Tas, kas no ri at vyk ti grei tai ir trum-
pam – nau do ja si vi zo mis (iš ku rių 
tai rei ka lau ja ma) – 90 pa rų per pu sę 
me tų. Tas, kas sie ja sa vo ar ti miau sią 
gy ve ni mą su Lie tu va (šei mų su si-
jun gi mas, dar bas, moks las ir pan.), 
pra šo lei di mo lai ki nai gy ven ti Lie-
tu vo je. Jo truk mė – 1 me tai. Už sie-
nie tis, ne per trau kia mai pra gy ve nęs 
Lie tu vo je 5 me tus, t.y. ga vęs 5 LLG, 
ga li pre ten duo ti jau ir į nuo la ti nio 
gy ven to jo sta tu są. Kar tu su LNG 
jis gau na ir kai ku rias pi lie ti nes tei-
ses – ga li my bę bal suo ti sa vi val dos 
rin ki muo se ir bū ti iš rink tu. Sie kiant 
iš veng ti in teg ra vi mo si į lie tu viš ką 
vi suo me nę pro ble mų prieš me tus 

pa tai sy tas UT PĮ, nu ma tė, kad lei-
di mus nuo lat gy ven ti gaus tik tie 
už sie nie čiai iš tre čių jų ša lių, ku rie 
Lie tu vo je iš gy vens 5 me tus bei iš-
lai kys lie tu vių kal bos ir LR Kon sti-
tu ci jos eg za mi nus.

Tai gi, skir tin gas už sie nie čių 
tei si nis re ži mas le mia ir skir tin gą jų 
ga li my bę už im ti lais vą dar bo vie tą 
Lie tu vo je ar ki to je ES ša ly je. Pri-
ori te tas pir miau sia tai ko mas sa vo 
ša lies pi lie čiams. Ne ra dus pre ten-
den tų tarp jų lais vą dar bo vie tą ga li 
už im ti bet ku rios ES ša lies pi lie tis. 
Jei ir jų ne ras ta, į šią dar bo vie tą 
ga li pre ten duo ti jau ir tre čio sios ša-
lies pi lie tis. Tai gi, ne tik po li ti nė je, 
bet ir eko no mi nė je sfe ro je iš lie ka 
gra da vi mas: „sa vas“ (Lie tu vos pi-
lie tis), „gi mi nai tis“ (ki tos ES ša lies 
pi lie tis), „drau gas“ (tre čio sios ša lies 
pi lie tis, ga lin tis at vyk ti be vi zų) ir 
„ki tas“ (tre čio sios ša lies pi lie tis, ku-
riam tai ko mas vi zi nis re ži mas).

Nors iki šiol į Lie tu vą dau-
giau siai už sie nie čių at vyks ta šei-
mų su si jun gi mo pa grin du (apie 30 
proc.), šį dy dį spar čiai ve ja si at vyks-
tan tys dirb ti eko no mi niai mig ran tai 
iš tre čių jų ša lių. Darb da vių ini cia ty-
va jau 2007 m. lie pos 1 d. pa siek tas 
2006 m. at vy ku sių jų dirb ti skai čius 
– dau giau kaip 2000, o per 2007 m. 
ket vir čius jų jau bu vo 3557. Tai gi, 
nors iš vyks tan čių Lie tu vos pi lie čių 
srau tai pas ta ruo ju me tu ir ma žė ja, 
ta čiau be veik treč da liu iš augs į Lie-
tu vą dirb ti at vyks tan čių tre čių jų ša-
lių pi lie čių skai čius. To dėl ben dras 
mig ra ci jos sal do ir 2007 m. iš liks 
ne igia mas. At kreip čiau dė me sį: nors 
už sie nie čiai Lie tu vo je te su da ro vos 
1 proc. vi sų gy ven to jų, jie pa kei čia 
14 proc. iš vy ku sių į ki tas vals ty bes 
tau tie čių. Ne pai sant šios aki vaiz-
džios dis pro por ci jos jau ke le tas me-
tų Lie tu vos eko no mi ka au ga žy miai 
spar čiau nei ES vi dur kis.
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No rim to ar ne no rim, bet eko-
no mi nė mig ra ci ja Lie tu vos ūkiui ir 
eko no mi kai, o ir pa čiai vi suo me nei 
kas met tam pa vis ak tu a les nė. Eko-
no mi nės mig ra ci jos fi lo so fi ja mo ko, 
jog šis reiš ki nys tu rė tų bū ti ver ti-
na mas kaip pel no pro jek tas, ku rio 
įgy ven di ni me da ly vau ja trys „žai dė-
jai“: darb da vys – sie kian tis pel no; 
eko no mi nis mig ran tas – sie kian tis 
už dirb ti pi ni gų ir taip pa kel ti sa vo 
ir sa vo šei mos ge ro vę, ir vals ty bė – 
su tei kian ti ga li my bę ir darb da viui, 
ir eko no mi niam mig ran tui siek ti sa-
vo tiks lų ir už tai gau nan ti mo kes-
čius, ku rie nau do ja mi vi suo me nės 
la bui. Jei bent vie nas pro jek to da ly-
vis lie ka be pel no – toks pro jek tas 
pa smerk tas žlug ti ir jį pri va lo ver-
tin ti tei sė sau gos ins ti tu ci jos.

Jei gu pa im si me ben drus skai-
čius, tai 2006 m. ES (25 vals ty bių) 
po pu lia ci ja su da rė 462 mln. gy ven-
to jų. Tre čių jų ša lių pi lie čiai šio se 
ša ly se su da rė 40 mln. Jų da lis ES 
ša ly se vi du ti niš kai sie kė 8,6 proc. 
vie tos gy ven to jų po pu lia ci jos. O tai 
reiš kia, kad kai ku rio se ES ša ly se šis 
pro cen tas yra dar di des nis. Ir vie nas 
iš kal bin gas fak tas: iš tų 40 mln. – 74 
proc. yra že mos ar ba vi du ti nės kva-
li fi ka ci jos. Eks per tai taip pat ma no, 
kad ES vals ty bė se gy ve na nuo 5 iki 
10 mln. ne le ga lų. Štai ko dėl yra to-
kia griež ta ES re ak ci ja ir tei kia mi 
siū ly mai reng ti nau ją di rek ty vą dėl 
darb da vių, nau do jan čių ne le ga lų dar-
bą, at sa ko my bės. Ga li ma tik įsi vaiz-
duo ti, ko kio stam baus mas to vyks ta 
žmo nių iš nau do ji mas ir ko kius pa sa-
kiš kus pel nus su si krau na ne le ga lus 
sam dan tys darb da viai ir ko kia gau-
sy bė mo kes čių yra nu sle pia ma ir nu-
su ka ma nuo ES vals ty bių.

Ne pai sant vi sų šių pro ble mų, 
pvz., „Dai ly Te leg raph“ nu ro do, kad 
imig ran tai dar bi nin kai prie D. Bri-
ta ni jos eko no mi nio au gi mo pra ėju-
siais me tais pri si dė jo net 6 mlrd. 
sva rų ster lin gų. O šios ša lies imig ra-
ci jos mi nist ras Lia mas Byr ne‘ as pa-
tiks li no: „Ty ri mas pa ro dė, jog mū sų 
vals ty bei imig ra ci ja yra ge riau nei 
jos ne bu vi mas“. Iš kal bin gi žo džiai, 

tie sa? 2006 m., re kor di niais me tais, 
už sie nio dar bi nin kai D. Bri ta ni jo je 
su da rė 12,5 proc. vi sos dar bo jė gos.

Ky la klau si mas: ar ga li me 
mes, ES nau jo kai, imig ran tų skai-
čiu mi dar bo rin ko je, pro por ci jo mis 
ar srau tais var žy tis su ES sen bu-
viais, kur imig ra ci jos po li ti ka vyk-
do ma jau ge rus pen kis de šimt me-
čius ir pa laips niui, kur ski ria mos 
di de lės lė šos imig ran tų eko no mi nei, 
so cia li nei, kul tū ri nei in teg ra ci jai, 
svei ka tos bei švie ti mo, tau ti nių ma-
žu mų klau si mų spren di mui ar re li gi-
nių įsi ti ki ni mų ten ki ni mui? Ar, pa-
vyz džiui, mū sų vi suo me nę ga li me 
su ly gin ti su An gli jos, Pran cū zi jos ar 
Ny der lan dų vi suo me nė mis, ku rios 
ne tik pri ima, bet ir su pran ta nau-
dą, ku rią at ne ša imig ran tai, įneš da-
mi sa vo da lį į BVP – ben drą ge ro vės 
ly gio kė li mą ša ly je?

At sa ky mus į šiuos klau si mus 
ra si te vi sai ne sun kiai – te rei kia pa-
spaus ti ke le tą kom piu te rio kla vi šų 
ir pa skai ty ti tau tie čių at si lie pi mus 
apie už sie nie čius Lie tu vo je. Grei-
tai su pra si me esą kse no fo bai, t.y. 
ne pa kan tūs ki ta tau čiams, ra sis tai. 
Ta da jau nie kaip ne be su pran ti tau-
tie čių: ko dėl jiems fak tas, kad apie 
pu sę mln. Lie tu vos pi lie čių už sie-
ny je „ka lan čių“ pi ni gą yra „ge rai“, 
o 33 tūks tan čiai už sie nie čių, at vy-
ku sių į Lie tu vą tais pa čiais tiks lais, 
yra „blo gis“ ir di džiau sia „grės mė“ 
tau tai. Kas pa ga liau tu ri duo ti at sa-
ky mą į šiuos klau si mus? Ir ko kios 
iš vi so to se ka tarp tau ti nės ir ga li-
mos eko no mi nės bei so cia li nės pa-
sek mės mū sų ša liai? Ir kaip prie ši-
tos pro ble mos spren di mo pri si de da 
tre čių jų ša lių pi lie čius at si ve žan tys 
darb da viai? 

Koks tu rė tų bū ti imig ra ci jos 
ly gis ša ly je? Šį stra te gi nės reikš mės 
klau si mą tu rė tų pri im ti po li ti kai po 
vi suo ti nai ak ty vių de ba tų vi suo me-
nė je, kai bus įver tin tos ir tei gia mos, 
ir ne igia mos imig ra ci jos ne ša mos 
pa sek mės. At si žvel giant į tai, kas 
svar biau vi suo me nei: tau tos „gry-
nu mas“ ar aukš tas (aukš tes nis) eko-
no mi kos ly gis per trum pes nį lai ką, 

di des nės pen si jos šian dien, anks tes-
nis iš ėji mas į už tar nau tą po il sį da bar 
– ar po ke lių de šimt me čių, ge ro vės 
vals ty bės su kū ri mo da ta dar šiai vy-
res nio am žiaus kar tai (40-50-me-
čiams) ar jos pa li kuo nims?

Eks per tai sa ko: bū ti na su kur-
ti to kią ra cio na lią imig ra vi mo sis-
te mą, kad ji bū tų ir sau gi, ir val do-
ma. Imig ra ci jos po li ti kos ak sio ma: 
jei pla nuo ji imig ran tų po rei kį, tu ri 
kal bė ti ir apie iš lai das jų in teg ra ci-
jai. Ne drau giš ka ar prie šiš ka imig-
ran tams ap lin ka la bai kom pli kuo ja 
ša lies eko no mi nių pro ble mų spren-
di mą – tai kai ku rios ES ša lys jau 
pa ty rė sa vo kai liu. 

Tu ri me sa vo va di na mo sios 
„imig ra ci nės po li ti kos“ prin ci pus, 
ku rie yra iš dės ty ti Eko no mi nės mig-
ra ci jos stra te gi jo je. Trum pai iš var-
din siu kai ku riuos jų:

dar bo jė gos iš tre čių jų ša lių 
įve ži mas ne tu ri ska tin ti Lie tu vos pi-
lie čių emig ra ci jos;

dar buo to jai iš tre čių jų ša lių 
pa si tel kia mi tik tuo se sek to riuo se, 
kur nu sta ty tas vie ti nės ir ki tų ES 
ša lių dar bo jė gos trū ku mas; vie nai 
lais vai dar bo vie tai įlei džia mas vie-
nas už sie nie tis;

į dar bo rin ką pri ima ma tik 
kva li fi kuo ta dar bo jė ga iš tre čių jų 
ša lių;

eko no mi nio imig ran to bu vi-
mas ir dar bas Lie tu vo je yra lai ki no 
po bū džio;

SAD mi nist ras su da ro ir tvir-
ti na pro ble mi nių pa rei gy bių ir pro-
fe si jų są ra šą; at vyks tan tiems dirb ti į 
šias pa rei gy bes su da ro ma ga li my bė 
grei čiau įva žiuo ti į Lie tu vą (pra šy-
mų iš duo ti D vi zą ir LLG pa tei ki-
mas vie nu me tu);

šei mos su si jun gi mas ga li mas 
tik po 2-jų me tų;

kei čian tis už sie nie čio iš tre-
čio sios ša lies tei si nei pa dė čiai Lie-
tu vo je (iš lai ki nos į nuo la ti nę) lei-
di mai nuo lat gy ven ti iš duo da mi tik 
po lie tu vių kal bos ir Kon sti tu ci jos 
pa grin dų iš lai ky tų eg za mi nų.

Pranešimas Seimo ir PLB 
komisijos posėdyje, 2007-10-16
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knygų lentynoje 

Lie tu vo je at spaus din ta kny ga 
„Tai ma no Lie tu va“ apie Jung ti nių 
Ame ri kos Vals ti jų lie tu vių ir Lie tu-
vos vei kė ją dr. Le o ną Kriau če liū ną, 
mi nint jo 10-ąsias mir ties me ti nes. 
Kny go je skel bia mi pa ties Le o no 
Kriau če liū no – ve te ri na ri jos dak ta-
ro, po li ti ko, kul tū ri nin ko, me ce na to, 
gy ve nu sio Chi ca gos apy lin kė se, gau-
sūs in ter viu, duo ti iš ei vi jos ir at si kū-
ru sios Lie tu vos žur na lis tams, jo pa-
ties straips niai, pra ne ši mai, skai ty ti 
įvai riuo se ren gi niuo se, taip pat žur-
na lis tų, spe cia lis tų, po li ti kų, bi čiu lių 
straips niai apie dr. L. Kriau če liū no 
veik lą, jo su reng tus ren gi nius. Vi sa 
ši me džia ga bu vo kruopš čiai ir nuo-
lat ren ka ma Ire nos Kriau če liū nie nės. 
Ji bu vo ir šios kny gos su da ry to ja bei 
me ce na tė. Žmo nos nuo pel nus dr. Le-
o nas įvai rio mis pro go mis yra mi nė-
jęs ne vie ną kar tą. Jis sa kė, kad vi sų 
tų dar bų jis ne bū tų pa jė gęs pa da ry ti, 
jei gu ne jo iš ti ki mo sios tal ki nin kės – 
žmo na ir duk ros Vi da bei Jo li ta. 

Kny go je at si spin di dr. Le o nas 
Kriau če liū no veik la ve te ri na ri jos 
sri ty je, Lie tu vių tau ti nin kų są jun go-

No rė jau pa so din ti di de lį so dą
je, Lie tu vių ben druo me nė je (tai dau-
giau siai kul tū ri nė veik la), Ben dra ja-
me Ame ri kos lie tu vių fon de, Ame ri-
kos lie tu vių ta ry bo je, Vi sos Lie tu vos 
iš lais vi ni mo ko mi te te, Lie tu vos vy-
čių or ga ni za ci jo je ir kt. Pa mi nė ti ir 
ma žes ni, bet ne ma žiau svar būs lie-
tu vių iš ei vi jai dar bai. Kaip kny go je 
liu di ja ma, dr. Le o nas Kriau če liū nas 
bu vo daž nai kvie čia mas kaip įvai rių 
ren gi nių, ypač di de lių, kur rei kė jo 
ypa tin gos jė gos, ypa tin gų su ge bė ji-
mų ir di de lio fi nan si nio pa jė gu mo, 
or ga ni za to rius. Jis dau ge lį kar tų ren-
gė Va sa rio 16-osios mi nė ji mus Chi-
ca go je, žy mių jų as me ny bių pa ger bi-
mus, ki tas šven tes. Jo ren gia moms 
šven tėms bliz ge sio duo da vo ypa tin-
gi sve čiai, ku rie at kreip da vo ne tik 
lie tu vių, bet ir ame ri kie čių dė me sį. 
Jo ren gi niai vi sa da bū da vo pa ste bė-
ti ir nu švies ti ne tik lie tu viš kos, bet 
ir ame ri kie tiš kos ži niask lai dos. O tai 
ir bū da vo vi sų lie tu viš kų or ga ni za ci-
jų tiks las – dar ir dar kar tą at kreip ti 
Ame ri kos dė me sį į Lie tu vą, į Lie tu-
vos oku pa ci ją, ne leis ti už mirš ti lie tu-
vių skriau dos. Prak tiš kai vi si di die ji 

lie tu vių ren-
gi niai bū da vo 
ren gia mi tu-
rint vie nin te lį 
ir svar biau sią 
tiks lą – pa lai-
ky ti pa sau ly je 
gy vą Lie tu-
vos skriau dą. 
Kriau če  l iū  no 
ren gi niai vi sa-
da to tiks lo pa-
siek da vo. 

K n y  g a 
pra de da ma is-
to ri kės Da nu-
tės Jo ki mai ty-
tės straips niu 
apie Kriau če-
liū nų gi mi nės 
me dį ir bai gia-
ma ar ti mų jų, 
drau gų ir ben-
dra žy gių pri si-
mi ni mais apie 

LIE TU VOS VE TE RI NA RI JOS AKA DE MI JOS GAR BĖS DAK TA RAS 
LE O NAS KRIAU ČE LIŪ NAS IR LIE TU VOS VE TE RI NA RI JOS AKA DE MI-
JOS REK TO RIUS VID MAN TAS BI ŽO KAS PA SI RA ŠO KLI NI KŲ DO VA-
NO JI MO LIE TU VAI AK TĄ. VLA DO BA BARS KO NUOTR. 1996 M.

dr. Le o no – vy ro, se ne lio, bi čiu lio 
as me ny bę. 

Net ir ne pa ži no jęs dr. Le o-
no Kriau če liū no skai ty to jas kny gą 
už vers su dva si niu pa si ten ki ni mu – 
pra tur tė jęs, nu švies tas stip rios, įdo-
mios as me ny bės ža ve sio, o Lie tu vos 
ir iš ei vi jos pa trio tai at ras ja me sa vo 
bro lį, ku ris Tė vy nę Lie tu vą my lė jo 
ne žo džiais, o dar bais. Per šią as-
me ny bę skai ty to jas daug su ži nos ir 
apie Ame ri kos lie tu vių gy ve ni mą bei 
veik lą, nes dr. Le o nas bu vo šio gy-
ve ni mo smai ga ly je ir ap link jį su ko si 
lie tu viš ko jo gy ve ni mo ver pe tas. Jis 
ne mo kė jo bū ti ste bė to ju. 

Dr. Le o nas jau tė si lai min gas, 
nes su lau kė Lie tu vos ne pri klau so-
my bės ir dar tu rė jo ga li my bės pa-
si dar buo ti lais vos Tė vy nės gė ry bei. 
Pas ku ti ny sis Jo dar bas bu vo Lie tu-
vos Ve te ri na ri jos aka de mi jai Kau-
ne pa do va no ta Smul kių jų gy vu lių 
kli ni ka. Tai bu vo jo do va na sa va jai 
Al ma Ma ter, ku ri jam su tei kė daug 
ga li my bių.                     

           A.V.Š.
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...Nu gręž usi ir į tuo pa čiu upe-
lio van de niu per plau tas rėč kas su-
dė jusi už val ka lus ir už val ka liu kus, 
pa klo des ir stal tie ses, at ski rai su klo-
tus šil ki nius ar vil no nius dra bu žius, 
stu mia si Ele na at gal. Iš džiū vu sius 
tu rės iš ly gin ti, iš ko čio ti ir ati duo ti 
sa vi nin kui, už ką gaus men ką pi ni-
gą. Bet gaus... Tie są sa kant, ne la bai 
jai ir rei kė tų dirb ti, nes par plauk da-
ma par si pluk dė iš už jū rių ir auk si-
nių. Ne ma žai ten jų yra, mai še ly je 
skry nios dug ne po ame ri ko niš kom 
me džia gom, ska re lėm ir suk ne lėm. 
Ele na su mo ka Ku la lie nei nu omą; dar 
il gai jų ir už teks, bet ką ga li ži no-
ti, ko kie lai kai už eis. Kai grįš Juo-
za pas, vėl bus ge riau... Ta da tai jau 
pirks di de lį ūkį, sam dys mer gio tes 
ir ber nio kus dar bams, ir pa tys dirbs, 
pra si gy vens. Duk te rims gy ve ni mas 
bus leng ves nis. Te gu jis ten dar pa-
bū na, pa dir ba, nes to, ką ga li už dirb ti 
ten, čia net ir pa sap nuo ti sun ko ka... 

Ri mos Že mai ty tės De Iu li is ran kraš tis

Ki taip ko gi žmo nės per to kius van-
de nis sirg da mi, per ba lu siais vei dais, 
ki ti ne ga lė da mi net kąs nio per vi są 
ke lio nę pra ry ti, ten verž tų si? 

Ko gi ten važia vo ir Ku la liai? 
Ir jis dar pa li ko ten, kai jos iš plau kė 
Lie tu von... Dai li mo te ris ta Ku la lie-
nė. Gra žių vei do bruo žų ir su dė ji mo 
gra žaus... Plo ny tė, tam siap lau kė. Ir 
ma lo ni to kia... Vy rų kaip me daus 
prie jos vi sa da... Ko ne bus? Ži no, 
kad iš Ame ri kos grį žo. Pi ni guo ta. 
Kar če mo je, ži nia, pa si bū na... Ir ap-
sie ti su vi sais mo ka. Su ra do meist-
rus, sta ty to jus, dar bi nin kus, ir, va, 
pa si sta tė ma lū ną. Di de lį, su vė ji niais 
spar nais. 

Ieš ko jo ūkio pirk ti ir Ele na, 
no rė da ma tin ka mai iš leis ti Juo za po 
įdė tus pi ni gus. Jo bro lis nu ve žė į Pa-
žą sius, ten so dy bą bu vo apė ju si. Jai 
kaip ir pa ti ko, jau ir de ry bas no rė jo 
pra dė ti, bet gi mi nės su nie ki no, su-
pei kė... Ge res nį, sa ko, ga li ūkį gau-

ti... Taip ir ne nu pir ko... Gy ve no pas 
tė vus Ele na su mer gai tė mis. Bet kiek 
gi ten ant gal vos sė dė si? Kol ma ma 
gy ve no, dar bu vo kaip bu vo. O kai ją 
Die vu lis pa si šau kė, Ele na ir pa ti ne-
be no rė jo na mie bū ti. Bro lis ūkį pe rė-
mė, ir ji pa si ju to kaip ša šas...

Už tat Ku la lie nė čia pat... Pa-
ei ni gat ve le, ve dan čia į va ka rus, ke li 
žings niai, ke lios mi nu tės – ir Ku la-
lie nės ma lū nas spar nais mo juo ja. Ir 
šu li nys skaid raus van dens ša lia. Ge-
rai, kad ji ne to li Ele nos, nes Ele na 
čia nie ko ne pa žįs ta. 

Kai skal bi niai bu vo su ka bi nė-
ti ant iš tam py tų vir vių, ap ka bi nu sių 
vyš nių lie me nis, Ele na, žvelg da ma į 
jur gi nė lių krū mus, su gel to na vu sius 
ir pra au gu sius na mo lan gus, at si kvė-
pė ir žen gė vi dun ką nors pra vir ti 
val gy ti sau ir duk te rims.

Kol mo ti na gel do je min kė teš-
lą iš van dens ir mil tų, mer gai tės at-
ne šė mal kų ir pa me tė po kros ni mi, 

PL skai ty to jai tik riau siai įsi dė mė jo Mon tre a lio Mai ro nio mo kyk los mo ky to jos Ri mos Že mai ty tės De Iu li is mo-
ki nių rašinius. Iš jų bu vo ga li ma su pras ti, kad jau nie ji lie tu vai čiai tu ri kū ry bin gą mo ky to ją. Vie ną die ną mo ky to ja 
Ri ma, Vil niaus pe da go gi nia me ins ti tu te bai gu si li tu a nis ti ką, o da bar gy ve nan ti Ka na do je, pa ra šė laiš ką į re dak ci ją, 
siū ly da ma sa vo pa slau gas. Šiuo me tu ji au gi na vai ku tį ir sa kė si tu rin ti dau giau lai ko. Iš si aiš ki nu sios, kad ge riau sia 
pa ra ma PL re dak ci jai – tai ra ši niai, iš si aiš ki no me ir kad pa ti Ri ma yra ra šy to ja. Ji ra šo sa vo se ne lės, ku ri XIX a. 
pa bai go je gi mė Ame ri ko je, gy ve ni mo is to ri ją ir ke ti na ją išleis ti kny ga. Ri ma sa ko: 

„Ra šau sa vo sū nė nams, duk te rė čioms ir, ži no ma, sa vo vai kui. Gi mi nės is to ri ją įpu sė jau. Mo čiu tė gi mu si JAV, 
kai jos tė vai XIX a. pa bai go je ten iš plau kė ieš ko ti so tes nio duo nos kąs nio. Ten mi rė jų 6 sū nūs. Mo ti na su duk ro mis 
par plau kė į tė viš kę prieš Pir mą jį pa sau li nį ka rą ir mi rė kar tu su vie na duk ra šil ti ne. To liau – kaip to je pa sa ko je 
apie pe le nę: tur tin gos ma žos mer gai tės, pa gro bus jų tur tą, tam pa tar nai tė mis. Po ka ro grį žęs jų tė vas už už dirb tus 
pi ni gus pa sta to baž ny čią Ki bu riuo se (da bar ti nis Pa sva lio raj.), ku ri dar te be vei kia, iš au gi na duk ras, ve da an trą 
kar tą. Duk ros iš te ka, au gi na vai kus ir po ka ro iš tre mia mos į Si bi rą. Kas grįž ta, kas – ne be. Chi ca ga-Lie tu va-Per-
mė-Ma ga da nas-Lie tu va. Aš sa vo tiš kai kar to ju sa vo pro se ne lių ke lius: da bar Ka na da, vė liau tik riau siai Lie tu va. Tik 
baž ny čios grį žu si ne pa sta ty siu...  

Kad su pras čiau, kaip vy ko ta ke lio nė, iš stu di ja vau, kiek ga lė jau, vis ką apie tuo me ti nius ke lei vi nius lai vus, 
apie El lis sa lą, kur vi si imig ran tai bū da vo per kra to mi, apie rū bus, apie is to ri nę pa dė tį Lie tu vo je ir ma no kraš te, 
per skai čiau Sin kle rio kny gą „Džiun glės“ apie mė sos kom bi na te tuo lai ko tar piu dir bu sius lie tu vius, apie nau jo ves 
Ame ri ko je, Chi ca go je, apie at ly gi ni mus, kai nas ir vis ką, kuo gy ve no ir kas ga lė jo su da ry ti ma no pro se ne lių gy ve ni-
mą. Ži no ma, svar biau sia bu vo tai, ką at si mi niau iš mo čiu tės Ele nos pa sa ko ji mų. Dar bū ti nai tu riu nu si gau ti į East 
St. Lou is mies tą, IL, Ame ri ko je, kur gi mė ma no mo čiu tė. Už čiu pau siū lo ga lą, ku rį pa dė jo ras ti prel. E. Put ri mas, 
su ži no jau, kur ar chy vai baž ny čios, kur se ne lė bu vo krikš ty ta. Rei kės ten ke liau ti. Tik, va, tu riu keis ti lie tu viš ką pa są, 
nes nie kur be jo ne pa ke liau siu, ka dan gi tik jį vie nin te lį ir tu riu. O kei ti mas – tik ras pra ga ras“...

Pra de da me spaus din ti Ri mos Že mai ty tės bū si mo sios kny gos iš trau ką „Šak nys Pum pė nuo se”. Šios ištraukos 
veiks mas pra si de da Ri mos prosenelei Elenai Juzeliūnaitei Staškevičienei su dukromis grį žus iš Ame ri kos. 

Pum pė nų ame ri kon kos
Ri ma Že mai ty tė De Iu li is
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dar nuo vi ri ni mų karš tą ir taip pri-
kai ti nu sią tro bą, kad nors lau ke gy-
venk. 

Šla pia pa šluos te nu va liu si ir 
taip šva rų, bet, ži nia, mu sės ne kar tą 
per bėg tą sta lą, mo ti na jį dar nu try nė 
li ni niu rankš luos tė liu, pa si gul dė ant  
sta lo teš lą, po ja pa py lu si sau ją kvie-
ti nių mil tų su vi so mis sė le no mis, ir 
spar čiai ėmė ko čio ti. Ge ri mil tai, 
sun ku jų gau ti. Jei ne Ku la lie nė, 
ka žin kaip ten bū tų... Plo ny tį teš-
los skri tu lį su pjaus čiu si rom be liais, 
mer gai čių pa de da ma me tė į kun ku-
liuo jan tį van de nį. 

– Su kuo val gy sim skry lius? 
– pa klau sė jau nė lė, ir mo ti na iš ka-
ma rė lės at ne šė gniu žu lą svies to, su-
spaus to į raš tuo to stik lo svies ti nę. Ir 
puo dy nė lė je nuo va kar li ku sios grie-
ti nės. Dar ir pie no yra, gal ne pra gi žo 
per to kias ši lu mas... Ry toj kai my nė 
vėl at neš, kaip ir su tar ta, kas an trą 
die ną, tai ji nu grai bys pa vir šių, ir vėl 
tu rės grie ti nės. Ki tos sa vai tės pra-
džio je gal ir svies to jau rei kės. Gal 
jo tiek ir ne rei kė tų, bet mer gai tėms 
kiau ši nie nę ry tais ke pa. O ant svies-
to tai gi vi sai ki toks kiau ši nis, ne pri-
dė si prie tau kų ar la ši nu kų. Ka ma rė-
lėj te be ka ba la ši nių pal te lė, per šo ną 
per ver ta vir ve le ir už kiš tu pa ga lė liu 
– kad lai ky tų si. Kar tais at pjau na, su-
pjaus to ga ba liu kais, čes na ko pri ka-
po ja... Ta da pri spau di la ši nė lį prie 
čes na ko, kan di duo nos – ir ne bi jok, 
kad ko kia li ga pri si ka bins. Čes na kas 
ge rai...

Kol jos val gė, nuo ža ri jų ši-
lu mos drun go van duo: rei kia vai kus 
iš mau dy ti. Kar tais ei da vo į pir tį, bet 
da bar, ka dan gi kros nis karš ta, ne gi 
be rei ka lo kai tin si ši taip ir mal kas bei 
ši lu mą eik vo si?.. O ir ne mė go Ele na 
pir ties, kur su ei na vi so kių žmo nių. Ir 
ser gan čių, ir utė lė tų, ir kas ži no ko-
kių dar... Per ska la vu si duk te rų plau-
kus iš rū go mis, ku rias nu sun kė, į sūr-
mai šį su py lu si pa kai tin tą rūgš tų pie-
ną – bus varš kės, – šu ka vo plau kus, 
ap džio vin tus su minkš tė ju siu nuo 
plo vi mo li nų rankš luos čiu. Ele nu tės 
tai bent ka sos. Il gos, plau kai stip-
rūs ir sto ri. Bu vo švie su čiai, o da bar 
tam sė ja. Abie jų tė vų tam sūs, tai ir 

vai ko, ma tyt, to kie 
bus. Iš džiū vu sias 
su py nė į dvi kie tas 
ka sas, ries tė mis su-
rai tė, ka sa pi nė liais 
su ri šo. Jau ne to li 
mie go lai kas, tai ga-
lės iš si riš ti, kad gal-
vos ne spaus tų.

Kai ki tą kar tą 
plaus, rei kės nu vi-
rin ti ra mu nė lių, nes 
šie met jų su Ku la lie-
ne pri si rin ko iki va-
lios. Ir da bar, kai tik 
du ris pra da rai, ži nai, 
kad jie džiūs ta, su-
ka bin ti virš lan go 
ir su riš ti ma žais ry-
še liais. Dar pe ly nų 
rei kė tų ir va le ri jo no 
šak nų. Pas kiau lie-
pos žy dės, tai vai kai 
pa rinks, prie pat na-
mo juk...

Jau bu vo prie-
te mė liai, kai Ele na 
at si mi nė, kad pa li ko 
ne pri riš ti gel to nie ji 
jur gi nė liai. Jie dar 
ne žy di, bet iš au go, 
iš si stie bė ir nu lin ko 
ties lan gu iš na mo 
ga lo. Nuo mal ki nės 
at si ne šu si du pa ga-
lio kus ji įsprau dė 
juos iš abie jų krū mo 
pu sių, per ri šo vir ve, 
ir krū mas nebe si sky-
rė... Bus gra žu, kai 
žy dės. 

– Ma ma, – vos įė ju sią pa kvie-
tė ap si aša ro ju si vi du ri nio ji. – Ele na 
ma ne gąs di na. Sa ko, at eis žy das ir 
iš si neš ma ne, jei ne mie go siu... Bet 
aš ne no riu mie go... Taip šil ta...

– Ji no rė jo ei ti pro du ris pas 
ta ve, sa kau, ne ga li ma... Ko jas tik 
nu si plo vė, ir vėl no ri ba sa lau kan... 
– tei si no si Ele nu tė, pa gul dy ta vie-
no je lo vo je su Ade le. Ne mie go jo nė 
vie na. Mo čiu tės su pil tos pa gal vės iš 
su plė šy tų plunks nų, minkš tos ir di-
de lės, įvilk tos į aš tuo nia ny čio už val-
ka lus su iš ner tom gra žiau siom gė lėm 

ga lais, ne su vi lio jo duk te rų mie gui. 
Nei jos pa siū tos vil no nės ant klo dės, 
nei dai liais žal čiu kais iš rai ty tais nė-
ri niais ap siū tos li no pa klo dės. Ele na 
ir gi au dė iki iš va žia vi mo Ame ri kon, 
o pas kiau ne be bu vo ka da įsės ti į 
stak les. Gal Ame ri ko je ir bū tų bu vę 
ka da, tik kad ten ne la bai kas au di-
mais na mie už si ė mė. O ir stak lių ji 
ne tu rė jo... Ten me džia gas par duo tu-
vė se pir ko... Ame ri ka... Iš ten par-
vež tos me džia gos siu vė ja pa siu vo 
vai kams marš ki nius, ku riais da bar 
jos ir ap si tai siu sios. 

Šil ta. Ele na pra da rė du ris ir 

JU ZE LIŪ NAI IŠ PA ĮST RIE ČIŲ KAI MO, IŠ LY DĖ JĘ AME RI-
KON SA VO DUK RĄ ELE NĄ, SU SŪ NAUS KLE MEN SO ŠEI MA. 
XX A. PRA DŽIA
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abu du kam ba rio lan gus: te gu įeis va-
ka ri nės vė sos. Ačiū Die vui, dar nak-
ti mis ga li ma pail sė ti... Iš už val ka lų 
iš trau ku si ant klo des, už klo jo jais 
duk ras. Ta da pa ke de no vi sų pa gal-
ves, nu ra mi no ma žą ją, kad jo kiam 
žy dui jos ne rei kia, kur jis ją dės, ir 
pa ža dė jo tuoj at ei ti į jųd vie jų lo vą. 
Tik mie les su mai šys su mil tais bei 
pie nu ir pa liks pa si kel ti per nak tį.

– Ma ma, ta pa klo dė tai šiurkš-
ti, – skun dė si Ade lė, trauk da ma že-
myn nak ti nius marš ki nius ir mė gin-
da ma jais už deng ti ko jas, kad jos ne-
si lies tų prie pa klo dės.

– Su ašutais, Ade ly te, užtat ir 
šiurkšti. Kai ke lis kar tus išskalb sim, 
jie su minkštės, ir pa ku li nė pa klo-
dė bus švel ni kaip šil ki nė, – aiš ki no 
ma ma.

– O ko dėl čia nė ra to kių pa-
klo džių kaip mū sų marš ki niai? – ne-
pa ten kin ta bum bė jo Ade lė.

– Marš ki niai iš bo vel nos, o 
pa klo dė iš li no...

– Ko dėl pa klo dė ne iš bo vel-
nos?

– Tai kad ji čia ne au ga. Sa ko, 
to kie krū mai au ga ten, kur šil ta, o 
ant jų ša kų bo vel na pa si da ro – kaip 
va ta..., – aiš ki no ma ma tai, ką bu vo 
gir dė ju si už jū riuo se. – Ta da ją su kar-
šia, su ver pia ir iš au džia me džia gą... 
Tė ve lis dir bo med vil nės ma lū ne. Jis 
jums pa sa kys, kai par plauks, kaip 
to kia švel ni me džia ga iš au džia ma... 
Bet li nas daug stip res nis. Ir iš ken tė-
jęs la bai daug, kol pa klo de pa vir to... 
Žvil ga kaip šil ki nis... Bo bu tės aus ta, 
– per brau kė per pa gal vės už val ka lą 
ma ma. Pas kiau pri lie tė ir tą šiurkš čią 
pa klo dę, pa kė lė prie jos šo no pri siū-
tus nė ri nius.

– Bo bu tės aus ta, – per brau kė 
ran ka ir vi du ri nio ji. – Tu, Ade le, ty-
lėk... Bo bu tės aus ta...

– Tu pa ti ty lėk...
– O tie kar bat kai ir gi bo bu tės 

aus ti? – klau si nė jo Apo lo ni ja.
– Ner ti, vai ke li, kab liu ku ner-

ti... Bo bu tės... – mer gai tės iš gir do 
liūd ną bal są, slo pi na mą aša rų, ir da-
bar jau vi sos trys iš si gan do, kad ma-
ma vėl pra virks, kaip at si tik da vo la-
bai daž nai, kal bant apie jų mo čiu tę.

– Ar tos gė lės grei tai žy dės? 
– pa klau sė Ele nu tė, link te lė ju si į jur-
gi nė lius už lan go.

– Po šven to Jo no... 
– Po ku rio Jo no? – pa rū po 

Apo lo ni jai.
– Šven tas Jo nas bus po dvie jų 

die nų.
– Ir kas ta da bus?
– O ta da bus... Aš jums pa-

sek siu pa sa ką, kas bū na šven to Jo no 
nak tį... Ar pa sek ti?

Pa sa kos no rė jo net pa niu ru si 
Ade lė ir, ži no ma, ty lio ji Ele nu tė. O 
ką jau be kal bė ti apie smal suo lę vi-
du ri ni ą ją... Ade lė at si sė do, pa mir šu si 
apie be si ba dan čią pa klo dę, at si rė mė 
į sie ną ir ap ka bi no ke lius, Ele nu tė 
šo nu pa si su ko į mo ti ną, vi du ri nio-
ji at si sė do prie ma mos ir at si rė mė į 
ją... Už lan go pa ma žiu kais te mo, bet 
duk te rys įsmei gė akis į vis dar ma to-
mą mo ti nos vei dą ir klau sė si.

– Se niai se niai gy ve no pa mo-
tė. Ji tu rė jo duk te rį. Ne gra ži bu vo 
ta duk tė. Iš spro gu siom akim, vei das 
kaip mė nu lis per pil na tį, nu si pe šu-
siais trum pais plau kais, tam sia o dė, 
nors sau lė je ne bu vo, nes ne dir bo 
jo kio dar be lio po lau kus, sto ra lū-
pė. Sė dė jo tro bo je ran kas su si dė ju-
si ir nie ko ne da rė. Tik ri jo vi so kius 
py ra gus ir mie go jo. Kar tu su jo mis 
gy ve no ir varg šė naš lai tė, ne tu rin ti 
jo kių gi mi nai čių. Vie na kaip pirš tas 
vi sa me pa sau ly je. O pa mo tė ži no jo, 
kad ji ne tu rės kam pa si skųs ti, tai ir 
iš nau do jo tą varg šę mer gai tę. Jos 
ran kos pa varg da vo nuo žlug to, dar-
žų ra vė ji mo, gy vu lių liuo bos, gal va 
suk da vo si, nes ji nie ka da ne pa mie-
go da vo iki va liai... Kar tais upė je 
prie jų na mų plau kio da vo gul bės, 
su ku rio mis naš lai tė pa si da lin da vo 
duo nos rie ke, gau ta pie tums... Vie ną 
kar tą ji iš si ne šė krep šius skal bi nių 
per ska lau ti į upę. Jau bu vo va ka ras, 
ėmė tem ti, o naš lai tė vis ne ga lė jo 
baig ti sa vo dar bo. Iki ke lių į drun gną 
va sa ros van de nį įmerk tų ko jų oda iš-
ba lo, iš brin ko, kaip ir ran kų pirš tai. 
Juos muo ėmė skau dė ti, bet varg šė 
mer gai tė vis ska la vo pa klo des, try nė 
jas, kad tik pa mo tė ne si bar tų, kad tik 
bū tų pa ten kin ta jos dar bu... Ne ti kė-

tai virš jos pra lė kė gul bių pul ke lis. 
Pas kiau ki tas. Kai ji pa ma tė at skren-
dant tre či ą jį, pa kė lė gal vą ir pa mo jo 
grakš tiems bal tiems paukš čiams, su 
ku riais da lin da vo si duo na... Ir stai ga 
vie nas iš jų be skris da mas nu si lei do 
la bai že mai, plast plast, pa čiu po iš 
krep šio jau nu ska lau tą pa gal vės už-
val ka liu ką su naš lai tės nė ri niais, va, 
to kiais pat, kaip po Pa liu tės gal va...

– Ko dėl ne kaip ma no? – nu si-
mi nė ma žo ji...

– Bu vo ir toks kaip ta vo, tik 
gul bė ne ga lė jo pa siek ti, nes jis gu lė-
jo pin ti nės dug ne...

– Aš gal vo jau, kad gul bės ge-
ros, – at si du so Ade lė...

– Gal ir ne blo gos...
– Na, va, pa vo gė už val ka liu-

ką, ir ne blo gos, – ne be su pra to ma žo-
ji, ries ta no se le duk tė.

– Klau syk to liau, – tę sė ma-
ma. – Naš lai tė nu si gan do, ką rei kės 
pa mo tei pa sa ky ti, kad vie no už val-
ka liu ko ne bė ra. Ji šo ko iš upės ir pa-
si lei do pas kui gul bes, skren dan čias 
tie siai miš ko lin kui... Bė ga naš lai-
tė lė, kliū da ma už kups tų, ba sa ko-
ja pri spaus da ma us nį, bet ne jau čia 
jo kio skaus mo... Už du so, tems ta, o 
ji vis le kia ir gal vo ja: „Kad tik pa-
vy čiau, kad tik už val ka liu ką at gau-
čiau“... Bet gul bės skri do ir nu skri-
do virš miš ko... Kur gi žmo gui, kad 
ir jau nam, su paukš čiais var žy tis... 
Plast, plast stip riais spar nais, – su-
mo juo ja mo ti na ran ko mis lyg gul bė.

– Plast, plast, – su mo juo ja ir 
Apo lo ni ja.

– Plast, plast, – lė tai ran kas 
su ju di na ir lo vo je jau at si sė du si Ele-
nu tė.

– Ir kas to liau?
– Naš lai tė lė įpuo lė į miš ką ir 

to liau sku ba ta kryp ti mi, kur gul bės 
nu lė kė. O miš ke jau ir vi sai tam su. 
Vis tiek bė ga mer gai tė, kol su pran ta, 
kad paukš čių ne pa vys. Ta da at si sė do 
ant kel me lio pail sė ti, pa si rė mė gal-
vą ran ko mis ir pra vir ko grau džio mis 
aša ro mis. Ką da bar da ry ti? Na mo 
juk ne isi be už val ka liu ko... 

– Na, da bar gi, Pa liu te, – pa-
glos tė gal vą ma ma kumš te liu aša ras 
brau kian čiam vai kui. 
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– Gai la gi jos...
– Tu pa lauk, pa klau syk, kas 

bu vo to liau... Ir ta da pa ma to ji du 
švie sos taš ke lius. Jie ar tė ja prie jos 
– du žals vi ži bu riu kai. Ir mer gai tė 
ne ga li sa vo au si mis pa ti kė ti: ji gir di 
jų kal bą:

– Varg šė naš lai tė. Kad ji ei-
tų pa gal se ną jį ąžuo lą, ten pa ma ty-
tų, koks ste buk las jos lau kia, – sa ko 
vie nas.

– Kad ji ži no tų, ko kia ypa tin-
ga ši ta nak tis... – pri dū rė ki tas.

– Kad ji ži no tų, jog da bar jos 
vi si no rai ga li bū ti iš pil dy ti...

Naš lai tė lė dar pa sė dė jo kiek 
ir per žo ly nus nu bri do link di džio jo, 
tam ses nio už tam są ąžuo lo, dunk-
san čio už jau nų pu še lių. Ji ti kė jo, 
kad ten at ras pra ras tą jį už val ka liu ką 
ir ta da ga lės ra mi par ei ti na mo. Kuo 
ar čiau ąžuo lo ėjo, tuo bai siau jai bu-
vo: vil kai stau gė, meš kos vi sai čia 
pat mau ro jo. Ro dė si, vi sai ša lia. Pa-
griebs ir su plė šys... Bet par ei ti na mo 
tuš čio mis ji ne ga lė jo. Kad bū tų drą-
siau, už mer kė akis ir bri do per miš ko 
žo lę, pa si lai ky da ma už nu svi ru sių 
ber že lių ša kų, at si rem da ma į su trū-
ki nė ju sia žie ve pu še lių ka mie nus. 
Kai at si mer kė, ne be ži no jo, kur ji da-
bar at si ra do. Bu vo švie su kaip die ną. 
Aikš te lė je šo ko gra žiai ap si tai siu sios 
po ros, o to liau už jų mer gai tė pa ma tė 
iš mė ty tus gul bių spar nus. Kai šo kė-
jai ją iš vy do, vi si su sto jo, ir vie nas 
iš jų pa sa kė:

– Mes ta vęs lau kė me. Ne ži-
no jom, kaip ta ve čia at si vi lio ti, tai 
ir pa čiu pom už val ka liu ką iš ta vo 
krepšio.

– Ar jį man ati duo sit?
Gra žiai ap si tai siu si vie na iš 

šo kė jų pri ėjo prie jos ir pa da vė iš ly-
gin tą ir iš stan din tą už val ka liu ką.

– Štai, – pa sa kė, – bet pa lauk, 
– pa grie bė už ran kos jau be si su kan-
čią na mo naš lai tę, ku ri pa ma tė prie 
jos pri ei nan tį gra žuo lį jau ni kai tį.

– Mer ge le, – ta rė jis, – aš ži-
nau, kaip sun kiai tu dir bi ir kaip ta ve 
pa mo tė skriau džia. Ir ži nau, ko kia 
ge ra ta vo šir dis. Tik vie ną kar tą per 
me tus ma ne tė vas iš lei džia iš lėk ti 
iš rū mų nuo ta kos ieš ko ti – tik per 

šven tą Jo ną. Šie met iš lei do pas ku ti nį 
kar tą. Jei gu nuo ta kos ne ra siu, tu rė-
siu ves ti tą, ku rią man tė vas iš rinks... 
Ar ke liau si su ma ni mi į ma no rū mus, 
kur bū si ka ra lie nė, kur tau nei skalb-
ti, nei jo kių ki to kių dar bų dirb ti ne-
be rei kės?

Naš lai tė gal vo jo, kad sap nuo-
ja.

– Tau ke lią čia pa ro dė pa par-
čio žie de lis, už si ka bi nęs už ma žo jo 
ko jos pirš te lio. Už tat tu gir dė jai, ką 
jon va ba liai kal bė jo, už tat pik ti žvė-
rys ta vęs ne puo lė... 

Iš tie sų nu ste bu si mer gai tė pa-
ma tė žie dą, ko kio nie ka da ne bu vo 
ma čiu si. Už si ka bi nu sį už ma žo jo jos 
ko jos piršte lio. 

– Kaip jis at ro dė? – pa rū po 
Ele nu tei.

– Ar žie das?.. Bal tas, su auk so 
spur ge liais vi du ry... Ne di de lis, nes 
mer gai tė net ne pa ju to, kad jis už si-
ka bi no. 

– Gal kaip jaz mi no? – spė jo 
Apo lo ni ja...

– Aš ži nau, – sa ko ma žo ji, – 
kaip ra mu nė lio...

– Kaip pa kal nu tės tik riau siai, 
– įsi vaiz da vo Ele nu tė.

– Ap ren gė ją dai liais rū bais, ir 
ki tą die ną iš kė lė ka ra lius sū nui ves-
tu ves, – ma ma jau no rė jo baig ti už si-
tę su sią pa sa ką. – Ir pa mo tę, ir pa mo-
tės duk rą pa kvie tė, bet jos ne at ėjo, 
nes joms gė da bu vo. Gal iš pa vy do 
ne si ro dė... O naš lai tė, ta pu si ka ra lie-
ne, il gai ir lai min gai gy ve no...

– O koks bu vo ka ra lai čio var-
das? – pa rū po Apo lo ni jai.

– Juo za pas...
– Kaip mū sų tė čio... O koks 

bu vo naš lai tės var das?
– Ele nu tė...
– Aaa, - nu ste bo duk ra. – O 

vai kų jie tu rė jo?
– Tu rė jo. Tris duk te ris ir ke-

tu ris sū nus, – klos tė ma ma Ele nu tę 
ir Ade lę pa ta lais – la biau iš įpra ti mo 
ne gu iš rei ka lo: bu vo ne šal ta, o pas-
kiau ir pa ti at si gu lė prie ma žo sios.

– Ma ma, o ko dėl ta mer gai tė 
bu vo naš lai tė? 

– To dėl, kad jos tė vai bu vo 
mi rę... Mie gok...

– O mes bro lių tai ne tu rim, a 
ne?... – dar kar tą su kuž dė jo vai kas.

– Mes ne tu rim... La ba nakt...
Ma žo ji pri sis pau dė prie ma-

mos ir už si mer kė. Ta da dar pa si ver tė 
ant kai rio jo šo no ir de ši ni ą ja ran ka 
ap ka bi no mo ti ną per pu siau ją...

Pir mo ji at si bu du si Ele nu tė 
ra do mo ti ną, vir tu vė je ant sta lo ko-
čio jan čią skal bi nius. Pra da ry ti lan-
gai ir du rys įsi lei do vi dun anks ty vą, 
dar sau lės ne už kai tin tą orą. Kar tu 
su juo pro lan gą vi dun vil ni jo švie-
sa ir kri to ant ma mos vei do, plau kų, 
pe čių, ir ji iš si sky rė iš vi sų tam sių 
vir tu vės daik tų: kros nies su puo dais 
ir sam čiais, pa ka bin tais ant sie nos, 
suo liu ko, ant ku rio pa sta ty ti du van-
dens ki bi rai, ir di des nio suo lo pa lei 
sie ną, dvie jų spin te lių, vie ną iš ku rių 
jos par si pluk dė iš Ame ri kos, len ty nų 
su už deng tais in dais... Ma ma bu vo 
la bai gra ži. Gra žiau ne gu gra ži – to-
kia, kad duk tė ir ne tu rė jo jos su kuo 
pa ly gin ti... Gal su pa veiks lu baž ny-
čio je?..

Apie ap va lų me di nį ko čė lą 
ma ma ap su ka su lanks ty tą pa klo dę, 
pa de da ant sta lo, o ta da, ant jo už-
dė ju si ki tą, dan ty tą, ko čė lą, pa na šų 
kaip skal bi mo len ta, tik siau res nį, 
stu mia to lyn, kad pa klo de ap vy nio-
ta sis vo le lis rie da lyg ra tas. Ta da 
ran ka pri sit rau kia ar tyn ir vėl stu mia. 
Drrrrrinnn, drrrinnn, drrrinnn... Ir li-
nas iš si ly gi na... Drrrinnn, drrrinnn, 
drrrinnn – kol stal tie sės, pa klo dės, 
už val ka lai ir už val ka liu kai bus ši taip 
iš ko čio ti ir su dė ti į pin ti nę. 

Iš ti pe nu si lau kan duk ra prau-
sia si prie šu li nio: pa tri na no sį dar 
ne spė ju siu su šil ti į nu pjau tą sta ti nę 
įpil tu šu li nio van de niu, ir šva ri, ma-
tai. Ele na šį ryt nė vie nos ir ne ra gins 
plau ti kak lų ir ran kų iki pat pe čių, 
nes va kar nu mau dė, tai da bar šva-
rios. Ir ka sų per pin ti ne rei kia. Vi sų 
plau kai gra žūs. Po nak ties ne su si vė-
lė, tad mo ti nai dar bo su jo mis ne per 
dau giau sia. Ryt per šu kuos. Sek ma-
die nis... Šven to Jo no at lai dai Pum-
pė nuo se. Prieš sa vai tę baž ny čio je 
su tik ti te ta ir te tu lė nas Mac ke vi čiai 

nukelta į 38 psl.
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Lai ma Apa na vi čie nė „Drau-
go“ dien raš ty je ra šė, kad Chi ca go je 
vie šė jo Lie tu vos pro diu se ris, Lie tu-
vos au to rių tei sių gy ni mo aso cia ci-
jos agen tū ros (sutr. LAT GA-A) ta ry-
bos na rys, kom po zi to rius Ge di mi nas 
Zu jus, ku ris už si de gė nau ja idė ja 
– ben dram pro jek tui su jung ti ta len-
tin giau sius po pa sau lį pa skli du sius 
lie tu vių vai kus. 

Pir mie ji žings niai jau ženg ti 
– pra ėju sių me tų rug pjū čio pra džio-
je Lie tu vo je vy ko ben dra Lie tu vos ir 
Di džio sios Bri ta ni jos lie tu viu kų sto-
vyk la, kur su si rin kę va do vai ir vai-
kai sta tė iš trau ką iš ro ko ope ros „Eg-
lė Žal čių ka ra lie nė”. Ar ti miau siuo se 
G. Zu jaus pla nuo se – sa vo Sce nos ir 
es te ti kos mo kyk los fi lia lus įsteig ti 
įvai riuo se pa sau lio kam pe liuo se ir 
taip pa dė ti ma žie siems lie tu viu kams 
pro fe sio na liai mo ky tis dai na vi mo, 
mu zi ka vi mo, sce nos ju de sio ir ki-
tų me nų. Iki 2009 me tų pro diu se ris 
ke ti na su įvai rių kraš tų jau nai siais 
lie tu viais su re pe tuo ti (dau giau sia 
vir tu a liai) ir Vil niu je pri sta ty ti Si-
gi to Ge dos ir Lai mu čio Vil kon čiaus 
mo der ni ą ją ro ko ope rą „Eg lė Žal čių 
ka ra lie nė”.

Kaip gi mė ši idė ja? „Pa si ro do, 
kad va sa rą Jung ti nės Ka ra ly tės Lie-
tu vių Ben dri jos pir mi nin kas Pet ras 
De re ven ko pa kvie tė G. Zu jų į jau nų-

Ar pa vyks su jung ti vi so pa sau lio lie tu viu kus?
jų ta len tų kon kur so ko mi si ją. Kon-
kur se da ly va vo iš vi sos Di džio sios 
Bri ta ni jos su va žia vę vai kai. Ta da 
Zu jus ir pa ma tė, kaip rei ka lin ga kul-
tū ra emig ra vu siems žmo nėms. Ne 
pa slap tis, kad į Di dži ą ją Bri ta ni ją 
bei ki tas ša lis dau giau sia iš va žiuo-
ja žmo nės, ku rie ten dir ba sta ty bo se, 
va lo vieš bu čius ir, at ro dy tų, kad jų 
vai kai tu rė tų bū ti ne la bai sie kian tys 
kul tū ros, bet, pa si ro do, yra ki taip. 
Kon kur se da ly va vo tiek daug vai kų, 
kad ko mi si ja dir bo nuo anks taus ry to 
iki vė ly vo va ka ro. Tas kon kur sas G. 
Zu jų su jau di no. Jis pa ma tė, kad iš-
va žia vu siems bū ti nai rei kia kul tū ros 
ir, ži no ma, ge res nės, aukš tes nės ko-
ky bės. Pa ma tęs tiek ta len tin gų vai kų 
ir su pra tęs, kad nė ra daug žmo nių, 
ku rie ga lė tų jau niems ta len tams pa-
dė ti, Zu jus nu ma tė Lon do ne kur ti sa-
vo mo kyk los fi lia lą ar kaž kaip ki taip 
su jais ben drau ti“, – ra šo L. Apa na-
vi čie nė.

Bu vo su reng ta sto vyk la, ku-
rio je da ly va vo vai kai iš Di džio sios 
Bri ta ni jos ir iš Lie tu vos. Sto vyk la 
vy ko de šimt die nų. Per aš tuo nias 
die nas sto vyk lau to jai pa sta tė spek-
tak lio iš trau ką. Rė mė si Si gi to Ge dos 
„Eg le Žal čių ka ra lie ne”, ku riai mu zi-
ką yra pa ra šęs Lai mu tis Vil kon čius. 
Bu vo pa si rink ta šios ope ros iš trau-
ka, kur veiks mas vyks ta po van de niu 

– Žil vi no ka ra lys tė je. Sto vyk lo je iš 
vi so bu vo pen kio li ka vai kų, da lis iš 
Lie tu vos, da lis iš Lon do no bei Man-
ches terio. 

„Pa da rius šį pro jek tą ki lo su-
ma ny mas ap jung ti iš ei vi jos vai kus, 
o da bar pro jek to au to rių tiks las – ap-
jung ti kuo dau giau ben druo me nių, 
ne tik Di džio sios Bri ta ni jos, bet ir 
Ai ri jos, Is pa ni jos, Pran cū zi jos, jau  
kal bė ta si ir su Ar gen ti nos, Bra zi li-
jos, Aust ra li jos ben druo me nė mis. 
Tuo tiks lu G. Zu jus at vy ko ir į JAV,  
kur su si ti ko su JAV LB Kul tū ros 
ta ry bos pir mi nin ke Da le Lu kie ne, 
lan kė si Lie tu vos Res pub li kos ge ne-
ra li nia me kon su la te, kur kal bė jo si 
su ge ne ra li niu kon su lu Ar vy du Dau-
no ra vi čiu mi, ma tė si su di džiau sių 
li tu a nis ti nių mo kyk lų – Le mont ir 
Chi ca gos – mo ky to jais bei va do vais, 
ben dra vo su kai ku rių gru pių va do-
vais, pa sa ko jo sa vo idė jas Chi ca gos 
li tu a nis ti nės mo kyk los aukš tes nio-
sios mo kyk los mo ki niams. Pro jek to 
su ma ny to jai ti ki si, kad iki 2009-ųjų 
su spės ap jung ti dau giau ma žiau vi-
sas ben druo me nes – ar tai po vie ną 
vai ką, ar po pen kio li ka iš kiek vie nos 
ša lies“, – pa pa sa ko jo L. Apa na vi čie-
nė „Drau go“ dien raš ty je.  

Apie šį pro jek tą skel bė ir Lie-
tu vos ži niask lai da.

PL inf.

už si mi nė, kad Jo nas ža dė jo pas Ele-
ną už va žiuo ti po at lai dų. Te gu at va-
žiuo ja, te pa sa kė Ele na. Ne gi, čia pat 
gy ven da mi, taip ir ne be su eis... Už-
tat rei kės šian dien py ra go iš si kep ti... 
Ką da ry si, teks kros nį kur ti, nors ir 
kaip karš ta... 

Pa va ka riu kais še ši ra guo liai 
su gul do mi ant rankš luos čiu už klo to 
sta lo ir už den gia mi to kiu pa čiu li no 
au di niu. Kad atauš tų pa ma žiu kais ir 
kad mu sės ne ap ro pi nė tų. Pri dė jo Ele-
na tau kų – ne duok die, su rū dys per 
va sa rą – kad ne bū tų toks kie tas. Vis 
tiek py ra gas ne spės pa sen ti... Na mie 
ke tu rios bur nos, o dar bro lis su vi-

som še šiom tur būt at va žiuos, nes nė-
ra su kuo na mie pa lik ti... Ryt va ka re 
jau bus baig ta su py ra gu... Čia ap lin-
kui tur būt nie kas jo ir ne ke pa... Kad 
tik duo nos bū tų. Bė ra li nė, ir ta ge rai. 
Mil tai jau vi sai bai gia si. Pa le pins 
vai kus da bar, o pas kiau bus pras ta 
duo na. Vie ną ra guo lį su pjaus tė da-
bar, dar šil tą, su bliz gan čia plu te le, 
ir, įpy lu si švie žiai gau to pie no į tris 
puo de lius, pa si šau kė vai kus. Kai jos 
per si žeg no ju sios sė do prie va ka rie-
nės sta lo, mo ti na iš ka ma ros at ne šė 
me daus. Šių me ti nio. Pir ko vais tams, 
žie mai... Bet gi kaip vai kams da bar 
ne duo si. Žie mai dar ir vė ly ves nio 
nu pirks, po lie pų žy dė ji mo... Me dus 

juk ši taip svei ka... Kad tik ne sirg tų 
mer gai tės... Kaip nors iš si teks su pi-
ni gais...  Kad jau bus vi sai blo gai, tai 
Juo za pui ra šys... 

Ele na ži no jo, kad ji sa vo duk-
ras pa le pi na la biau ne gu ki ti mies to 
gy ven to jai. Ir sau go jo jas Ele na la-
biau kaip sa vo akį. Ki ti jų am žiaus 
dar žus sve ti miems ra vi, pie me nau ja, 
vai kus pa žiū ri... Jos duk te rys pa de da 
jai, ir tai ge rai... Žie mą rei kės leis-
ti mo kyk lon. Mo ky tas žmo gus ir yra 
mo ky tas. Ar čia, ar Ame ri ko je... Ga-
lės tė vui laiš ką pa ra šy ti... Džiaug sis 
Juo za pas...

(Bus daugiau)

atkelta iš 37 psl.
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Šian dien Me di nin kus mes la-
biau ži no me kaip nau jau sios is to ri-
jos pa min klą. Me di nin kuo se (Vil-
niaus ra jo nas), esan čiuo se už 26 km. 
į ry tus nuo Vil niaus, vie tos pa sie nio 
pos te, 1991 m. lie pos 31 d. Ru si jos 
OMO No pa jė gos plė ši kiš kai už puo lė 
ir su šau dė 7 Lie tu vos mui ti nės dar-
buo to jus, grei to jo re a ga vi mo rink ti-
nės „Aras“ ir ke lių po li ci jos pa rei gū-
nus. Tą nak tį bu dė jęs To mas Šer nas 
vie nin te lis ste buk lu iš li ko gy vas, bet 
bu vu sios svei ka tos ne at ga vo ir li ko 
pri kaus ty tas prie ve ži mė lio. To mas 
Šer nas – žy mio jo sa vo se ne lio Jo kū-
bo Šer no, 1918 m. Ne pri klau so my-
bės ak to sig na ta ro pa li kuo nis, šian-
dien yra pro tes tan tų pa sto rius. Jo 

Me di nin kai, gar sūs ir da bar ti mi, ir is to ri ja

my li ma mer gai tė, iš slau giu si jį, ta po 
jo žmo na ir pa gim dė jam sū nų. 

Me di nin kuo se yra pa sta ty tas 
me mo ria las pa sie nio did vy riams at min-
ti, kur kas me tai, jų žū ties die ną, vyks ta 
vals ty bi nės pa ger bi mo iš kil mės. 

Me di nin kai – gar si istorinė 
vie to vė šian dien ad mi nist ra ci nia-
me su skirs ty me va di na ma kai mu su 
500 gy ven to jų. Bet pi lies griu vė siai 
pri me na, kad XIV– XVII a. čia bu-
vo mies tas, tu rė jęs gat ves, tur ga vie-
tę, ro tu šę ir di de lę mū ri nę pi lį. Šios 
pi lies ne blo gai iš si lai kę griu vė siai 
su pa žin di na mus su Lie tu vos for ti-
fi ka ci nių įren gi nių bei mū ri nės sta-
ty bos rai da. Apie tai nau jų duo me nų 
gau ta ty ri nė jant bei kon ser vuo jant 

pi lies lie ka nas. Šiuos dar bus at li ko 
Spec. moks li nė res tau ra ci nė ga my-
bi ne dirb tu vė. Me di nin kai at si ra do 
prie vie no se niau sių ir di džiau sių 
Lie tu vo je pre ky bos ir žy gio trak tų, 
ku riuo lie tu viai su si siek da vo su ru-
sų že mė mis. Jo pa ke lė se daž nai su-
tin ka mi pil ka py nai, pi lia kal niai bei 
se nų jų gy ven vie čių pėd sa kai liu di ja, 
kad šio trak to pra ei tis sie kia pir mą-
jį tūks tant me tį po Kris taus. Se na sis 
trak tas iš Vil niaus į ry tus bu vo daug 
kar tų tie sin tas, kol 1917 m. vir to 
plen tu. 

Me di nin kų for ti fi ka ci nę pi-
lį ke ti na ma at sta ty ti, čia va sa ro mis 
vyks ta ar che o lo gi niai ka si nė ji mai, 
kol kas pi lies sie nos yra su tvir tin tos 

GE RAI IŠ SI LAI KĘ ME DI NIN KŲ PI LIES MŪ RAI LEI DŽIA TI KĖ TIS, KAD PI LIS BUS AT STA TY TA
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ir pri deng tos. Griu vė siuo se iš li ko 
su ny ku sių de ta lių bei kon struk ci jų, 
iš ku rių ga li ma at sek ti bu vu sią pi lies 
vi su mą, net iš skai ty ti tai, ko apie šią 
pi lį ne ran da me met raš čiuo se, – sa ko 
ar che o lo gas Ka ro lis Me kas. ”Me di-
nin kų pi lies lan ky to ją ste bi na di din-
gas pa grin di nis įtvir ti ni mas – ke tu-
rios ak me ni nės kie mo sie nos, ku rios 
kaž ka da bu vo 14–15 m aukš čio. Jų 
griu vė siai dar te be sie kia 8–12 m. 
aukš čio. Ben dras sie nos il gis 568 m. 
Pa lei že mę jos yra 18–1,9 m sto ru-
mo, vir šū nė je – 1,4–1,6 m. Jos juo-
sia apie 1,85 ha kie mą. Tai vie na 
di džiau sių Lie tu vos mū ri nių pi lių. 
Dau ge ly je vie tų sie nų pa vir šius dėl 
ypač ge ros kal kių skie di nio ko ky-
bės ir gal būt dėl mums ne ži no mų 
prie mai šų iš li ko ko ne vi sai svei kas. 
Sie nos jau vien dėl sa vo sto ru mo ir 
aukš tu mo su da rė pa ti ki mą pa sy vią 
pi lies kie mo ap sau gą. Be to, jos bu-
vo pri tai ky tos ir svar biau siam rei ka-
lui – ak ty viai gy ny bai. Sie nų virt-
šū nė je, 13-14 m aukš ty je, juo da vo 
šau dy mo an gos. Ties jo mis iš kie mo 
pu sės vi sais pa sie niais bu vo nu ties-

tas me di nis til tas – šau lių ga le ri ja, iš 
ku rios per šau dy mo an gas strė lė mis 
bu vo ga li ma ap šau dy ti prie šą. Gy-
nė jai į ga le ri ją pa tek da vo per bokš-
tus ir pa sie niais pri sta ty tus me di nius 
laip tus. Nors šau dy mo an gos sie no-
se ne iš li ko, ta čiau jų skai čių, for mą 
ir iš dės ty mą ga li ma at sek ti iš vi sai 
pa na šios to pa ties lai ko tar pio Ly dos 
pi lies. Iš jų pa na šu mo spren džia ma, 
kad Me di nin kų pi lies kie mo sie no se 
būta apie 280 to kių an gų. Sie nų vir-
šū nė je maž daug 2 m tar pais iš dės ty-
tos, šau dy mo an gos bal ta me sie nų 
to ne iš to lo at ro dė lyg ge o met ri nio 
raš to py nė. ...Lie tu vo je Me di nin kų 
pi lis yra vie nin te lė, ku rio je šis ply tų 
ri ši mo bū das iš li ko. Iš kie mo pu sės 
vi sos sie nos krau tos vien ak me ni mis 
ir kal kių skie di niu nu glais ty tos. Kai 
sie nos bu vo dar nau jos, ža lio miš ko 
fo ne jos at ro dė la bai bal tos. Me di-
nin kų pi lies kie mo sie nų aukš tis ir 
sto ris yra bū din gi pi lims, sta ty toms 
lai ko tar py je, kai dar ne bu vo ži no-
mas pa ra ku šau na mas gin klas, ne bu-
vo iš si vys čiu si ir mū ri nių sie nų grio-
vi mo tech ni ka, kai kuo aukš čiau sto-

vin čio ka rio pa dė tis dar bu vo žy miai 
pra na šes nė už že mai esan čio. Apie 
XIV a. vi du rį, at si ra dus įvai raus ti po 
sie no dau žiams, nau jai sta to mų pi lių 
sie nos pra de da mos sto rin ti, jų sto ris 
pa sie kia 3–3,5 m, o vė liau, at si ra dus 
pa ra ku šau na miems gin klams, ma-
žė ja sie nų aukš tis, kol apie XVI II a. 
pa bai gą ant že mi nės sie nos vi sai iš-
nyks ta, vi si įtvir ti ni mai pra de da mi 
da ry ti po že me. Svar biau sias pi lies 
bruo žas yra tas, kad pi lis tai ky ta tik 
fron ta li nei gy ny bai”, – sa ko ar che o-
lo gas Ka ro lis Me kas.

Me di nin kus ver ta ap lan ky ti dar 
ir dėl to, kad ša lia esan čios kal vos – 
Aukš ta sis kal nas (293,84 m) ir Juo za-
pi nė (293,60 m) – yra lai ko mos aukš-
čiau sio mis Lie tu vos kal vo mis. Čia 
vyks ta Jo ni nių šven tės, į ku rias su va-
žiuo ja žy gei viai iš vi sos Lie tu vos. Me-
di nin kuo se vei kia pa sie nio kon tro lės 
pos tas ke ly je į Bal ta ru si ją. Nors Švč. 
Tre jy bės ir Šv. Ka zi mie ro baž ny čio je 
au ko ja mos tik len kiš kos Mi šios, bet 
apie is to ri ją ir gy ve ni mo pras mę pa-
mąs ty ti ga li ma ir lie tu viš kai.

Parengta pagal Lietuvos spaudą

VAIZ DAS NUO AUKŠ ČIAU SIO LIE TU VO JE JUO ZA PI NĖS KAL NO Į ME DI NIN KŲ APY LIN KES
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„PA SAU LIO LIE TU VIO“ 
RĖ MĖ JAI (Aust ra li ja)

(2007 lap kri tis– gruo dis; 
Aust ra li jos do le riais)

GAR BĖS PRE NU ME RA-
TO RIAI: Frank Rep sys, El wo od, 
Vic.; 

AU KOS: 5 aud. - Al gis Du-
dai tis, Car ling ford, N.S.W.; Ele na 
Jo nai tis, Ep ping, N.S.W.; Jad vy ga 
Mic kus, Yago o na, N.S.W.; Juo zas 
Pa ške vi čius, West Mo o nah, Tas.; 
Bro nė Ro pė, Yago o na, N.S.W.; 
Ha li na Stat kus, Haw thorn, Vic.; 
Jo nas Zin kus, Pa na nia, N.S.W. 

„PA SAU LIO LIE TU VIO“ 
RĖ MĖ JAI (Eu ro pa)

(2007  lap kri tis– gruo dis)

AU KOS: 

137,50 zl - Da lia Hen ke, 
Ham burg, Vo kie ti ja

32,52 zl - Juo zas Le vins kas, 
Bor don, Di dzio ji Bri ta ni ja

25,18 zl  - Juo zas Mas laus-
kas, Der bys hi re, En gland

„PA SAU LIO LIE TU VIO“ 
RĖ MĖ JAI

(2007 lap kri tis– gruo dis; US 
do le riais) 

GAR BĖS PRE NU ME RA-
TO RIAI: Pra nas F. Ado mai tis, 
Crest wo od, IL, JAV; Vy tau tas 
Ano nis, Re go Park, NY, JAV; 
Kun. Al fon sas Ba bo nas, Det roit, 
MI, JAV; Van da Bag do nas, Da-
y to na Be ach, FL, JAV; Ri mas J. 
Ba nys, Burr Rid ge, IL, JAV; Ar-
vy das Barz du kas, Falls Church, 
VA, JAV; Vy tau tas J. Bie liaus-
kas, Cin cin na ti, OH, JAV; Al-
fons Bim bi ris, Boi se, ID, JAV; 

Juo zas Bru žas, Wo od stock, CT, 
JAV; Pra nas Bu di nin kas, St. Pe te 
Be ach, FL, JAV; Ro ma Če pu lis, 
Wil lough by, OH, JAV; John. V. 
Čer nius, Glen da le, CA, JAV; Ge-
di mi nas ir Si gi ta Da ma šius, Li-
ber ty vil le, IL, JAV; Ju lia Dan ta, 
Ex ton, PA, JAV; Ge di mi nas Dra-
gū nas, Phi la delp hia, PA, JAV; 
Arū nas Drau ge lis, Le mont, IL, 
JAV; Al fon sas Jar mas, Clark, NJ, 
JAV; Vy tau tas Jo nai tis, Grand 
Ra pids, MI, JAV; Al do na Kai rie-
nė, North Pro vi den ce, RI, JAV; 
Ri chard Kle men ta vi čius, Gulf 
Bre e ze, FL, JAV; Vic to ria Ka rai-
tis, Union Pier, MI, JAV; Jo nas 
Kar do kas, Bal ti mo re, MD, JAV; 
Po vi las Ka ro sas, New Bri tain, 
OH, JAV; Ant ho ny Ka va liaus-
kas, Fair fax, VA, JAV; Wal ter 
Klo sis, Gen da le, NY, JAV; Ire na 
Ku ras Chec chia, Pa los Heights, 
IL, JAV; Vy tau tas La pa tins kas, 
Se at tle, WA, JAV; Juo zas P. Lau-
kai tis, Bet he de sa, MD, JAV; J.V. 
Lo pa taus kas, San ta Mo ni ca, 
CA, JAV; Al fon sas Lu kas, De ar-
born, MI, JAV; Juo zas Ma čiu lai-
tis, Sun ny Hills, FL, JAV; Ka zys 
ir Ele na Ma jaus kas, Chi ca go, 
IL, JAV; V. & V. Ma tu sai tis, Li-
vings ton, NJ, JAV; Vac lo vas ir 
Van da Ma žei ka, Park Rid ge, IL, 
JAV; Ar tu ro Mi čiu das, Aust ra li-
ja; Vac lo vas Mom kus, Chi ca go, 
IL, JAV; Ray Na mi kas, Wa sa ga 
Be ach, On ta rio, Ka na da; Re gi na 
ir Ber nar das Na ru šis, Ca ry, IL, 
JAV; Kos tas Nor vi la, Bro ok lyn, 
NY, JAV; Juo zas Pe čiu lis, Bur-
bank, IL, JAV; Ele na ir An ta nas 
Peš te niai, Phi la delp hia, PA, JAV; 
Vy gand Pet ra vi čius, Ke nos ha, 
WI, JAV; Vy tas Pet ru lis, Wal led 
La ne, MI, JAV; Ze no nas Prū sas, 
Chil li cot he, OH, JAV; Va cys Ro-
ciū nas, In de pen den ce, OH, JAV; 

Rim vy das Sid rys M.D., Stre a tor, 
IL, JAV; Vla das Sin kus, Le mont, 
IL, JAV; Kos tas Stan kus, Ho mer 
Glen, IL, JAV; Mag da le na Stan-
kū nas, Oak Lawn, IL, JAV; Jo nas 
Sta rins kas, Bel mont, MA, JAV; 
Da nu tė Suls kie nė, Oma ha, NE, 
JAV; Ire na Su šins kas, Cle ve land, 
OH, JAV; Agat ha E. Šid laus kas 
M.D., Carp, On ta rio, Ka na da; 
Dr. Adol fas Šle žas, St. Pe te Be-
ach, FL, JAV; Al do na Šmulkš-
tie nė, Chi ca go, IL, JAV; Ne mi ra 
Šums kie nė, Chi ca go, IL, JAV; 
Na ri man tas V. Ud rys, Far ming-
ton Hills, MI, JAV; Ša rū nas C. 
Už gi ris, High land Park, IL, JAV; 
Ri mas Vai čiai tis, Li do Be ach, 
NY, JAV; So fi ja Vas hkys, Saint 
Pe ters burg, FL, JAV; Da lius F. 
Va sys, Chi ca go, IL, JAV; Eu ge-
ni jus P. Vil kas, Va len cia, CA, 
JAV; Juo zas Viz gir da, Put nam, 
IL, JAV; Jo nas ir Bro nė Zda nys, 
Cen ter vil le, MA, JAV; Egi di jus J. 
Ži lio nis, Bal ti mo re, MD, JAV; 

AU KOS:
200 dol. - Vy tau tas La pa-

tins kas, Se at tle, WA, JAV;
180 dol. - Ire na Ku ras Chec-

chia, Pa los Heights, IL, JAV;
160 dol. - Mal vi na Kli vec ka, 

Wo od ha ven, NY, JAV;
100 dol. - Ri mas J. Ba-

nys, Burr Rid ge, IL, JAV; Vic-
to ria Ka rai tis, Union Pier, MI, 
JAV; Agat ha E. Šid laus kas M.D., 
Carp, On ta rio, Ka na da;

90 dol. - Pet ras Dir da, Oak 
Lawn, IL, JAV;

60 dol. - Bro nius Sap lys, 
Eto bi co ke, On ta rio, Ka na da; Ro-
mu al das Vei tas, Mil ton, MA, JAV;

54 dol. - Re gi na Ku čie nė, 
Ho mer Glen, IL, JAV;

50 dol. - Ro mu al das Jag mi-
nas, Brid ge wa ter, MA, JAV;

„Pasaulio lietuvio“ aukotojai 
ir garbės prenumeratoriai
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45 dol. - Vy tau tas Šo liū nas, 
Le mont, IL, JAV; 

40 dol. - Ar vy das Barz du-
kas, Falls Church, VA, JAV; Al-
fons Bim bi ris, Boi se, ID, JAV; 
Ri chard Kle men ta vi čius, Gulf 
Bre e ze, FL, JAV; Vac lo vas Mom-
kus, Chi ca go, IL, JAV; Vy te nis V. 
Ši las, Chi ca go, IL, JAV; Ne mi ra 
Šums kie nė, Chi ca go, IL, JAV; 
Kęs tu tis ir Bi ru tė Taut vy das, Gre-
en bank, WA, JAV; 

35 dol. - An ta nas Va la vi čius, 
Chi ca go, IL, JAV; 

30 dol. - Vla das Ar ma lis, 
Bal ti mo re, MD, JAV; Al gis P. Stri-
mai tis, Chi ca go, IL, JAV; 

25 dol. - Ka zys G. Amb ro-
zai tis, Ches ter ton, IN, JAV; Erd vi-
ja J. Gi no tie nė, Los An ge les, CA, 
JAV; Al bert Kve cas, Sun ny Hills, 
FL, JAV; 

20 dol. - Ri mas Bi tė nas, 
Bronx vil le, NY, JAV; Eu ge nia Ko-
lu pai lai tė, Chi ca go, IL, JAV; Ba lys 
Kon dra tas, Qu a ker Hill, CT, JAV; 
Al bi nas Kur ku lis, Chi ca go, IL, 
JAV; Si gi tas Liau kus, Shel ton, CT, 
JAV; Mr. ir Mrs. Pu ti nas Ma ša lai-
tis, Wa y ne, PA, JAV; Pet ras R. Ir 

Al do na Mei lus, Or land Park, IL, 
JAV; Ma ri ja No rei kie nė, Put nam, 
CT, JAV; Jo nas ir Va le ria Plei rys, 
Chi ca go, IL, JAV; Ire na Rau li nai-
tie nė, Glen da le, CA, JAV; Ada E. 
Sut kus, Be ver ly Sho res, IN, JAV; 
Sta sė Vaiš vi la, Oak Lawn, IL, 
JAV;

15 dol. - Ona Ado mai tis, 
Sun ny Hills, FL, JAV; Ge di mi nas 
ir Si gi ta Da ma šius, Li ber ty vil le, 
IL, JAV; V. & V. Ma tu sai tis, Li-
vings ton, NJ, JAV; Da nu tė Suls-
kie nė, Oma ha, NE, JAV;

10 dol. - Vin cas Apa nius, 
Ches ter land, OH, JAV; Kun. A. 
Ba bo nas, Det roit, MI, JAV; Ry-
man tė T. Ba raus kas, Glen da le, CA, 
JAV; Juo zas Bau žys, Or land Park, 
IL, JAV; Ag nes Bi ge lis, North Ri-
ver si de, IL, JAV; An ta nas ir Jū ra tė 
Bud rys, Chi ca go, IL, JAV; Ka zys 
But kus, Ja mai ca, NY, JAV; Bi ru tė 
Če pai tis, Eto bi co ke, On ta rio, Ka-
na da; Ele na Damb riū nie nė, Brent-
wo od, MD, JAV; Dr. G. & A. Gri-
nis, St. Pe te Be ach, FL, JAV; Pau-
li na Hei nin gas, Det roit, MI, JAV; 
Ele na Ja sai tie nė, Saint Pe ters burg, 
FL, JAV; Ma ria Ja sė nas, Med ford, 

NJ, JAV; Ro mas Kas pa ras, Ar ling-
ton, VA, JAV; Al do na Ka va liū nas, 
Wau ke gan, IL, JAV; Hen ri kas Lau-
cius, Union Pier, MI, JAV; Juo zas 
Lu kas, Grand Ra pids, MI, JAV; Jo-
nas Mi ku lio nis, Ster ling Heights, 
MI, JAV; Juo zas Mi ku lis, West-
ches ter, IL, JAV; Vic to ria Pi ke lis, 
Chi ca go, IL, JAV; Vla das J. Pleč-
kai tis, Rich mond Heights, OH, 
JAV; V.V. Pro cu ta, Ha mil ton, Nau-
jo ji Ze lan di ja; Le o nas Ras la vi čius, 
Elk Bro ve Vil la ge, IL, JAV; Jo nas 
ir Al do na Rau ga lis, Wa ter bu ry, CT, 
JAV; Al bi nas Reš ke vi čius, Oma-
ha, NE, JAV; An ge lė B. Stan kai-
tis; Whi ting, NJ, JAV; Al gi man tas 
Švil pa, Lon don, On ta rio, Ka na da; 
Au gus tus Vir ku tis, West Hart ford, 
CT, JAV; Kęs tu tis Vir ku tis, Bal ti-
mo re, MD, JAV; Juo zas Viz gir da, 
Put nam, IL, JAV; Vy tau tas Zda-
nys, West Hart ford, CT, JAV;

5 dol. - Ri chard E. Bar tash, 
Ro ches ter, NY, JAV; Vy tau tas Mu-
so nis, Oak Lawn, IL, JAV; Le o nas 
Pet ro nis, De ar born Heights, MI, 
JAV; Jo nas V. Ruz gys, Ana heim, 
CA, JAV; Bro nius Si liū nas, Cla-
ren don Hills, IL, JAV. 

Sau sio 26 d. Lie tu vos di plo-
ma ti nės at sto vy bės, ben dra dar biau-
da mos su lie tu vių ben druo me nė mis 
už sie ny je, an trą kar tą bu vo su kvie-
tusios lie tu vius ra šy ti Na cio na li nį 
dik tan tą Eu ro po je, Ame ri ko je ir 
Azi jo je. Jung ti nė je Ka ra lys tė je ra-
šė 93 lie tu viai, Hiu ten fel de (Vo kie-
ti ja) – 47, Briu se ly je (Bel gi ja) – 43, 
Dub li ne (Ai ri ja) ir Puns ke (Len ki-
ja) – po 19, Chi ca go je (JAV) – 16, 
Varšuvo je (Len ki ja) – 12, Bo no je 
(Vo kie ti ja) ir Stok hol me (Šve di ja) 
– po 11, Al ma to je (Ka zach sta nas), 
Ha go je (Ny der lan dai), Mins ke 
(Bal ta ru si ja) ir Sankt Pe ter bur ge 
(Ru si ja) – po 10, Hel sin ky je (Suo-
mi ja) ir Was hing to ne (JAV) – po 9, 
Ber ly ne (Vo kie ti ja) ir Ki je ve (Uk-
rai na) – po 8, Stras bū re (Pran cū-

Na cio na li nis dik tan tas – vi sa me pa sau ly je
zi ja) – 7, Vie no je (Aust ri ja) ir Pa-
ry žiu je (Pran cū zi ja) – po 6, Bu da-
pešte (Veng ri ja) ir Mask vo je (Ru-
si ja) – po 5, Bu ka rešte (Ru mu ni ja), 
Mad ri de (Is pa ni ja) ir To ki ju je (Ja-
po ni ja) – po 4, Ber ne (Švei ca ri ja) 
ir Os le (Nor ve gi ja) – po 3. Iš vi so 
Na cio na li nį dik tan tą už sie ny je ra šė 
440 da ly vių (2007 me tais – 303).

New Yorke gy ve nan tys lie tu-
viai dėl lai ko skir tu mo nu spren dė 
ra šy ti dik tan tą die nos me tu. Nors ir 
ne da ly vau da mi kon kur si nė je dik-
tan to pro gra mo je dėl raš tin giau-
sio už sie ny je gy ve nan čio lie tu vio 
var do New Yorko Mai ro nio li tu a-
nis ti nė je mo kyk lo je var žė si net 48 
lie tu vių kal bos en tu zias tai, ku rie 
ra šė mo kyk los mo ky to jų pa reng tą 
dik tan tą – iš trau ką iš Jur gos Iva-

naus kai tės ro ma no „Ke lio nių al-
che mi ja“. O pa tys iš tver min giau si 
Na cio na li nio dik tan to da ly viai net 
trečią va lan dą nak ties su si rin ko 
Lie tu vos ge ne ra li nia me kon su la-
te Chi ca go je JAV. Toks ne įpras tas 
dik tan to ra šy mo lai kas ne iš gąs di no 
JAV gy ve nan čių tau tie čių, ku rių 
su si rin ko 16 – dvi gu bai dau giau 
ne gu 2007 me tais. 

Už sie nio rei ka lų mi nist ras 
Pet ras Vai tie kū nas na cio na li nį dik-
tan tą ra šė kar tu su Vo kie ti jos lie-
tu viais Hiu ten fel de, da ly vau da mas 
Eu ro pos lie tu vių ben druo me nių 
pir mi nin kų ir Eu ro pos vals ty bė se 
dir ban čių Lie tu vos di plo ma ti nių 
at sto vy bių va do vų su va žia vi me.

Parengta pagal Lietuvos užsienio 
reikalų ministerijos inf.


