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Rei kia iš ei vi jos mi nis te ri jos?
Šis „Pa sau lio lie tu vio“ nu me ris dar kar-

tą ro do, ko kį ga lin gą už nu ga rį tu ri Lie tu va: tarp 
2007-ųjų Lie tu vos Na cio na li nės ir kul tū ros pre-
mi jos lau re a tų yra po etė Liū nė Su te ma – Zi nai da 
Na gy tė Ka ti liš kie nė iš Chi ca gos apy lin kių; pri-
sta to me kny gą apie bu vu sį il ga me tį di plo ma tą 
Ani ce tą Si mu tį „60 me tų Lie tu vos di plo ma ti nė-
je tar ny bo je“. O „Mū sų kū ry bos“ skil ty je tę sia-
me li tu a nis ti nės mo kyk los mo ky to jos, li te ra tės ir 
tik riau siai bū si mos ra šy to jos iš Ka na dos Ri mos 
Že mai ty tės De Iu li is ra ši nį apie sa vo se ne lės, gi-
mu sios Ame ri ko je, gy ve ni mo is to ri ją. Kiek ta-
len tin gų žmo nių pa mi nė ta, o kiek jų ne pa mi nė-
ta. Vi si jie yra mū sų – Lie tu vos tur tas. Tik gai la, 
kad vals ty bė je vis dar per ma žai tai ver ti na ma ir 
dėl to per ma žai pa nau do ja ma ta in te lek tu a lio ji 
jė ga, ku ri tu ri ma už vals ty bės ri bų. Yra ke le tas 
ins ti tu ci jų, ku rios rū pi na si iš ei vi jos rei ka lais, bet 
tai dau gių dau giau sia – rū pi ni ma sis, kad lie tu viai 
sve tur ne pa mirš tų lie tu vių kal bos ir kad vai kai 
mo kė tų kal bė ti lie tu viš kai. To aki vaiz džiai ma-
ža. Lie tu vo je jau pra de da ma aiš kiai jus ti, kad 
trūks ta dar bo jė gos – ir fi zi nės, ir in te lek tu a li-
nės. Užuot įsi ve žus sve tim tau čių iš Ry tų, reik-
tų dau giau steng tis pa nau do ti tas pa jė gas, ku-
rios šiuo me tu nau do ja mos sve ti mų vals ty bių 
ge ro vei. Grį žu sių jų yra, bet jų kol kas dešimtys. 
Tartum pradėjo veikti pro gra mos, siekiančios su-
sig rą žin ti tau tie čius, bet aki vaiz du, kad tai men-
kas vė je lio dvelks mas, ku ris šiu re na tik ke ti ni-
mų pro to ko lus. Programos praktiškai nepradėjo 
veikti. O rei kia ge ro vė jo – tik riau siai at ski ros 
mi nis te ri jos, ku ri rū pin tų si vien tik už sie nio lie-
tu viais, ir ne tik jų švie ti mu, bet ir ko va už jų 
su sig rą ži ni mą, už tai, kad jau šian dien ben dro se 
su Lie tu va pro gra mo se dirb tų už sie nie čiai lie tu-
viai. Negalima nepaminėti Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamento veiklos, bet jam užkrauta 
našta ne pagal pečius – departamentas rūpinasi 
ne tik išeivija. Ir tai tik kultūriniu jos gyvenimu. 

Įvai rioms Lietuvos ins ti tu ci joms gal rei ktų 
su teik ti pri vi le gi jų už tai, kad jos iš už sie nio su-
sig rą ži na ge rų spe cia lis tų. Šia me nu me ry je PLB 
Europos kraštų reikalų komisijos pirmininkė 
Da lia Hen ke kal ba apie tai, kad Eu ro pos kraštų 
lietuvių bendruomenių va do vai sa vo su va žia vi-
me kal bė jo apie at ski rą apy gar dą rinkimuose į 
Seimą, ku rio je ga lė tų bal suo ti už sie nio lie tu viai, 
Lie tu vos pi lie čiai. Tai la bai rim tas siū ly mas, ku rį 
ver ta svars ty ti. Ir tai ga lė tų bū ti vie nas iš ben dros 
pla čios pro gra mos ele men tų.

Aud ro nė V. Škiu dai tė+
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Su džiaugs mu ir di džiuo da-
ma sis esu kar tu su Ju mis Va sa rio 16-
osios iš va ka rė se. Tai įvy kis, ku ris 
mus jun gia, įkve pia ir stip ri na. To, 
kas įvy ko prieš 90 me tų, ne ga li ma 
pa va din ti ki taip, kaip tik ste buk lu. 
To ste buk lo var das – ne pa lau žia ma 

tau tos dva sia, le mia mu mo men tu su-
vie ni ju si mus dar bams, ku rie bu vo 
di des ni už pa čią tau tą. To dėl Va sa rio 
16-oji, su bur da ma Lie tu vos pi lie čius 
ir vi so pa sau lio lie tu vius į vie ną šei-
mą, lei džia kiek vie nam iš mū sų pa-
si jus ti di des niu. Ši šven tė į mus pra-

Va sa rio 13-14 d. Lon do ne su ofi cia liu vi zi tu lan kė si LR pre zi den tas Val-
das Adam kus ir kar tu su vie na di džiau sių pa sau ly je lie tu vių ben druo me nių 
pa mi nė jo Lie tu vos vals ty bės at kū ri mo 90 – me tį. Iš kil min ga me pri ėmi me Va-
sa rio 16-osios Ak to ju bi lie jaus pro ga ša lies va do vas už nuo pel nus Lie tu vai 
ir dvi ša lių san ty kių puo se lė ji mą bei rė mi mą įtei kė Vy tau to Di džio jo or di no 
Di džio jo kry žiaus ap do va no ji mą bu vu siai Di džio sios Bri ta ni jos prem je rei 
Mar ga ret That cher, – pra ne šė LR Pre zi den tū ros spau dos tar ny ba. Spaus di-
na me Val do Adam kaus kal bą. (Pre zi den tas pir miau siai lie tu viš kai krei pė si 
į tau tie čius, po to, kreip da ma sis į Mar ga ret That cher ir ki tus gar bin gus mi-
nė ji mo da ly vius, sa vo li ku sios kal bos da lį per skai tė an gliš kai.) 

Lie tu vių Ben druo me nė D. Bri ta ni jo je pa de da kur ti
nau jus drau gys tės ir part ne rys tės ry šius tarp mū sų tau tų

Val das Adam kus
Lie tu vos Res pub li kos Pre zi den tas

by la drą sos ir vil ties žo džiais, kiek-
vie ną kar tą pri min da ma, kad, kaip ir 
prieš 90 me tų, taip ir da bar, tau tos 
ge ro vė yra mū sų ran ko se. Svei ki nu 
jus Va sa rio 16-osios pro ga ir kvie čiu 
vi sus pa sau lio lie tu vius su si kib ti ran-
ko mis, kad drau ge ne nuils da mi gin-
tu me ir puo se lė tu me pro tė vių mums 
iš sau go tas bran giau sias – lais vės ir 
tau tiš ku mo – do va nas. 

Va sa rio 16-ąją vi so pa sau lio 
lie tu viai mi ni Lie tu vos Vals ty bės 
at kū ri mo die ną. Prieš 90 me tų pa-
skelb tas Ne pri klau so my bės ak tas – 
tai is to ri nio Lie tu vos žmo nių sie kio 
ir pa si ry ži mo lais va va lia, kar tu su 
ki to mis Eu ro pos tau to mis kur ti sa vo 
at ei tį ne pri klau so mo je tė vy nė je, iš-
raiš ka. 

1918 me tais Bal ti jos ša lims 
pa skel bus ne pri klau so my bę Bri ta ni-
ja su tei kė joms la bai rei ka lin gą po-
li ti nę ir ka ri nę pa gal bą. Vė liau, po 
Ant ro jo pa sau li nio ka ro, kai So vie tų 
Są jun ga pa ver gė pu sę Eu ro pos, Lon-
do nas ne pri pa ži no mū sų oku pa ci jos 
ir pa lai kė mū sų gin kluo tą pa si prie-
ši ni mą, ku ris kaip or ga ni zuo ta ko va 
tę sė si iki 1953 me tų. Kaip ir vi si nu-
si kal ti mai žmo ni jai, So vie tų oku pa-
ci ja dar tu rės bū ti de ra mai įver tin ta 
tarp tau ti niu ly giu. Le di That cher, 

LIE TU VOS PRE ZI DEN TAS VAL DAS ADAM KUS (VIDURYJE) IR AMB. D. BRITANIJOJE 
VYGAUDAS UŠACKAS BU VU SIAI DI DŽIO SIOS BRI TA NI JOS MI NIST REI PIR MI NIN KEI 
MAR GA RET THAT CHER ĮTEI KĖ LIE TU VOS AP DO VA NO JI MĄ – VY TAU TO DI DŽIO JO OR-
DI NO DI DĮ JĮ KRY ŽIŲ 
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Jū sų pa ro dy ta drą sa pa si prie šin ti ti-
ro ni jai ir ne tei sy bei įkvė pė ir tei kė 
vil tį dau ge liui Lie tu vos žmo nių pas-
ku ti nia me So vie tų oku pa ci jos de-
šimt me ty je. Ma no tau ta vi suo met 
bus dė kin ga Jums ir ge riems drau-
gams bri tams už nuo la ti nę pa ra mą 
mū sų ne pri klau so my bės sie kiui. 

Lie tu va bran gi na sa vo glau-
džius san ty kius su Bri ta ni ja – san ty-
kius, pa grįs tus to kio mis ben dro mis 
ver ty bė mis kaip lais vė, de mok ra ti ja 
ir pa gar ba žmo gaus tei sėms. Šios 
ver ty bės įtvir tin tos vi so je Vi du rio 
Eu ro po je, nes Lie tu va ir ki tos re-
gio no ša lys nuo sek liai ir ener gin gai 
vyk dė de mok ra ti nes re for mas ir sėk-
min gai įsi lie jo į Eu ro pos Są jun gą ir 
NA TO. Bri ta ni ja vi są lai ką pa lai kė 
mus ke ly je į šias struk tū ras ir mes 
dė kin gi už tai. Dėl ES ir NA TO plėt-
ros pa di dė jo Jung ti nės Ka ra lys tės ir 
vi sos Eu ro pos sta bi lu mas, sau gu mas 
ir ge ro vė. Šian dien mū sų ša lys kar tu 
sten gia si plės ti šį sta bi lu mą, de mok-
ra ti ją ir ge ro vę to lyn į Ry tus. Ti kiu, 
kad ga li me tai pa siek ti pa rem da mi 
Uk rai nos ir Gru zi jos sie kį įsto ti į ES 
ir NA TO, o taip pat gi lin da mi sa vo 
in teg ra ci ją su to kio mis Eu ro pos ša li-
mis kaip Mol do va. Šian dien Lie tu va 
ir Bri ta ni ja yra part ne rės Af ga nis-
ta ne, Bal ka nuo se ir ki to se pa sau lio 
vie to se, kur jos kar tu tai so ti ro ni jos 
ir ne tei sy bės pa da ry tą ža lą. Mes kar-
tu ko vo ja me su pa sau ly je kles tin čiu 
skur du, te ro riz mu, su že mės at ši li mo 
grės me ir ki tais iš šū kiais. Lie tu va 
vi suo met bus pa ti ki ma Bri ta ni jos są-
jun gi nin kė sie kiant šių tiks lų. 

Šian die ni niai Lie tu vos ir Bri-
ta ni jos san ty kiai yra tvir ti ir plė to ja-
mi įvai riais as pek tais. Mes ben dra-
dar biau ja me po li ti kos, eko no mi kos, 
kul tū ros ir moks lo sri ty se. Ge riau-
sias mū sų san ty kių ko ky bės ir svar-
bos pa vyz dys – Jos Di de ny bės Ka-
ra lie nės Elž bie tos vals ty bi nis vi zi tas 
Lie tu vo je 2006 me tų spa lį. Šian dien 
no rė čiau su ju mis pa si da ly ti, kaip 
kar tu ga lė tu me dar la biau stip rin ti 
mū sų san ty kius.

Ma nau, kad šio je sri ty je di-
džiau sios ga li my bės sly pi nau jo je ir 
spar čiai au gan čio je mū sų san ty kių 

jė gai nė je – be veik 150 000 lie tu vių, 
gy ve nan čių Jung ti nė je Ka ra lys tė je 
– ben druo me nė je. Lie tu viai dir ba fi-
nan si nių pa slau gų įmo nė se ir ūkiuo-
se, moks lo įstai go se ir pre ky bos 
cen truo se, vieš bu čiuo se ir sta ty bos 
ben dro vė se. Daug jų mo ko si Bri ta ni-
jos uni ver si te tuo se. Sa vo ži nio mis ir 
įgū džiais, sa vo ener gi ja ir darbš tu mu 
jie pri si de da ir prie Bri ta ni jos ūkio 
au gi mo. Jų įna šas į Bri ta ni jos kul-
tū ros įvai ro vę ir moks li nį gy ve ni mą 
yra taip pat sva rus. Jie stei gia vie tos 
įmo nes ir bu ria si į nau jas ben druo-
me nes. Jie da ly vau ja ir bal suo ja vie-
tos rin ki muo se. Ener gin ga Bri ta ni jos 
lie tu vių ben druo me nė – tai tie sio gi-
nė ir la bai svar bi gran dis žmo nių, 
jun gian čių mū sų tau tas ir ku rian čių 
ne ri bo tas ga li my bes dvi ša liam ben-
dra dar bia vi mui, gran di nė je. 

Bū da mi to li nuo sa vo gim ti nės 
lie tu viai sten gia si kiek ga li ma la biau 
įsi lie ti į Bri ta ni jos vi suo me nę. Kar tu 
jie sten gia si iš sau go ti ir sa vo tau ti nį 
iden ti te tą. La biau siai ža viuo si tais, 
ku rie lei džia sa vo vai kus į šeš ta-
die ni nes lie tu vių mo kyk las mo ky tis 
gim to sios kal bos. Ne ma žiau ža viuo-
si vai kais ir jų tė ve liais, vi sus sa vait-
ga lius ski rian čiais lie tu vių kal bos ir 
Lie tu vos is to ri jos mo ky mui si. Tai – 
kil nus tiks las, skir tas ir gim ti nei, ir 
Eu ro pai, ku rios stip ry bė sly pi įvai-
ro vė je.

Iš 150 000 Jung ti nė je Ka ra-
lys tė je gy ve nan čių ir dir ban čių lie-
tu vių 30 000 yra mo kyk li nio am-
žiaus vai kai. Lon do ne, Bir min game, 
Man ches te ry je, Šiau rės Ai ri jo je ir 
ki tur vei kia 18 sa va no riš kų lie tu vių 
kal bos mo kyk lė lių, ku rio se šeš ta die-
niais ir sek ma die niais mo ko si apie 
600 vai kų, en tu zias tin gai lan kan čių 
šias mo kyk las. Čia gy ve nan ti jau no-
ji lie tu vių kar ta ne no ri pra ras ti sa vo 
šak nų, tau tiš ku mo ir pa mirš ti sa vo 
is to ri jos. Tu ri me pa lai ky ti jų al kį 
moks lui ir jų no rą puo se lė ti na cio na-
li nę kul tū rą. Bū tent dėl šios prie žas-
ties bu vo su rink ta 9 000 tė vų pa ra šų 
už tai, kad bū tų lai ko mas lie tu vių 
kal bos bran dos (Ge ne ral Cer ti fi ca te 
of Se con da ry Edu ca tion) eg za mi nas. 
Šian dien šį klau si mą iš kė liau Mi-

nist rui Pir mi nin kui Gor do nui Brow-
nui ir ti kiuo si, kad ne tru kus bus ras-
tas tin ka mas spren di mas.

Bri ta ni jo je lie tu viai bu ria si 
į įvai rius klu bus ir drau gi jas, net ir 
to kius, ku rie vie ni ja vie no dus in te-
re sus tu rin čius žmo nes. Jie ren gia 
daug kul tū ri nių, tau ti nių, moks li nių 
ir spor to ren gi nių. No rė čiau pa ska-
tin ti jus įtrauk ti į šią veik lą kuo dau-
giau lie tu vių. Tik vie nin ga ir at vi ra, 
o ne su si skal džiu si ir pa sy vi lie tu-
vių ben druo me nė ga li pa siek ti, kad 
jos bal sas bū tų iš girs tas. Ti kiu, kad 
lie tu vių ini cia ty vos ras su pra ti mą ir 
pa ra mą Bri ta ni jos ins ti tu ci jo se. Kuo 
dau giau, kuo ak ty viau vie tos ins-
ti tu ci jos Bri ta ni jo je rems lie tu vių 
ini cia ty vas, tuo dau giau ir lie tu viai 
duos vie tos ben druo me nėms. 

Bri ta ni jo je lie tu viai at sklei dė 
sa vo ver slu mą – ne ma žai jų pra dė jo 
čia sa vo ver slą, taip su kur da mi nau-
jų dar bo vie tų ir su da ry da mi nau-
jų ga li my bių Lie tu vos ir Bri ta ni jos 
eko no mi niam ben dra dar bia vi mui. 
No riu, kad ži no tu mėt, jog Lie tu vai 
la bai rei kia ir Lie tu vo je la bai lau kia-
mos ne tik jū sų in ves ti ci jos, bet ir jū-
sų in te lek ti nis ka pi ta las, įgū džiai bei 
pa tir tis. 

Tu riu pri pa žin ti, kad mū sų 
val džia pa da rė ne vis ką, kad pa ska-
tin tų lie tu vius grįž ti. Kvie čiu jus 
teik ti sa vo siū ly mus, kaip pa da ry ti 
Lie tu vą pa trauk les nę ir pa lan kes nę 
už sie ny je gy ve nan tiems lie tu viams. 
Ti kiuo si, kad 2009 me tais, kai mi nė-
si me pir mą jį Lie tu vos var do pa mi-
nė ji mo tūks tant me tį ir Vil nius taps 
Eu ro pos kul tū ros sos ti nė, kai ku rie 
iš jū sų bus su grį žę na mo. Taip pat 
ti kiuo si, kad da ly vau ti šven ti niuo se 
ren gi niuo se į Lie tu vą su plauks daug 
tu ris tų iš Bri ta ni jos. 

Šiais me tais Lie tu vo je vyks 
rin ki mai į Sei mą. Ti kiu, kad jūs ak-
ty viai juo se da ly vau si te. Tai jū sų 
ga li my bė pa da ry ti Lie tu vą to kią, 
ko kią no ri te ją ma ty ti. Ki ta ver tus, 
de mok ra ti ja – tai ne tik rin ki mai, tai 
ir vi suo me ni nė po zi ci ja, ska ti nan-
ti pi lie čius nuo lat da ly vau ti spren-
džiant vie šuo sius klau si mus. Tad 

nukelta į 15 psl.
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Įgy ven di nant trem ti nių grį ži-
mo į tė vy nę Vy riau sy bės pro gra mą, 
1997 m.  spa lio 22 d.  bu vo įkur ti 
Spe cia lie ji glo bos na mai „Trem ti-
nių na mai“, skir ti gy ven ti ne tei sė tai 
rep re suo tiems pen si nio am žiaus LR 
pi lie čiams (po li ti niams ka li niams, 
trem ti niams, re zis ten ci jos da ly-
viams) bei jų su tuok ti niams, ku rie 
dėl se nat vės, ne ga lios ir tam tik rų 
so cia li nių ap lin ky bių ne ga li sa vi mi 
pa si rū pin ti. Glo bos na mai yra iš lai-
ko mi iš vals ty bės biu dže to, gy ven to-
jų mo kes čių, pa ra mos bei ki tų tei sė-
tų lė šų. Trem ti nių na muo se gy ve na 
72 gy ven to jai, iš jų – trys šei mos. 
Vi du ti nis gy ven to jų am žius – 78 me-
tai, jau niau sias – 62, o vy riau sias – 
95 me tų. Už iš lai ky mą be mai ti ni mo 
gy ven to jas per mė ne sį mo ka vie ną 
ba zi nę pen si ją, o už mai ti ni mą dar 
vie ną ba zi nę pen si ją. Mai ti ni mas nė-
ra pri va lo mas, to dėl kiek vie nas ga li 
pa si rink ti. Stip res nie ji mais tą pa si-

Trem ti nių na mai Vil niu je ir jų pro ble mos
ga mi na pa tys sa vo vir tu vė se, – taip 
sa ko ma in for ma ci nia me Trem ti nių 
na mų pus la py je in ter ne te. Štai dėl 
pas ta rų jų fra zių žur na lis tas ir at vy-
ko į šiuos na mus. O at vyk ti pa kvie tė 
Trem ti nių na mų so cia li nės dar buo to-
jos Vir gi ni jos Mi liaus kie nės laiš kas 
Sei mo na riui An ta nui Na po le o nui 
Sta siš kiui – Sei mo Pa si prie ši ni mo 
oku pa ci niams re ži mams da ly vių ir 
nuo oku pa ci jų nu ken tė ju sių as me nų 
tei sių ir rei ka lų ko mi si jos pir mi nin-
kui. 

V. Mi liaus kie nės laiš ke ap-
gai les tau ja ma, kad 2006m. bir že lio 
14 d. Lie tu vos vy riau sy bė pri ėmė 
nu ta ri mą Nr.583 Dėl mo kė ji mo už 
so cia li nes pa slau gas tvar kos ap ra-
šo pa tvir ti ni mo, ku ris įsi ga lio jo nuo 
2007 m. sau sio mė ne sio. Nuo šiol 
tie, ku rie į glo bos na mus at vy ko po 
2007 m. sau sio 1 d., už iš lai ky mą 
tu ri mo kė ti vals ty bei 80 proc. sa vo 
pa ja mų ir dar kas mė ne sį – 1 proc. 

mo kes tį nuo tu ri mo tur to ver tės, vir-
ši jan čios siun čian čio je gy ven to ją 
sa vi val dy bė je nu sta ty tą tur to ver tės 
nor ma ty vą.

„No rė čiau pa klaus ti, ko kia 
kri zė iš ti ko Lie tu vą per tuos 2006-
2007 m., koks lū žis, kad rei kia jų, 
nu ken tė ju sių jų se nu kų, pa pra šy ti di-
des nės da lies Lie tu vos la bui? – klau-
sia ji sa vo laiš ke. – Iš vež ti į Si bi rą 
kaip sto vi, daž nas be rū bų, daik tų ir 
duo nos, pa li ko vis ką, ką tu rė jo. Pa-
leis tas gi ne vie nas, ne tu rė da mas lei-
di mo ap si gy ven ti Lie tu vo je, įvai riais 
bū dais vis dėl to su ge bė jo grįž ti į Tė-
vy nę, su si ras ti dar bą, ap si rū pin ti pa-
sto ge, nors bu vo da ro ma daug kliū-
čių. Ne pai sant svei ka tos, dau gu ma 
jų sten gė si są ži nin gu dar bu už si dirb-
ti pen si jai, ir kaip ga li ma di des nei.

Ne bu vau trem ti nė, bet ge rai 
at si me nu oku pa ci jos lai kus, kai į 
na mus at ei da vo tur to su ra ši nė to jai. 
Ypač mums, vai kams, bu vo skau-
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du ir bai su, kai ma ma kas kart ap si-
verk da vo ne pa si se kus už slėp ti nors 
ko kį men ką na mie lai ko mą gy vu lį 
ar paukš tį, kad „ne už dė tų“ prie vo-
lių – odos, pie no, vil nų, kiau ši nių... 
Prie vo lės bai gė si, kai 1953 m. ko vą 
mi rė Sta li nas. Sa vi va lia vi mas vy ko 
Lie tu vo je, o ką pa ty rė iš trem tie ji, 
įka lin tie ji al ka na ja me Si bi re – sun ku 
ir įsi vaiz duo ti. Skai tant Vy riau sy bės 
nu ta ri mą vėl ap nin ka tos pra ei ties, 
be vil tiš ku mo jaus mas. Sta li no ne bė-
ra, bet pa lik ti vis ką, ką tu rė jo, žmo-
nėms štai teks jau ne be pir mą, o gal 
ir ke lin tą kar tą. 

...Šie na mai bu vo įsteig ti žy-
mia da li mi pa de dant už sie nio lie-
tu viams, ku rie san tau pų pa vi da lu 
ban dė įgy ven din ti sa vo sva jo nes dėl 
pra ras tos Tė vy nės. Nu ta ri mas, lie-
čian tis šiuos na mus, pa ra šy tas, kai 
tik Ana pi lin iš ke lia vo šių na mų ini-
cia to rius, Al ta jaus trem ti nys, po etas, 
Trem ti nių grį ži mo fon do pir mi nin-
kas Vy tau tas Ci naus kas“... – ra šo so-
cia li nė dar buo to ja.

Trem ti nių na muo se su si ti ko-
me su V. Mi liaus kie ne. Ji pro ble mą 
pa aiš ki no de ta liau. Anks čiau at vy kę 
gy ven ti į Trem ti nių na mus gy ven to-
jai mo ka vie ną ba zi nę pen si ją (316 
Lt.) už pa grin di nes so cia li nes pa-
slau gas – už gy ve na mą ją pa tal pą, 
šil dy mą, tvar ky mą, me di ci nos pa-
slau gas ir kt. Jei gu žmo gus mai ti na si 
glo bos na mų val gyk lo je, mo ka dar 
vie nos ba zi nės pen si jos dy džio su mą 
– iš vi so 632 Lt.

 Pa gal nau ją jį Vy riau sy bės po-
tvar kį da bar at vyks tan tie ji tu ri mo-
kė ti jau 80 proc. nuo vi sų sa vo pa-
ja mų ir dar 1 proc. nuo tu ri mo tur to 
ver tės 

„Ne ma nau, kad vals ty bė daug 
iš to lai mės. Di de lių tur tuo lių pas 
mus nė ra. Be pa grin di nės pen si jos, 
kiek vie nas mū sų gy ven to jas, kaip 
tu rin tis nu ken tė ju sio as mens sta tu-
są, gau na dar vals ty bi nę nu ken tė ju-
sio as mens pen si ją, ku ri per 10 me tų 
nuo 75 li tų pa au go iki 200 Lt (nuo 
š. m. sau sio 1 d.). Ke li gy ven to jai 
gau na an tro ar pir mo laips nio šias 
vals ty bi nes pen si jas, t. y., po 400 
ar 800 Lt. Ma no nuo mo ne, yra ne-

tei sin ga, kad mo kes tis už gy ve ni mą 
glo bos na muo se, ir ne tik šiuo se, yra 
iš skai čiuo ja mas ir iš vals ty bi nės nu-
ken tė ju sio nuo so vie ti nių rep re si jų 
as mens pen si jos. Juk tai nė ra so cia-
li nė pen si ja, o tik ma žy tė kom pen-
sa ci ja už pra ra di mus, už tai, kad jis 
ken tė jo, kad pa ty rė ne tek tis. Tų lė šų 
ne ga li ma ver tin ti kaip so cia li nių pa-
ja mų. Vals ty bė iš to tik rai ne pra lobs, 
o mū sų žmo nėms tai di džiu lė mo ra-
li nė skriau da ir ne tei sy bė.

Štai vie nas mū sų gy ven to jas, 
ku ris be veik ne ma to, yra 25 me tus 
ka lė jęs įvai riuo se la ge riuo se, bu vo 
mu ša mas ir ki taip skriau džia mas. Iš 
pa na šaus li ki mo žmo nių bu vo at imi-
nė ja ma vis kas, jie bu vo taip nu as me-
nin ti, kad ne be tu rė jo net sa vo pa var-
dės nei var do, tik ka li nio nu me rį. O 
da bar at ima net da lį jo – nu ken tė ju-
sio as mens pen si jos. Ne tu rė tų taip 
bū ti.

Įgy ven di nus nau ją jį Vy riau sy-
bės po tvar kį su ku ria ma ir prieš prie ša 
tarp gy ven to jų, – vie ni mo ka pa gal 
se ną ją tvar ką, pa gal se ną sias su tar tis, 
o nau jai ap si gy ve nan tys – dau giau, 
pa gal nau ją sias, nors gau na tas pa-
čias so cia li nes pa slau gas. Gy ve ni mo 

ap lin ky bės kar tais pa kin ta žai biš kai, 
o, no rint ap si gy ven ti Trem ti nių na-
muo se, ei lė je ten ka lauk ti ne vie-
ne rius me tus. Tau ne pa si se kė, jei gu 
ne su ge bė jai čia pa kliū ti anks čiau. O 
juk iki 2012 m. dar vei kia trem ti nių 
grį ži mo į tė vy nę Vy riau sy bės pro-
gra ma“, – sa ko V. Mi liaus kie nė.

To kios pat nuo mo nės yra ir 
Trem ti nių na mų di rek to rius Da lius 
Bi tai tis. Jis ma no, kad ta me Vy riau-
sy bės nu ta ri me reik tų pa da ry ti iš ly-
gas nu ken tė ju sie siems nuo oku pa-
ci jų glo bos na mų gy ven to jams. Ta 
pen si ja, ku rią gau na šian dien, yra tik 
ma ža da lis tos sko los, ku rią nu ken tė-
ju sie ji nuo oku pa ci nio re ži mo gau na 
už sa vo skriau dą, kan čias ir trem ty-
je, la ge riuo se, ka lė ji muo se pra ras tą 
svei ka tą. 

Vie no glo bos na mų gy ven to-
jo iš lai ky mas per mė ne sį kai nuo ja 
1523 Lt, gy ven to jas mo ka vi du ti niš-
kai 800 li tų, ki ta da lis ap mo ka ma iš 
gy ven to ją siun čian čios sa vi val dy bės 
biu dže to.

Trem ti nių na mų di rek to rius 
Da lius Bi tai tis sa ko: „Man iš prin ci-
po ne pa tin ka mū sų so cia li nė po li ti-
ka. Štai yra žmo gus, ku ris vi są gy ve-

RE PE TUO JA TREM TI NIŲ NA MŲ DAI NOS MY LĖ TO JŲ KLU BAS. 1 EIL. SU KAN KLĖ MIS 
– VA DO VĖ D. ČI ČINS KIE NĖ; ANTROJE EIL. ANTRA IŠ KAIRĖS V. MILIAUSKIENĖ
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ni mą val ka ta vo, ir žmo gus, ku ris vi-
są gy ve ni mą la bai są ži nin gai ir daug 
dir bo. At si ra dus so cia li nėms pro ble-
moms jie abu ap si gy ve na, sa ky kim, 
kaž ku riuo se glo bos na muo se. Vie no 
pen si ja – 1 tūkst. li tų, ki to – 300 li tų. 
Nuo vie no pen si jos bus at skai čiuo-
ja ma 800 li tų, nuo ki to 280 li tų. Abu 
šie žmo nės ga li gy ven ti vie na me 
kam ba ry je ir nau do tis to mis pa čio-
mis pa slau go mis. To kia so vie ti nė ly-
gia va man ne pa tin ka. Ki tas da ly kas 
– tur to mo kes tis. Man ne su pran ta-
ma, ko dėl 1 proc. tur to mo kes tį glo-
bos na mų gy ven to jas tu ri mo kė ti kas 
mė ne sį. Mes, įstai ga, tur to mo kes tį 
mo ka me kar tą per me tus“.

So cia li nės dar buo to jos laiš kas 
nag ri nė ja mas Sei me ir, rei kia ti kė tis, 
kad ne tei sy bė bus su stab dy ta. 

„Trem ti nių na muo se“ 
ver da gy ve ni mas

So li daus am žiaus žmo nių na-
muo se to li gra žu nė ra ra mu. Tuo me-
tu, kai ten ap si lan kiau, bu vo prieš-
pie tis ir kop ly čios sa lė je re pe ta vo 
Trem ti nių na mų cho ras (dai nos my-
lė to jų klu bo na riai), o po po ros va-
lan dų tu rė jo vyk ti Va sa rio 16-osios 
mi nė ji mas ir pro fe sio na lių mu zi kan-
tų kon cer tas. 

So cia li nė dar buo to ja V. Mi-
liaus kie nė pa pa sa ko jo, kad Dai nos 
my lė to jų klu bas vei kia se niai, jam 
va do vau ja čia la bai ger bia ma Dai va 
Či čins kie nė, bu vu si il ga me tė Vil-
niaus uni ver si te to an sam blio kan klių 
gru pės va do vė, o dabar Mokytojų 
namų ans. „Kankleliai“ vadovė,  ben-
drau jan ti su jau 103 me tų su lau ku sia 
„kan klių ka ra lie ne“ Ona Mi kuls kie-
ne, iš Cle ve lan do (JAV) at vy ku sia 
gy ven ti į ki tus glo bos na mus – Ge-
ron to lo gi jos cen trą. Trem ti nių na mų 
cho re – ke lio li ka dai ni nin kų. 

„Vi soms šven tėms ren gia me 
sa vo pro gra mą, o ren gi nių pas mus 
dau giau, ne gu ki tuo se glo bos na muo-
se: pa žy mi me Sau sio 13-ąją, Va sa rio 
16-ąją, Ko vo 11-ąją, Par ti za nų pa-
ger bi mo die ną, Vil niaus iš va da vi mo 
die ną, Juo do jo kas pi no die ną ir kt., 
jau ne kal bant apie re li gi nes šven tes, 

o taip pat sa vo li ki mo drau gų iš ly-
dė ji mą Ana pi lin. Ruo šia me ir te mi-
nes po pie tes-kon cer tus, pvz., vy ko 
ren gi niai, skir ti po etams – Sa lo mė jai 
Nė riai, Mai ro niui, Pau liui Šir viui. 
Cho ras mo ka la bai daug dai nų, vie-
na me dai ny ne yra apie 130 dai nų, 
ki ta me – apie 80 dai nų. Re per tu a ras 
pla tus, žmo nės ga būs, tik svei ka tos 
ma žo ka. Yra mo men tų, kad pri trūks-
ta ku rių nors bal sų, ta da man ten ka 
pa dė ti. To dėl aš taip pat kar tais lan-
kau re pe ti ci jas, kad, rei ka lui esant, 
ga lė čiau bū ti nau din ga. Gai la, kad 
dar ne tu ri me ge res nės gar so įra šy-
mo apa ra tū ros”, – sa ko Vir gi ni ja Mi-
liaus kie nė ir pa si džiau gia, kad vie na 
Trem ti nių na mų dai ni nin kė sa vo 80 
me tų ju bi lie jaus pro ga cho rui pa siu-
vo ir pa do va no jo gra žias skrais tes ir 
bal tas pa lai di nes.

„Čia gy ve na daug gra žių ir 
ta len tin gų žmo nių. Mū sų gy ven to-
jų pri si mi ni mų ra si me ir Na ta li jos 
Gu do ny tės kny go je „Nai kin tos, bet 
ne nu ga lė tos kar tos ke lias“, kny go je 
„Aukš tai ti jos par ti za nų pri si mi ni-
mai“ IV to me. Lau kia me jų straips-
nių ir jau 3-iam „Si bi ro Al ma Ma ter“ 
to mui. Šio je kny go je, pa ste bė jau, 
sa vo ke lius į moks lus ap ra šo ir lie-
tu vių iš ei vi jos at sto vai. Tu ri me ra šy-
to jų, po etų, iš lei du sių sa vo kny gas, 
yra darbš čių gė li nin kių, auk sa ran kių 
mo te riš kių – mez gė jų ir bu vu sių au-
dė jų, įvai rių spe cia ly bių gy ven to jų, 
ku rie pa gal ga li my bes sten gia si už-
si im ti ma lo nia ir nau din ga veik la. 
Su dė tin ga bū tų vi sus ir iš var din ti, 
no rint ne už gau ti ne pa mi nė tų. Apie 
mū sų žmo nes bū tų ga li ma  pa sa ko-
ti ir pa sa ko ti. Gy ven to jai da ly vau ja 
po li ti nė je veik lo je, kas ga li, vyks ta į 
pa ro das, kon cer tus, spek tak lius, vie-
to je eks po nuo ja me jų rank dar bius, 
puokš tes, klau so me jų pri si mi ni mų, 
ei lių, per žiū ri me fil mus, pas mus 
at vyks ta kon cer tuo ti ki ti, o ir pa tys 
iš vyks ta me su dai no mis ir po ezi ja. 
Mums la bai svar bu, kad ge roms ini-
cia ty voms pri ta ria, vi sa da iš klau so ir 
pa de da mū sų glo bos na mų  di rek to-
riaus  pa va duo to ja so cia li niams rei-
ka lams Jo lan ta Biels kie nė“, – pri du-
ria V. Mi liaus kie nė.

10 me tų Trem ti nių na mų is to ri jo je 
– ir už sie nio lie tu vių pėd sa kas

Di rek to rius Da lius Bi tai tis pa-
pa sa ko jo, kad, stei giant Trem ti nių 
na mus, ne ma žai pri si dė jo iš ei vi jos 
lie tu viai – jie su au ko jo 1,3 mln. li tų, 
o vals ty bė sky rė 2,8 mln.li tų. Trem ti-
nių na mai bu vo ati da ry ti 1997m. Jie 
įsi kū rę Vil niu je, An ta kal ny je, gra žia-
me Va la ku pių pu šy ne, Meškeriotojų 
g. 13, ne to li LR Vy riau sy bės va do vų 
re zi den ci jos, po il si nė je zo no je. 

Ant Trem ti nių na mų sie nų yra 
len te lės su au ko to jų var dais: Tė vy-
nės są jun gos Pie tų Ca li for ni jos sky-
riaus val dy ba; To ron to lie tu vių „Pri-
si kė li mo“ pa ra pi ja; Lie tu vos duk te rų 
drau gi ja iš Chi ca gos; Vi ta ir Al bi nas 
Mar ke vi čiai; Ha mil to no lie tu vių kre-
di to ko o pe ra ty vas ir kt.

„Mes ir šiuo me tu kar tas nuo 
kar to gau na me pa ra mos iš už sie-
nio lie tu vių, – sako direktorius. – 
Praėjusiais metais, pvz., ga vo me iš 
To ron to Ha mil to no „Tal kos“ ban ko, 
o taip pat iš Aust ra li jos. Štai ne se-
niai mū sų na mų kie me iš dy go gra-
žus kop lyt stul pis. Ne ma žai lė šų jam 
pa sta ty ti pa au ko jo pa tys glo bos na-
mų gy ven to jai ir jų ar ti mie ji, įstai-
gos bei or ga ni za ci jos, ta čiau kąs ne lį 
sky rė ir Aust ra li jos lie tu viai. Di de lis 
ačiū vi siems! 

Mū sų gy ven to jai tu ri ge res-
nes są ly gas gy ven ti, vie nas žmo gus 
gy ve na at ski ra me kam ba ry je. Du 
žmo nės tu ri dvie jų kam ba rių bu tu-
ką su ben dra vir tu vė le ir san maz gu. 
Da bar taip at si ti ko, kad du kai my nai 
už sa vo gy ve ni mą Trem ti nių na muo-
se mo ka skir tin gai – vie nas ma žiau, 
ki tas – dau giau. Kaip mums pa aiš-
kin ti žmo nėms? Lie tu vo je vie ni to-
kie na mai, ir Eu ro po je ne gir dė jau, 
kad to kių bū tų. Jei gu vals ty bė žen gė 
vie ną žings nį, rei kia, kad ji ženg tų ir 
ki tą. Kiek gi po lit ka li nių ir trem ti nių 
be li ko, jų spar čiai ma žė ja kas met, ir 
jais, pas ku ti niai siais, rei kia ge riau 
rū pin tis. 

At ro do, kad ši val džia mū-
sų įstai gos ne mėgs ta. Pra šė me lė šų 
lif tui. Rei kė jo 200 tūkst., sky rė 140 
tūkst.li tų. Mums trūks ta pa tal pų, nes 
anks čiau čia sto vė jo leng vų kon-
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struk ci jų pa sta tas, ku ria me va sa ros 
lai ko tar piu po il sia vo so vie ti nė no-
men kla tū ra. Ne tu ri me po il sio kam-
ba rio gy ven to jams, ma sa žo pa tal pos 
ir kt. No rė tu me įsi reng ti man sar dą, 
kad pa ge rin tu me są ly gas tiek gy ven-
to jams, tiek dar buo to jams. Pro jek tui 
rei kia 120 tūkst. Lt. Pra ėju siais me-
tais ga vo me 60 tūkst. Lt, šiais me tais 
– nie ko. Tie sa, esa me ir kai ką pa-
ge ri nę, štai ma to te – pir mo jo aukš-
to ko ri do rius jau su re mon tuo tas. Bet 
to pa sie kė me tik at ski riems Sei mo 
na riams pa de dant, mi nant val diš kų 
įstai gų slenks čius“.

Trem ti nių na mų gy ven to jai. 
Ra šy to jas Vik to ras Alek na

Vie nas ryš kes nių Trem ti nių 
na mų gy ven to jų bu vo Vik to ras Alek-
na. Jo bu te ra do me tik pa si me tu sią 
naš lę, – ra šy to jas bu vo mi ręs vos 
prieš po rą sa vai čių. Le on ci ja Alek-
nie nė, bu vu si mo ky to ja, tvar kė sa vo 
vy ro ran kraš ty ną. 

Vik to ras Alek na – lie tu vių li te-
ra tū ros ty ri nė to jas, ra šy to jas, pub li-
cis tas gi mė 1915 me tų ko vo 19 die ną 
Pa šly ny je (Ra sei nių r.). Bai gęs Ra-
sei nių gim na zi ją, 1933-1937 m. Vy-
tau to Di džio jo uni ver si te te stu di ja vo 
lo ty nų kal bą, lie tu vių li te ra tū rą ir 
pe da go gi ką, ku rį lai ką dir bo „Nau jo-
sios Ro mu vos“ žur na lo re dak ci jo je, 
mo ky to ja vo, 1945 m. bu vo su im tas, 
ka lė jo Vor ku to je. Į Lie tu vą grį žęs 
1957 m., il gai ne ga vo dar bo pa gal 
spe cia ly bę, tu rė jo iš nau jo stu di juo-
ti Vil niaus uni ver si te te li tu a nis ti ką. 
Il gai stum dy tas pa ga liau įsi tvir ti no 
Šir vin tų ra jo no mo kyk lo se. 

V. Alek na ypač rū pi no si lie-
tu vių kal bos ir li te ra tū ros ug dy mu, 
la biau siai bu vo ži no mas po etės Sa-
lo mė jos Nė ries kū ry bos ir gy ve ni-
mo ty ri nė ji mais, iš lei do Sa lo mė jos 
Nė ries gy ve ni mo ir kū ry bos met raš-
čio dvi to mį, biog ra fi nę do ku men ti-
nę apy brai žą „Sa lo mė ja“, su da rė S. 
Nė ries po ezi jos daž nu mų žo dy ną, 
aka de miš kai pa ruo šė po etės „Raš tų“ 
tri to mį. 1996 m. V. Alek na iš lei do 
biog ra fi nę apy brai žą „Ne pri klau so-
my bės ak to sig na ta ras kun. Al fon sas 

Pet ru lis“, pa ra šė au ten tiš kų iš gy ve-
ni mų kny gą apie sa vo 12 me tų pa tir tį 
Vor ku tos la ge ry je „Oi, ta Vor ku ta“, 
kny gą „Ąžuo las“, kny gą apie so vie-
tų prie var tą ir lais vės ko vas Šir vin tų 
ra jo ne „Ūžė ža lia gi ria“, ei lė raš čių 
rin ki nius „Pil kų die nų žings ne liai“ 
ir „Sau lė ly dis“. 

Nuo 1999 m. bu vo Lie tu vos 
ra šy to jų są jun gos na rys. 2000 m. 
jam su teik tas Šir vin tų ra jo no gar bės 
pi lie čio var das, 2003 m. ap do va no-
tas Sta sio Lo zo rai čio žur na lis ti kos 
pre mi ja, o 2006 m. – Lie tu vos di-
džio jo ku ni gaikš čio Ge di mi no or di-
no Ri te rio kry žiu mi.

Vik to ras Alek na, nors jau 
ėjo 93-iuo sius me tus, bu vo ku pi nas 
ener gi jos ir kū ry bi nių su ma ny mų. 

Spaus tu vė je li ko gu lė ti dar vie na 
kny ga – jo straips nių rin ki nys, o ei-
lė raš čių kny ge lę jis ga vo jau gu lė da-
mas li go ni nė je ir lauk da mas ope ra ci-
jos, ku rios ne iš tvė rė jo šir dis. ...Apie 
mirtį neprileido net minties, nes dar 
norėjo padaryti nebaigtų darbų.

Yra toks po sa kis: ką Die vas 
my li, tam kry že lį duo da. Pa na šiai 
ga li ma iš aiš kin ti ir Vik to ro Alek nos 
gy ve ni mą: daug de šimt me čių oku-
pa ci jos me tais stum dy tas Lie tu vai 
at kū rus ne pri klau so my bę, nors jau ir 
so li daus am žiaus, at ga vo gy ve ni mo 
ir kū ry bos džiaugs mą – la bai daug 
ra šė ir, nors kas met lei do po vie ną-
dvi kny gas, li ko ir dar ne įgy ven din tų 
jo kū ry bi nių pla nų. 

Aud ro nė V. Škiu dai tė

RA ŠY TO JAS VIK TO RAS ALEK NA SU ŽMO NA LE ON CI JA OPE ROS IR BA LE TO TE AT RE 
PO AP DO VA NO JI MO LIE TU VOS DI DŽIO JO KU NI GAIKŠ ČIO GE DI MI NO OR DI NO RI TE RIO 
KRY ŽIU MI 2006 M. VA SA RIO 16-ĄJĄ
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2008 m. va sa rio pra džio je kai-
mo so dy bo je „An ta la ka ja“, An ta la-
ka jos kai me, Min dū nų se niū ni jo je, 
Mo lė tų ra jo ne, LGA VO „Su grį žus“ 
na riai šven tė sa vo ofi cia lų jį gim ta-
die nį. 2007 m. va sa rio 1 die ną Ame-
ri kos lie tu vių klu bas ofi cia liai ta po 
vi suo me ni ne or ga ni za ci ja, vie ni jan-
čia iš už At lan to par vy ku sius lie tu-
vai čius. 

Su si ti ki mas bu vo iš da lies 
dar bi nis – ar tė jo vi suo ti nis ata skai-
ti nis su si rin ki mas bei nau ji rin ki mai 
į val dy bą ir pre zi den to pos tą, bu vo 
nu spręs ta pa dis ku tuo ti apie ga li mas 
to les nes veik los sri tis, or ga ni za ci-
jos at ei ties per spek ty vas. Są mo nin-
gai su grįž ta prie es mi nių da ly kų, le-
mian čių or ga ni za ci jos gy vy bin gu mą, 
to kių, kaip: pa grin di nė iš plės ti nė 
mo ra liš kai ne sens tan ti ir kom pa tiš ka 

Pras mė bū ti ir bū ti ny bė iš lik ti

rep re zen ta ci nė or ga ni za ci jos mi si ja, 
il ga lai kiai ir trum pa lai kiai tiks lai, 
bū ti ny bė „steig ti pos tus“ at ski roms 
veik los sri tims ko or di nuo ti, at nau-
jin ti ir su stip rin ti val dy bos veiks nu-
mą, iš gry nin ti in di vi du a laus in dė lio 
ga li my bes.

Nors kal bė ta, gin čy ta si, dis-
ku tuo ta, kri ti kuo ta daug, šį su si ti-
ki mą ga li ma drą siai va din ti tik rą ja 
„ce men tov ke“. Tik riau siai iš da lies 
dėl to, kad pir mą kart or ga ni za ci ja 
ga vo to kią di de lę ir šau nią nau jų na-
rių „in jek ci ją“. Iš 36 da ly va vu sių 16 
bu vo „nau jo kų“, prie or ga ni za ci jos 
gre tų pri si jun gu sių per pas ta ruo sius 
ke le tą mė ne sių (iš vi so or ga ni za ci-
jo je be veik 100 na rių ir kan di da tų 
į na rius, už pil džiu sių or ga ni za ci jos 
sve tai nė je (www.su gri zus.lt) esan čio 
nau jo na rio sto ji mo an ke tas). 

Be ki tų, vi suo ti nio ata skai ti-
nio su si rin ki mo bei rin ki mų me tu 
svars ty ti nu ma ty tų te mų iš kel ta ryš-
ki pas ta rų jų mė ne sių ak tu a li ja – ar 
or ga ni za ci ja tu ri ri bo tis emig ran tų 
ir re e mig ran tų ge og ra fi ne pa dė ti mi? 
Ar „su grįž ti“ la biau aso ci juo ja si su 
„iš kur“ ar su „į kur“? Ar tei sin ga 
ir ar lai kas per žiū rė ti ga li mus at sa-
ky mus į šį klau si mą? Ar va di na mas 
mū sų „ge og ra fi nis ri bo tu mas“ yra 
trū ku mas, ar pri va lu mas? Daug de-
ba tų su kė lu sios dis ku si jos tik rai bus 
įtrauk tos į ata skai ti nio su sirin ki mo 
die not var kę.

Ben drau ki me ir ben dra dar-
biau ki me! Ir ma žas op ti mis tų bū re-
lis ga li la bai daug! Kiek pa si rink sim 
nu veik ti – tai jau pri klau so nuo mū-
sų at sa ko my bės prieš Lie tu vą ir sa ve 
pa tį.

„SUGRĮŽUS“ SAMBŪRIO NARIAI SU SI TI KI MO AN TA LA KA JO JE METU
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I. Ap lin kos po ky čių api bū-
di ni mas. 2007 m. Pa sau lio Lie tu-
vių Ben druo me nės val dy ba (to liau 
PLB val dy ba) sten gė si įgy ven din ti 
XII PLB Sei mo me tu pri im tas re-
zo liu ci jas (re zo liu ci jos www.PLBe.
org). Dau giau sia dė me sio skir ta ne-
ati dė lio ti nų klau si mų spren di mui. 
In ten sy vė jant lie tu vių emig ra ci-
jai vis ak tu a les nis ta po Lie tu vos 
Res pub li kos pi lie ty bės iš sau go ji-
mo klau si mas, už sie ny je gi mu sių 
lie tu vių vai kų tei si nio sta tu so ir 
mo ky mo pro ble mos, or ga ni za ci-
nės struk tū ros, jun gian čios kraš tų 
ben druo me nes, stip ri ni mas, PLB 
val dy bos ben dra dar bia vi mo su Lie-
tu vos vals ty bės ins ti tu ci jo mis ge ri-
ni mas. Pra ėju siais me tais Lie tu vo je 
daug dis ku tuo ta lie tu vių emig ra ci-
jos klau si mais. Bu vo ban do ma kur-
ti įvai rias stra te gi jas šiems pro ce-
sams val dy ti. PLB ak ty viai įsi jun gė 
į šį dar bą, ban dy da ma per teik ti sa-
vo pa tir tį ir ži nias. Įkur ta Lie tu vos 
Res pub li kos Sei mo ir Pa sau lio Lie-
tu vių Ben druo me nės ko mi si ja. PLB 
val dy ba įvai rioms Lie tu vos ins ti-
tu ci joms pa tei kė daug pa siū ly mų, 
pa sta bų, re ko men da ci jų. Jų tiks las 
– pa ge rin ti pa sau ly je gy ve nan čių 
lie tu vių pa dė tį ir su stip rin ti abi pu-
sį ry šį. Mi nė ti pro ce sai įta ko jo ir 
kraš tų ben druo me nių pa dė tį. Įsi kū-
rė dar 2 kraš tų Lie tu vių Ben druo-
me nės: Liuk sem bur ge ir Slo vė ni jo-
je. Šiuo me tu PLB su da ro 37 kraš tų 
Lie tu vių Ben druo me nės. PLB kaip 
ir anks tes niais me tais iš gy ve no taip 
pat fi nan si nes pro ble mas. Tai žen-
kliai ri bo jo jos veik los ga li my bes. 
Ne pai sant to, bu vo nu spręs ta tęs ti 
„Pa sau lio lie tu vio“ lei dy bą, ap mo-
kė ti PLB at sto vy bės or ga ni za ci nes 
iš lai das, vyk dy ti ki tus bū ti niau sius 
pro jek tus.      

PLB val dy bos pra nešimas
apie 2007 m. veik lą bei 2008 m. pla nus (svar bes ni as pek tai)

Pet ras Mak si ma vi čius
PLB val dy bos pir mi nin kės pa va duo to jas

Spau dos ir in for ma ci jos ko mi si jos pir mi nin kas

II. Or ga ni za ci niai rei ka lai. 
2007 m. įvy ko 6 PLB val dy bos po sė-
džiai (2 aki vaiz di niai ir 4 elek tro ni-
niu bū du). Kiek vie nas val dy bos na-
rys yra nors vie nos sri ties ko mi si jos 
pir mi nin kas/ė. Kiek vie na ko mi si ja 
pri va lė jo pa teik ti Val dy bai pa tvir tin-
ti sa vo il ga lai kius ir trum pa lai kius 
veik los pla nus ir ko mi si jos su dė tį. 
Val dy ba pa tvir ti no PLB at sto vo Lie-
tu vo je pa rei gas, tei ses ir at sa ko my-
bes bei pa tvir ti no Val dy bos dar bo 
gai res. Val dy bos na riai pa si da li jo at-
sa ko my bę už  PLB XII Sei mo re zo-
liu ci jų vyk dy mą. No rė da ma ge riau 
su si pa žin ti su kiek vie no kraš to Lie-
tu vių Ben druo me nės veik la, ga li my-
bė mis ir veik los ap ri bo ji mais, Val dy-
ba pra ve dė kraš tų Lie tu vių Ben druo-
me nių ap klau są. 2007 m. rug pjū čio 
6–8 d. Ker na vė je vy ko pir ma sis šios 
PLB val dy bos ka den ci jos reng tas 
Kraš tų Lie tu vių Ben druo me nių ir 
Kraš tų Jau ni mo Są jun gų pir mi nin kų 
su va žia vi mas. Į su va žia vi mą at vy-
ko LR pre zi den tas Val das Adam kus 
ir LR Sei mo pir mi nin kas Vik to ras 
Mun tia nas, kai ku rie LR Sei mo na-
riai. Po su va žia vi mo Val dy ba su-
si ti ko su  LR mi nist ru pir mi nin ku 
Ge di mi nu Kir ki lu. Su va žia vi me 10 
po sė džių me tu ap tar tos svar biau sios 
Lie tu vių Ben druo me nių veik los sri-
tys. Nuo 2007 m. ge gu žės 1 d. LR 
Sei mo nu ta ri mu bu vo su da ry ta nau ja 
LR Sei mo ir Pa sau lio Lie tu vių Ben-
druo me nės ko mi si ja. Ko mi si ją su-
da ro 9 LR Sei mo  na riai – po vie ną 
nuo kiek vie nos Sei mo frak ci jos ir 10 
už sie nio lie tu vių: pen ki JAV Lie tu-
vių Ben druo me nės ta ry bos iš rink ti 
at sto vai ir pen ki Pa sau lio Lie tu vių 
Ben druo me nės val dy bos iš rink ti at-
sto vai iš ki tų už sie nio lie tu vių ben-
druo me nių. PLB val dy ba pa tvir ti no 
PLB at sto vų nuo sta tus, ku rie nu sta tė 

šios ko mi si jos na rių iš rin ki mą ir jų 
dar bo gai res. Ko mi si jo je Pa sau lio 
Lie tu vių Ben druo me nei at sto vau ja: 
Au re li ja Go ris No rie nė (Bel gi ja), 
Jad vy ga Kur še lie nė (Aust ri ja), Jo a na 
Ku rai tė (Ka na da), et ni nių kraš tų at-
sto vė Ire na Gas pe ra vi čiū tė (Len ki ja) 
ir Ry tų kraš tų lie tu vių ben druo me nių 
at sto vas An ta nas Ra siu lis (Kras no-
jars kas, Ru si ja). Pir ma sis Ko mi si jos 
po sė dis įvy ko 2007 m. spa lio 15-19 
d. Ki tą Ko mi si jos po sė dį nu ma to ma 
su reng ti  2008 m. ge gu žės mėn.     

III. PLB val dy bos ei na mo ji 
veik la (PLB Sei mo re zo liu ci jų vyk-
dy mas). 1. PLB val dy bos pa siū ly-
mai dėl po li ti kos už sie nio lie tu vių 
at žvil giu to bu li ni mo. At si žvel giant 
į di de lę mig ra ci ją iš Lie tu vos Lie-
tu va vis di des nį dė me sį krei pia į 
už sie nio lie tu vius. Pra dė tos kur ti 
įvai rios stra te gi jos. Pir mo ji stra te gi-
ja su kur ta Tau ti nių ma žu mų ir iš ei-
vi jos de par ta men to prie LR Vy riau-
sy bės (to liau: TMID). PLB val dy ba 
kai ku riems pla nams bei nuo sta toms 

PETRAS MAKSIMAVIČIUS
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ne pri ta rė. Val dy ba iš ryš ki no 6 svar-
biau sias sri tis, ku rių pa to bu li ni mas 
leis tų efek ty viau pa nau do ti Lie tu vos 
ski ria mą pa ra mą už sie nio lie tu viams 
bei kraš tų Lie tu vių Ben druo me nių 
pa tir tį stip ri nant tar pu sa vio ry šį:  

1.Bū ti na, kad TMID veik tų 
per lie tu vių ben druo me nių 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; 2. PLB pra šė ne tik 
gau ti iš TMID in for ma ci ją ir nu ta ri-
mus, bet ir ben dra dar biau ti for muo-
jant es mi nius spren di mus dėl už sie-
nio lie tu vių; 3. TMID pri va lė tų rem ti 
iš ei vi jos veik lą part ne rys tės pa grin-
dais; 4. 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; 5. rei kia ad mi-
nist ra ci ne pras me at skir ti tau ti 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; 6. 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. 

PLB val dy ba re ko men da vo 
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. 
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 nu brėž ti taip: 1.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; 2. 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. 3.Ko mi si ją 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. 

PLB val dy ba at krei pė dė me-
sį, kad ku riant įvai rias stra te gi jas dėl 
pa sau ly je gy ve nan čių lie tu vių ver ta 
pa si rem ti (li gi šiol vie nin te liu) LR 
Sei mo 1996 m. rug sė jo 2 d. po li ti niu 
spren di mu, kai LR Sei mo ir JAV LB 
ko mi si jai pri ėmė 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 niai prin ci pai yra šie – „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 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“. 

PLB val dy ba re ko men da vo 
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.

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 truk tų dar bo jė gos ir iš veng ti 
ne igia mų mig ra ci jos pro ce so pa sek-

mių“. PLB val dy ba tei gia mai įver ti-
no šią stra te gi ją, ta čiau  pa brė žė, kad 
jos sėk mė vi sų pir ma pri klau sys nuo 
su da ry tų jai įgy ven di ni mo są ly gų.

 
2. Lai dų už sie nio lie tu viams 

tran slia vi mas. 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“. Ši Kul tū ros mi nis te ri jos kon cep-
ci ja su kū rė ga li my bę vyk dy ti „TV 
Li tu a ni ca“ pro jek tą. PLB pir mi nin kė 
Re gi na Na ru šie nė ak ty viai da ly va vo 
vi suo se pa si ren gi mo dar buo se, spe-
cia lios dar bo gru pės dar buo se. 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 „TV Li tu a ni ca“ pro jek-
to rė mi mą. „TV Li 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 Chica go je.

 
3. Bal sa vi mas in ter ne to pa-

gal ba. Rin ki mų įsta ty mo to bu li-
ni mas. 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 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. Taip pat 
re ko men da vo  to bu lin ti Rin ki mų 
įsta ty mą. Šiuo me tu apie 400 000 
Lie tu vos pi lie čių, tu rin čių bal sa vi-
mo tei ses, gy ve na už sie ny je. Ta čiau, 
re mian tis ga lio jan čiu rin ki mų įsta ty-
mu, jiems pri skir ta tik vie na rin ki mi-
nė apy gar da.

4. Lie tu vos Res pub li kos pi-
lie ty bė. 2006 m. lap kri čio 13 d. LR 
Kon sti tu ci nis Teis mas pa skel bė sa vo 
pa aiš ki ni mą, kad da bar ti nis Pi lie ty-
bės įsta ty mas prieš ta rau ja LR Kon-
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sti tu ci jai. PLB val dy ba ini ci ja vo vie-
šas dis ku si jas šiuo klau si mu. 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 LR 
pi lie ty bės sam pra tą, at si žvel giant į 
vals ty bės rai dos ten den ci jas ir jos 
ge o po li ti nę pa dė tį. Dar bo gru pės 
veik lo je da ly vau ti bu vo pa kvies ta 
PLB pir mi nin kė Re gi na Na ru šie nė. 
Ta čiau 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. To dėl PLB 
pir mi nin kė pa tei kė at ski rą Val dy bos 
po zi ci ją pi lie ty bės klau si mu, ku ri iš 
es mės sky rė si nuo mi nė tos ko mi si-
jos iš va dų. PLB in for ma vo mi nist rą 
pir mi nin ką, taip pat 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. 
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 jo 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 iš PLB kraš tų ben druo me nių 
gau tas pa si ra šy tas pe ti ci jas. 2007 m. 
ge gu žės mė ne sį Re gi na Na ru šie nė, 
JD, pa ren gė pi lie ty bės pra ra di mo 
Eu ro pos Są jun go je klau si mo tei si nę 
ana li zę (iš va dos pa skelb tos „Lit hu a-
nus“, „Ber nar di nai“ bei PLB in ter-
ne to sve tai nė se). 

2007 m. rug sė jo mė ne sį Vi-
daus rei ka lų mi nis te ri ja pa tei kė pa-
reng tą Pi lie ty bės įsta ty mo pro jek tą. 

PLB val dy ba spa lio 11 d. pa tei kė 
sa vo po zi ci ją, ku rio je vie na reikš-
miai bu vo pa brėž ta, kad šis pro jek-
tas ne ati tin ka Kon sti tu ci nio Teis mo 
pa teik to Kon sti tu ci jos pa aiš ki ni mo 
(„rai dės ir dva sios“).

2007 m. rug sė jo 12 d. LR Sei-
mo na rys Ar tū ras Pau laus kas pa tei kė 
Sei mui Nu ta ri mo pro jek tą 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“. PLB val dy-
ba ne pri ta rė re fe ren du mo ren gi mui. 
Pa aiš ki no, kad PLB ne pra šo dvi-
gu bos pi lie ty bės be jo kių ap ri bo ji-
mų įtei si ni mo, o no ri tik iš sau go ti 
lie tu vių kil mės žmo nių pri gim ti nę 
tei sę į LR pi lie ty bę. 2007 m. spa-
lio 17 d. Sei me 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 vo re ko men da ci jas iki ko-
vo 1 d. (dau giau in for ma ci jos: PLB 
Vi suo me ni nių rei ka lų ko mi si jos pra-
ne ši me: žr. „Pa sau lio lie tu vis“, Nr. 
02(458)

5. „Pa sau lio lie tu vis“, www.
PLBe.org. 2007 m. „Pa sau lio lie-
tu vis“ (to liau: PL) bu vo re da guo ja-
mas Vil niu je (re dak to rė Aud ro nė V. 
Škiu dai tė, re dak ci jos sek re to rė A. 
Jo nu šo ny tė), spaus di na mas Len ki jos 
lie tu vių „Auš ros“ spaus tu vė je Puns-
ke. PL pla ti na mas be veik vi suo se 
pa sau lio kon ti nen tuo se. Tai su ke lia 
taip pat daug ad mi nist ra ci nių sun ku-
mų (skir tin gi pa što iš lai dų įkai niai, 
su dė tin ga pla ti ni mo sis te ma ir pan.). 
PLB val dy ba, ne pai sant fi nan si nių 
sun ku mų, pri ėmė spren di mą tęs ti PL 
lei dy bą, ma ny da ma, kad šis lei di-
nys pa ge ri na pa sau ly je gy ve nan čių 
lie tu vių tar pu sa vio ry šius, už tik ri na 
in for ma ci jos sklai dą. Ab so liu ti pre-
nu me ra to rių dau gu ma yra JAV. „Lie-
tu vos pa štui“ pa di di nus siun ti mo 

įkai nius be veik dvi gu bai pa di dė jo 
kaš tai. PLB val dy ba pa ren gė pro jek-
tus bei ieš ko jo pa ra mos PL lei dy bai 
Lie tu vių fon de, Tau ti nių ma žu mų 
ir iš ei vi jos de par ta men te, Ka na dos 
fon de, ra gi no kraš tų lie tu vių ben-
druo me nes po pu lia rin ti šį lei di nį, 
ska tin ti sa vo na rius jį pre nu me ruo ti 
(pa reng tas spe cia lus lanks ti nu kas), 
to bu li no pre nu me ra tos sis te mą (taip 
pat in ter ne tu). Pri im tas spren di mas 
vi są PL tu ri nį skelb ti in ter ne te.

„Pa sau lio lie tu vio” pre nu me-
ra ta 2007 m.: JAV – 444, Len ki ja – 
65, Ry tų kraš tai – 62 (Ru si ja – 28), 
Aust ra li ja – 57, Ka na da – 46, vi sa 
Va ka rų ir Vi du rio Eu ro pa (be Len-
ki jos) – 47 (19 Vo kie ti jo je), Pie tų 
Ame ri ka – 23, Lie tu va – 74 (da lis 
pla ti na ma ne mo ka mai bib lio te koms, 
mo kyk loms, vals ty bės ins ti tu ci-
joms).

PLB val dy ba pri ėmė spren-
di mą įkur ti at ski rą sve tai nę www.
PLBe.org (kū rė jas ir sve tai nės ad mi-
nist ra to rius: S. Bir ge lis, Puns kas). 
Jo je ga li ma ras ti svar biau sią in for-
ma ci ją apie PLB is to ri ją bei nū die-
nos spren di mus, nuo trau kų ga le ri-
ją, nau jie nas. Iki 2007 m. pa bai gos 
sve tai nė je ap si lan kė 7500 lan ky to jų. 
Daug nau din gos in for ma ci jos apie 
PLB taip pat ga li ma ras ti sve tai nė-
je www.lrs.lt (PLB skir tą da lį ad mi-
nist ruo ja Vir gi ni ja Gry bai tė). 

„Pa sau lio lie tu vio“ re da ga vi-
mas, lei dy ba ir pla ti ni mas or ga ni za-
ci niu ir fi nan si niu po žiū riu iš lie ka 
vie nas su dė tin giau sių PLB val dy bos 
veik los už da vi nių.    

6. Švie ti mas. XII PLB Sei-
mo re zo liu ci jų vyk dy mas. - Dėl 
už sie ny je gy ve nan čių lie tu vių stu-
den tų stu di jų ga li my bių Lie tu vos 
aukš to sio se mo kyk lo se. PLB Švie-
ti mo rei ka lų ko mi si jos (to liau ŠRK) 
na rė, at sa kin ga už už sie nio lie tu vių 
stu den tų stu di jų ko or di na vi mą, Ire-
na Gas pe ra vi čiū tė pa tei kė pa siū ly-
mus dėl nuo sek lios ir su pap ras tin tos 
in for ma ci jos šiuo klau si mu pa ren-
gi mo bei pa tei ki mo bū si miems stu-
den tams. ŠRK pa siū lė per ba lan džio 
mėn. 21 d. su si ti ki mą su ŠMM mi-
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nist re bei ke le tą su si ti ki mų su TMID 
at sto vais, kad ŠMM ir TMID, Lie-
tu vių na mų ar Ozo mo kyk los sve-
tai nė se bū tų pa teik ta su pap ras ti na 
in for ma ci ja, pa sie kia ma tė ve liams. 
Re mian tis šiuo pa siū ly mu bu vo pa-
keis tos kai ku rios in ter ne to sve tai nės 
ar su kur ti jo se spe cia lūs po sky riai. 

-Dėl mo ky to jų, dir ban čių už-
sie nio lie tu vių mo kyk lo se. ŠRK iš-
kė lė klau si mą dėl mo ky to jų dar bo 
sta žo pri pa ži ni mo, už sie nio li tu a nis-
ti nės mo kyk lė lės sta tu so ir mo ky mo 
įver ti ni mo, ben dra dar bia vi mo su 
Lie tu vos įstai go mis ge ri ni mo. Spren-
džiant švie ti mo klau si mus TMID bu-
vo su ren gęs du se mi na rus. Dis ku si jų 
ir il gų svars ty mų iš da vo je LR Vy-
riau sy bei pa teik ti kon kre tūs pa siū-
ly mai. Svar bes ni jų –  pri pa žin ti 
kva li fi kuo tų pe da go gų, su kau pu sių 
dar bo sta žą Lie tu vo je ir šiuo me tu 
dir ban čių li tu a nis ti nė se mo kyk lo se, 
dar bo sta žą, su da ry ti są ly gas Pie tų 
Ame ri kos lie tu viams stu di juo ti Lie-
tu vo je pa gal tam spe cia liai su da ry-
tą vie ne rių me tų mo ky mo pro gra mą, 
pri tai ky tą jų moks lo me tams (nuo 
ko vo iki gruo džio mėn.), pa si nau-
do jant jau esa ma Vil niaus vi du ri nės 
mo kyk los „Lie tu vių na mai“ ba ze, 
su si ste min ti ir iš pla tin ti in for ma ci-
ją apie už sie nio lie tu vių mo ky mo si 
ga li my bes Lie tu vos aukš to sio se mo-
kyk lo se.

2007 m. spa lio 10 d. LR Sei-
mo švie ti mo ko mi te to po sė dy je bu vo 
svars to mos už sie ny je dir ban čių Lie-
tu vos mo ky to jų so cia li nių ga ran ti jų 
pro ble mos.

PLB Švie ti mo rei ka lų ko mi-
si ja ini ci ja vo „Li tu a nis ti nių mo kyk-
lų ben drų jų nuo sta tų“ per žiū rė ji mą. 
2007 m. lap kri čio mė ne sį vy ko Ben-
druo me nių ap klau sa bei su da ry ta 
dar bo gru pė, į ku rią įeis ŠRK na rės 
Jū ra tė Cas per sen ir Vai va Vėb rai tė, 
ŠMM, TMID bei VU li tu a nis ti nių 
stu di jų ka ted ros at sto vai. Ši gru pė 
tu rė tų pra dė ti veik ti nuo 2008-ųjų 
pra džios. 

- Dėl Pa sau lio Lie tu vių Ben-
druo me nės ir Pa sau lio Lie tu vių 
Jau ni mo Są jun gos var dų ra šy mo. 
Gau tas Vals ty bi nės lie tu vių kal-

bos ko mi si jos at sa ky mas, kad pa gal 
1997-06-19 nu ta ri mą Nr. 60, nu sta-
tan tį aukš čiau sių jų vals ty bi nės val-
džios ir tarp tau ti nių or ga ni za ci jų ir 
jų vy riau sių jų or ga nų pa va di ni mų ra-
šy mą di džio sio mis rai dė mis, PLB ir 
PLJS ne ga li bū ti ra šo mos di džio sio-
mis rai dė mis, nes jos yra vi suo me ni-
nės or ga ni za ci jos. 2007 m. bir že lio 6 
d. mi nė tu klau si mu PLB Val dy ba dar 
kar tą krei pė si į LR Vy riau sy bę.

- Dėl Va sa rio 16-osios gim-
na zi jos. Re zo liu ci jos už da vi nys yra 
rem ti šią švie ti mo ins ti tu ci ją. ŠRK 
2007-ai siais at nau ji no ry šius su PLB 
val dy bos at sto vu Va sa rio16-osios 
gim na zi jos ku ra to ri jo je An ta nu Kar-
čiaus ku. Ko mi si jos pa ve di mu  An ta-
nas Kar čiaus kas per da vė ko mi si jos 
nuo mo nę gim na zi jos ku ra to ri jos po-
sė dy je 2007 ba lan džio 14 d. Gim-
na zi jo je vy ku sio „Drau gys tės til to“ 
me tu ŠRK pa siū lė kon kre čias prie-
mo nes, pa dė sian čias stip rin ti Va sa-
rio 16-osios gim na zi ją ir jos at lie ka-
mus už da vi nius.

 ŠRK ko mi si ja dir bo ir ki-
tus, ne su si ju sius su PLB Sei mo re-
zo liu ci jų vyk dy mu, dar bus. Jų tar pe 
– svar biu veik los ba ru bu vo aka de-
mi niai klau si mai. 

7. Sie lo va dos ir Pie tų Ame-
ri kos rei ka lai. Sie lo va dos ir Pie tų 
Ame ri kos lie tu vių rei ka lais rū pi no-
si pre la tas Ed mun das Put ri mas. Jis 
nuo lat tei kė pa ra mą toms lie tu vių 
ben druo me nėms, ku rios su si dur da-
vo su įvai rio mis pro ble mo mis sie lo-
va dos gim tą ja kal ba sri ty je, rė mė ir 
pa dė jo or ga ni zuo ti Pie tų Ame ri kos 
lie tu vių veik lą. 

Svar biau si 2007 m. įvy kiai: 
sau sio mėn. įvy ko X Pie tų Ame ri-
kos Lie tu vių Jau ni mo Su va žia vi mas 
Bra zi li jo je; da ly vau ta Va sa rio 16 d. 
mi nė ji muo se (bei pa si ren gi mo dar-
buo se) Mon te vi deo (Urug va ju je), 
San Pau lo (Bra zi li jo je) ir Ko vo 11-
osios mi nė ji me Bu e nos Ai res (Ar-
gen ti no je); 2007 m. ba lan džio 26 
d. Phi la delp hi jo je; JAV įvy ko JAV 
Lie tu vių ka ta li kų sie lo va dos kon fe-
ren ci ja; sau sio 5-13 d. vy ko XI Pie-
tų Ame ri kos Jau ni mo Su va žia vi mas 

Ar gen ti no je. 
Pla nai 2008 m.: va sa rio-ko-

vo mėn. pla nuo ja mi Lie tu vos Ne pri-
klau so my bės At kū ri mo ju bi lie ji niai 
mi nė ji mai Mon te vi deo (Urug va ju-
je), San Pau lo (Bra zi li jo je) ir Bu e-
nos Ai res; va sa rio 29-ko vo mėn. 2 d. 
Pie tų Ame ri kos lie tu vių ben druo me-
nių pir mi nin kų ir drau gi jų su va žia-
vi mas Bu e nos Ai res; ba lan džio 26 d. 
įvyks II JAV Lie tu vių ka ta li kų sie lo-
va dos kon fe ren ci ja Chi ca go je; rug-
sė jo mėn. vyks Ši lu vos Šv. Ma ri jos 
400 m. ju bi lie jaus pro ga ren gia ma 
mal di nin kų ke lio nė į Lie tu vą.    

8. So cia li niai rei ka lai. Pa sau-
lio Lie tu vių Ben druo me nės So cia li-
nių rei ka lų ko mi si ja (to liau: SRK) 
vyk dė veik lą, re mian tis dar bo pla ne 
pa teik ta ko mi si jos veik los mi si ja: 
„Ko or di nuo ti ir pa dė ti įvai riuo se už-
sie nio kraš tuo se gy ve nan tiems lie-
tu viams gau ti rei kia mą in for ma ci ją 
so cia li nių ga ran ti jų klau si mais, rū-
pin tis pa gal bos tei ki mu Lie tu vai bei 
su da ry ti efek ty ves nį ry šių ir pa gal-
bos tin klą tarp lie tu vių ben druo me-
nių, kon su la tų bei am ba sa dų ir vals-
ty bės ins ti tu ci jų Lie tu vo je“.

Įgy ven di nant šiuos pla nus 
2007 m. bu vo pa reng ti pro jek tai, 
skir ti svar biau sių so cia li nių klau si-
mų spren di mui: „So cia li nių rei ka-
lų ko mi si jos kon sul ta ci nio cen tro 
ir in ter ne to sve tai nės su kū ri mas“, 
Kon fe ren ci ja-se mi na ras „Už sie-
ny je gy ve nan čių ir ke liau jan čių į 
už sie nį lie tu vių so cia li nės rū py bos 
klau si mai“ bei „Pa sau lio Lie tu vių 
Ben druo me nės So cia li nių rei ka lų  
in ter ne to sve tai nė prie PLB“.

SRK 2007 m. pa ren gė ir LB 
kraš tų pir mi nin kams iš pla ti no an ke-
tą, skir tą so cia li nių klau si mų ak tu a-
lu mui įvai riuo se kraš tuo se įver tin ti. 
At lik ta su rink tų duo me nų ana li zė. 
Re mian tis šiais duo me ni mis bus ku-
ria mos ir įgy ven di na mos ati tin ka-
mos prie mo nės, lei sian čios už sie nio 
lie tu viams leng viau spręs ti iš ky lan-
čias so cia li nes pro ble mas. 

Daug dė me sio skir ta kon sul-
ta ci nio-in for ma ci nio cen tro stei gi mo 
ga li my bėms ap tar ti. At lik ta ana li zė 
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ro do, kad tai pa ge rin tų in for ma ci jos 
tei ki mą, su stip rin tų įvai rių įstai gų 
veiks mų ko or di na vi mą bei tei kia mą 
pa ra mą pa da ry tų la biau pra smin gą.   

9. Kul tū ros rei ka lai. Pa sau-
lio Lie tu vių Ben druo me nės Kul tū ros 
rei ka lų ko mi si ja (to liau: KRK) 2007 
m. sten gė si įgy ven din ti sa vo veik los 
pla ne nu ma ty tas prie mo nes. Pa grin-
di niai veik los tiks lai bu vo šie: lie tu-
viš kos kul tū ros ir tau ti nio ta pa tu mo 
iš sau go ji mas, in for ma ci jos apie Lie-
tu vą ir jos kul tū rą sklai da, da li ji ma-
sis me ni ne pa tir ti mi kul tū ri nių mai nų 
dė ka. 2007 m. vyk dy ti du reikš min-
gi pro jek tai: Am ba sa do rių pro gra ma 
bei „Ne ti kė čiau si su si ti ki mai“. 

„Am ba sa do rių pro gra mos” 
tiks las – pa ska tin ti žmo nes skleis ti 
ži nią apie Vil nių bei Kul tū ros sos-
ti nės ren gi nius, di din ti jo ži no mu-
mą už sie ny je. No rą da ly vau ti šio je 
pro gra mo je pa reiš kė 11-kos lie tu vių 
ben druo me nių at sto vai. „Ne ti kė-
čiau sių su si ti ki mų“ pro jek tas skir tas 
Lie tu vos tūks tant me čio pa mi nė ji mo 
ju bi lie jui, Vil niui – Eu ro pos kul tū ros 
sos ti nei, vi siems kraš tams, pri klau-
so mai nuo kiek vie no kraš to ben-
druo me nės pa jė gų, no rų ir po rei kių. 
Da ly vau ti ga li ko lek ty vai, pa vie niai 
me ni nin kai, įvai rių me no sri čių at-
sto vai, ne pri klau so mai nuo jų am-
žiaus, no rin tys sa vo dar bais gar sin-
ti Lie tu vą. Pir ma sis pro jek to eta pas 
2007 m. jau įvy ko Pa ry žiu je. 

10. PLB At sto vy bė Lie tu vo-
je. PLB at sto vy bė Lie tu vo je (būs-
ti nė Vil niu je) vyk do PLB val dy bos 
pa ves tus dar bus, at sto vau ja jai įvai-
rio se Lie tu vos ins ti tu ci jo se. PLB 
at sto vas Lie tu vo je Gab rie lius Žem-
kal nis dir ba vi suo me ni niais pa grin-
dais. Spren džiant pa sau lio lie tu vių 
pro ble mas pa lai ko mi nuo la ti niai ry-
šiais su So cia li nės ap sau gos ir dar-
bo mi nis te ri ja, So cia li nių įstai gų 
prie žiū ros ir au di to de par ta men tu 
(trem ti nių klau si mai), Švie ti mo ir 
moks lo mi nis te ri ja, Už sie nio rei ka lų 
mi nis te ri ja, Vi daus rei ka lų mi nis te-
ri ja – Mig ra ci jos de par ta men tu, LR 
Sei mu, Iš ei vi jos ins ti tu tu, Už sie nio 

lie tu vių rė mi mo cen tru, vi du ri ne 
mo kyk la „Lie tu vių na mai“, Val do vų 
rū mų  rė mi mo fon du, Pre zi den tū ra, 
LR Ar chy vų de par ta men tu. 

PLB at sto vas Lie tu vo je at sto-
vau ja PLB val dy bai šio se dar bo gru-
pė se: TMID Ko or di na ci nė je ta ry bo-
je – už sie nio lie tu vių ben druo me nių 
ir už sie nio lie tu vių švie ti mo įstai gų 
pro jek tų ir pa ra mos pra šy mų ana li-
za vi mas ir ver ti ni mas; Eko no mi nės 
mig ra ci jos rei ka lų ko mi si jo je (So-
cia li nės ap sau gos ir dar bo mi nis te-
ri ja); Pre zi den to dek re tu su da ry to je 
ap do va no ji mų ta ry bo je; „Auk si nės 
paukš tės“ sky ri mo (ap do va no ji mo) 
ko mi si jo je – Lie tu vių liau dies kul-
tū ros ins ti tu tas; Val do vų rū mų ko mi-
si jo je – at sto vau jant PLB val dy bos 
pir mi nin kei, Dvi gu bos pi lie ty bės 
(Pi lie ty bės įsta ty mo pa kei ti mo) dar-
bo gru pė je.

PLB At sto vy bė ben dra dar-
biau ja su TMID, kar tu rū pi na si me ti-
nių PLB ir LJS kraš tų val dy bų pir mi-
nin kų su va žia vi mų or ga ni za ci niais 
klau si mais, spren džia fi nan si nius ir 
tech ni nius  klau si mus (2007 m. su-
va žia vi mas vy ko Ker na vė je). 

PLB At sto vas at sto vau ja PLB 
val dy bai įvai riuo se ren gi niuo se ir 
mi nė ji muo se,  da ly vau ja iš kil min-
guo se LR Sei mo po sė džiuo se, iš-
reiš kia PLB val dy bos nuo sta tas ben-
drau jant su spau dos at sto vais.

IV. Veik los api ben dri ni mas. 
Api ben dri nant ga li ma teig ti, kad 
PLB val dy ba 2007 m. sten gė si nuo-
sek liai įgy ven din ti XII PLB Sei mo 
nu ma ty tus už da vi nius. Ak ty vi PLB 
val dy bos po zi ci ja svars tant už sie nio 
lie tu viams skir tas įvai rias stra te gi jas 
pa ge ri no PLB ir Lie tu vos vals ty bės 
ins ti tu ci jų tar pu sa vio da ly ki nį dia-
lo gą. To kiu bū du PLB bal sas bu vo 
gir di mas ir ne abe jo ti nai bu vo nau-
din gas tiek Lie tu vos vals ty bei, tiek 
už sie nio lie tu viams. 

PLB val dy ba 2007 m. pa ska ti-
no at vi rą ir vie šą dis ku si ją Lie tu vos 
Res pub li kos pi lie ty bės iš sau go ji mo 
klau si mais. Ši dis ku si ja la bai svar bi, 
nes le mia to les nę vals ty bės ir jos pi-
lie čių tar pu sa vio ry šio ko ky bę. Ma-
nau, tai bu vo vie nas di džiau sių 2007 
m. PLB lai mė ji mų. Rei kia ti kė tis, 
kad šiuo me tu vyks tan ti in ten sy vi 
tei si nė ana li zė ir po li ti nės dis ku si-
jos grei tu lai ku pa dės ženg ti ant rą-
jį svar bų žings nį – bus su ras ti pa tys 
ge riau si po li ti niai ir tei si niai spren-
di mai, iš sau gan tys lie tu vių pri gim ti-
nę tei sę į LR pi lie ty bę.

PLB val dy bos veik lą su stip ri-
no pri im tas spren di mas įkur ti įvai rių 
veik los sri čių ko mi si jas. Į jų su dė-
tį įė jo daug veik lių, kom pe ten tin gų 
įvai rių sri čių spe cia lis tų. Tai pra tur-
ti no PLB val dy bos dar bą, lei do at-
lik ti daug pa pil do mų, ne ati dė lio ti nų 
už da vi nių.

kvie čiu jus bū ti ak ty viais ir at sa-
kin gais Lie tu vos ir Bri ta ni jos pi lie-
ti nės vi suo me nės na riais. Jung ti nė 
Ka ra lys tė kil niai ir sve tin gai at vė rė 
jums du ris, tad jūs pri va lo te gerb ti 
sa vo nau jos tė vy nės įsta ty mus. Ne-
abe jo ju, kad jūs, dau ge liui Bri ta ni jos 
žmo nių bū da mi tie sio gi niu ry šiu su 
Lie tu va, esa te pa vyz din gi ir gar bin gi 
Lie tu vos am ba sa do riai. Ne ga liu įsi-
vaiz duo ti ge res nės lie tu vių ben druo-
me nės Bri ta ni jo je nei to kios, ku ri 
pa si žy mi dve jo pu pa trio tiz mu: mei-
le sa vo nau jai tė vy nei ir iš ti ki my be 
sa vo et ni nėms šak nims. Teiš si pil do 
jū sų sva jo nės ir te bū na jū sų dar bai 

vi sa da ver ti Lie tu vos ir Bri ta ni jos 
pa gar bos. 

Di de lė ir ge rai or ga ni zuo ta 
Lie tu vių Ben druo me nė Bri ta ni jo-
je pa de da kur ti nau jus drau gys tės ir 
part ne rys tės ry šius tarp mū sų tau tų. 
Tai lei džia Lie tu vai ir Jung ti nei Ka-
ra lys tei to liau stip rin ti po li ti nius bei 
kul tū ros sai tus, plės ti pre ky bą bei 
in ves ti ci jas ir ska tin ti moks lo bei re-
gio nų ben dra dar bia vi mą. Ti kiuo si, 
kad pa si nau do si me šio mis pla čio mis 
ga li my bė mis, kad dar la biau su ar tin-
tu me mū sų tau tas ir su stip rin tu me jų 
ge bė ji mą siek ti ben drų tarp tau ti nės 
die not var kės tiks lų.

atkelta iš 5 psl.
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JAV vi suo me nės vei kė jų Jad-
vy gos ir Adol fo Da mu šių šei mo je 
Det roi te gi mu si ir JAV aukš tuo sius 
di plo ma ti jos moks lus bai gu si am ba-
sa do rė Gin tė Da mu šy tė pra dė jo ei-
ti am ba sa do rės pa rei gas Ka na do je. 
Pas ta ruo sius dve jus me tus ji bu vo 
Lie tu vos už sie nio rei ka lų mi nis te ri-
jos am ba sa do rė ypa tin giems pa ve di-
mams ir ku ra vo Af ga nis ta no pro vin-

Gin tė Da mu šy tė – Lie tu vos 
am ba sa do rė Ka na do je

KANADOJE

ci jos at kū ri mo gru pę. 
„Lie tu vos ži nioms“ duo ta me 

in ter viu am ba sa do rė sa kė: „Pa ra dok-
sas – du ma no bro liai gi mė Lie tu vo-
je, bet jie ne grį žo gy ven ti į gim tą-
jį kraš tą, li ko Ame ri ko je. Kai 1997 
me tais mū sų tė vai, jau bū da mi bran-
daus am žiaus, par vy ko į Vil nių, ma-
nęs il gai ne ap lei do min tis, kad ir aš 
tu riu grįž ti su jais. Taip ir pa da riau. 
Čia yra ma no tik rie ji na mai“. 

Į Ka na dą kar tu su duk ra at-
vyks ta ir 92 me tų Gin tės ma ma Jad-
vy ga Da mu šie nė. Tė vo, ži no mo at-
ei ti nin ko, moks li nin ko, 1941 me tų 
bir že lio su ki li mo da ly vio, Lai ki no-
sios vy riau sy bės na rio, pro fe so riaus 
Adol fo Da mu šio šei ma ne te ko prieš 
pen ke rius me tus. 

Gin tė Da mu šy tė, kaip ir jos 
tė ve liai, nuo jau nys tės bu vo ak ty vi 
vi suo me nin kė, Lie tu vos rei ka lų iš-
ei vi jo je gy nė ja. Bai gu si po li ti nius 
moks lus ir is to ri ją uni ver si te te ji dir-
bo Lie tu vių Ben druo me nės In for ma-
ci nia me cen tre New Yorke, re da ga-
vo pra ne ši mus spau dai ir už sie ny je 
pla ti no Lie tu vos po grin džio spau dą, 
pvz., „Lie tu vos Ka ta li kų Baž ny čios 
kro ni ką“ an glų kal ba. To dėl ne nuos-
ta bu, kad, Lie tu vai ta pus ne pri klau-
so ma vals ty be, Gin tė Da mu šy tė įsi-

jun gė į tar ny bą Lie tu vai. Di plo ma ti-
nę tar ny bą ji pra dė jo New Yorke, kai 
Lie tu va 1991 me tų rug sė jo 17 die ną 
bu vo pri im ta į Jung ti nių Tau tų Or-
ga ni za ci ją ir čia bu vo įsteig ta at sto-
vy bė. Ją pa kvie tė dirb ti tuo me ti nis 
Lie tu vos am ba sa do riaus JT Ani ce-
tas Si mu tis. 2001 me tais pre zi den-
to dek re tu ji bu vo pa skir ta Lie tu vos 
ne pa pras tą ja ir įga lio tą ja am ba sa-
do re prie Šiau rės At lan to su tar ties 
or ga ni za ci jos (NA TO) bei Eu ro pos 
Są jun gos, nors tuo me tu Lie tu va dar 
ne bu vo NA TO na rė. 

„Prieš sep ty ne rius me tus tas 
pa sky ri mas man bu vo ypač svar bus. 
Iš da lies jis pa kei tė ma no gy ve ni mą 
– pa ga liau at si dū riau ar čiau Lie tu-
vos“, – sa kė am ba sa do rė žur na lis tui. 
Dirb da ma LR at sto vy bė je NA TO ji 
tę sė ša lies in teg ra ci jos į NA TO pro-
ce są, ku ris at ve dė Lie tu vą į vi sa tei sę 
na rys tę. Pa te ku si į NA TO spren džia-
mą jį or ga ną – Šiau rės At lan to ta ry bą 
– ji bu vo pir mo ji mo te ris am ba sa do-
rė šios or ga ni za ci jos is to ri jo je, to kio 
aukš to ran go pa rei gū nė, per žen gu si 
būs ti nės slenks tį. Tuo me ti nis NA TO 
ge ne ra li nis sek re to rius Ge or ge’as 
Ro bert so nas po sė džius pra dė da vo 
kreip da ma sis: „Ger bia mo ji po nia ir 
po nai“...

AMB. GINTĖ DAMUŠYTĖ

Pie tų Ame ri kos lie tu vių ben druo me nių ir drau gi jų va do vų su važia vi mui
Man ma lo nu pa svei kin ti Jus, Pie tų Ame ri kos lie tu vių ben druo me nių ir drau gi jų va do vus, su si rin ku sius į ne-

ei li nį ren gi nį.  Šis su va žia vi mas su tei kia ne įkai no ja mą ga li my bę su ži no ti ir su grį žus į sa vo drau gi jas pa skleis ti vi-
siems lie tu viams rū pi mą, svar bią ir nau din gą in for ma ci ją dvi gu bos pi lie ty bės, grįž ta mo sios mig ra ci jos klau si mais. 
Dis ku tuo ti, ap si keis ti po žiū riais ir min ti mis apie lie tu viš ko iden ti te to iš sau go ji mą Pie tų Ame ri ko je, ben dra dar bia-
vi mo tarp lie tu viš kų drau gi jų stip ri ni mą. Su va žia vi mo pro gra mo je ir ypa tin gos svar bos klau si mas – „Ne mu no“ 
drau gi jos 100 me tų veik los su kak ties šven tės pa ren gi mas. Ši su kak tis at sklei džia jū sų, bran gūs lie tu viai, stip ry bę, 
pa si au ko ji mą lie tu viš kai veik lai, mei lę Tė vy nei ir įro do, kad lie tu viš kas iden ti te tas ir svar biau sios ver ty bės – mei lė 
sa vo kal bai ir Tė vy nei – bus iš sau go tos!  

Dar kar tą svei ki nu vi sus Su va žia vi mo da ly vius ir lin kiu įdo mių ir vai sin gų dis ku si jų!

Re gi na Na ru šie nė
Pa sau lio Lie tu vių Ben druo me nės Val dy bos Pir mi nin kė

2008 m. va sa rio 29  d.
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Su Dai va Bo ty rie ne, ra miu, 
švel niu ir kuk liu žmo gu mi, kal ba-
mės jos švie siuo se, sau lė tuo se na-
muo se, ant ku rių sie nų pui kuo ja si ir 
šiuo lai ki niai drau gų ta py ti pa veiks-
lai, ir šei mos nuo trau kos, ku rio se 
– ir jos ves tu vės su vil ka viš kie čiu 
Na ri man tu Bo ty riu mi, ir sū nus To-
mas, kū di kių ro po ji mo var žy bų čem-
pio nas, da bar – vi du ri nės mo kyk los 
mo ki nys, ir ma žy tė mė ly na kė duk ra 
Li nu tė. Yra ten ir vie na nuo trau ka, 
iš si ski rian ti iš ki tų: jo je gi mi nė, ku-
ri po ka rio me tais bu vo iš sklai dy ta. 
Dai vos se ne lis Pra nas Šu ke vi čius, 
iš slaps tęs sa vo vai kus nuo po ka rio 
iš ve ži mų į Si bi rą, pats pa kliu vęs į 
Vo kie ti ją, vė liau lai vu at plau kęs į 
Ka na dą. Tik maž daug po dvi de šim-
ties me tų jam pa vy ko vėl su si tik ti su 
žmo na Kon stan ci ja, ku ri at vy ko gy-
ven ti į Ka na dą. Čia vė liau abu se ne-

Kaip gra žios sva jo nės pa virs ta re a ly be
ar ba po kal bis su te at rą my lin čiu žmo gu mi

lius ir pa lai do jo pa ti Dai va su sa vo 
ma ma, bu vu sia Kau no J. Gruo džio 
aukš tes nio sios mo kyk los mo ky to-
ja me to di nin ke Al do na Šu ke vi čiū te 
Šikš nie ne.

– Dai va, ka da at vy ko te į Ka-
na dą?

– 1989 m., kai bai giau Kau no 
Po li tech ni kos uni ver si te to Me cha ni-
kos fa kul te tą. 

– Ko dėl į KP uni ver si te tą? 
Ko dėl Me cha ni kos fa kul te tą? Esa te 
la bai me niš kos pri gim ties. Taip sa-
ko ir vie ti niai lie tu viai: ga bi me nui.

– Tu rė jau to kią sva jo nę – stu-
di juo ti re ži sū rą, bet ma ma ne iš lei do 
į Vil nių. Ji no rė jo duk ters mu zi kės. 
Lie pė man gro ti. Bai giau mu zi kos 
mo kyk lą, akor de o no kla sę. O me-
cha ni ką pa si rin kau to dėl, kad ten 

įsto jo ma no drau gės. Pa skai čiau, 
ko kia me fa kul te te ko mo ko, ir man 
la biau siai ti ko me cha ni ka. Bet da bar 
tik rai ne si gai liu ir esu la bai dė kin ga 
sa vo ma mai, kad ma no gy ve ni mas 
su si klos tė bū tent taip.

– Vi są gy ve ni mą do mi tės 
sce nos me nu. Ir Ka na do je, To ron-
te, esa te vai kų dra mos gru pės įkū-
rė ja. Iš kur ši tie su ge bė ji mai?

– Tik vė liau su pra tau, kad iš 
ma mos... Nuo pat vai kys tės ža vė jo 
te at ras, ypač – pa sa kų pa sta ty mai. 
Esu ma čiu si vi sus Kau no dra mos te-
at ro spek tak lius vai kams, pats mėgs-
ta miau sias iš jų bu vo „Me rė Po pins“. 
Dar be si mo ky da ma Kau no „Sau lės“ 
vi du ri nė je mo kyk lo je (ta da bu vo 
Alek so nio vi du ri nė) su drau gė mis 
su ži no jo me, kad Mo ky to jų na muo-
se yra vai kų dra mos bū re lis. Ten ir 

TORONTO VAIKŲ DRAMOS GRUPĖ SU GERBĖJAIS PO SPEKTAKLIO „BULVINĖ PASAKA“. ALDO MINKEVIČIAUS NUOTR. 
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nu ė jo me. Ge riau siai at si me nu Sau-
lu tės vaid me nį. Tai to kia mer gai tė, 
ku ri ei na per ste buk lin gas pa sau lio 
ša lis: gė lių ša lį, lė lių ša lį... Vai di nau 
dau gy bė je pje sių ir pa sa kų. Va žiuo-
da vo me į gast ro les, to dėl va do vai tu-
rė jo skam bin ti mo kyk loms, kad mes 
kar tais ne ga lė si me at ei ti į pa mo kas. 
Taip mo kyk la ir su ži no jo apie ma no 
vai di ni mus. Ta da jau tu rė jau ir mo-
kyk lo je vai din ti. Or ga ni zuo da vau 
mo kyk los ren gi nius, ir man la bai pa-
tik da vo.

Įsto ju si į KP uni ver si te tą nu ė-
jau į dra mos klu bą, ku riam va do va-
vo Kau no Vals ty bi nio dra mos te at ro 
ak to riai Le o nar das Zel čius, Da nu tė 
Jur ko ny tė, Vy tau tas Gri go lis. Ten 
pra dė jau mo ky tis rim čiau sce nos 
me no. Pa tys siū da vo me rū bus vai-
di ni mams, pa tys rū pi no mės sce nos 
de ko ra ci jo mis. La biau siai įsi mi nė 
„Bal ta ra gio ma lū nas“ pa gal A. Bo-

ru tos ro ma ną. Aš vai di-
nau da vat ką. Pas kui su 
mu mis dir bo ak to rius 
Sa ka las Už da vi nys. 
Sta tė me ko me di jas. 

Bent kar tą per sa-
vai tę žiū rė da vo me vai-
di ni mus Kau no vals ty-
bi nia me dra mos te at re 
ar ba ope ras ir ope re tes 
– Kau no mu zi ki nia me 
te at re, su drau gė mis 
va žiuo da vo me ir į Vil-
nių. Ža vė jau si re ži sie-
riais Jo nu Vait ku mi ir 
Gy čiu Pa de gi mu, la bai 
mė gau ak to rius D. Kaz-
ra gy tę, R. Ado mai tį, N. 
Le peš kai tę, A. Ma siu lį, 
J. Onai ty tę, R. Var nai-
tę... Vil niaus Ope ros 
ir ba le to te at re ma čiau 
tik riau siai vi sas to me-
to ope ras: ir „Ai dą“, ir 
„Nor mą“, ari jos iš ku-
rios iki šiol te bes kam-
ba...

Daug spek tak lių 
ma čiau per te le vi zo rių. 
Ne mir tin gos tos ko-
me di jos – J. Ke tu ra kio 
„Ame ri ka pir ty je“, B. 

Sruo gos „Do bi lė lis pen kia la pis“...
Bu vo to kie la bai įdo mūs stu-

di jų me tai, ku riuos bai gu si iš kar to 
iš skri dau į Ka na dą ap lan ky ti ten gy-
ve nan čios sa vo ma mos. 

–Ir li ko te Ka na do je.
– Ir li kau Ka na do je gy ven ti su 

sa vo šei ma. Juk čia po ka ro ma no se-
ne lis su vi sais ki tais „dy pu kais“ kū rė 
Lie tu vių Ben druo me nę, sta tė baž ny-
čią, įstei gė To ron to lie tu vių mo kyk-
lą. O aš Ka na dą pa ži no jau dar vai-
kys tė je – iš jo at siųs tų siun ti nių.

– O kaip gy ve no te čia be 
dra mos, sce nos, vai di ni mo?

– Be sce nos ne gy ve nau. Jos 
ieš ko jau. Baž ny čio je kaž kas pa ro dė 
„Ait va ro“ dra mos gru pės ak to rių Al-
gį Ky ną. Jis ma ne ir pa kvie tė į Al-
do nos Biš ke vi čie nės va do vau ja mą 
gru pę. Ten su ti kau la bai pui kių žmo-

nių: S. Ra ma naus ką, V. Ta sec ką, A. 
To to rai tie nę, B. Tar vy dą, V. Štui kį. 
Iš pra džių vai di nau. Pas kiau man pa-
siū lė pa čiai sta ty ti spek tak lius. Ta da 
ir pa sta tė me K. Sa jos „Mo te rį, ei nan-
čią per lie tų“ bei jo ko me di ją „Me-
lų die na“. Su su au gu siai siais bu vo 
leng va dirb ti, tuo la biau, kad vi si jau 
ži no jo, ką reiš kia dar bas sce no je. 

Te ko dirb ti ir su E. Dau gu-
vie ty te Ku da bie ne, ta da va do va vu-
sia Ha mil to no te at rui „Au ku ras“, 
ruo šiant po ezi jos va ka rus ir sta tant 
spek tak lį. Ji bu vo la bai ga bi ak to rė 
ir re ži sie rė, kiek vie na jos pa sta ba 
bu vo taik li. Gai la, kad ji ne be spė jo 
pa baig ti spek tak lio, R. To mos „Aš-
tuo nios my lin čios mo te rys“. Bai gė jį 
jos duk ra D. Ku da bai tė.

Po to dar bo sce no je kiek su-
ma ži nau, nes pra dė jau stu di jas Ry-
er son uni ver si te te, kur mo kiau si me-
cha ni nės in ži ne ri jos. Stu di jos at ėmė 
la bai daug lai ko. Pa skai tos – nuo 
aš tun tos va lan dos ry to iki šeš tos va-
lan dos va ka ro. Eg za mi nai, vi so kiau-
si dar bai, už duo tys – ne be spė da vau. 
Gi mė sū nus, ir ta da sce nai lai ko ne-
be li ko, nors jos la bai il gė jau si. Sū-
nui pa au gus su ak to riu mi Lais viu 
Šir vins ku ir Da riu mi Sta siu le vi čiu mi 
įkū rė me vai kų dra mos gru pę „Ža lios 
lan kos“. 

– Ko dėl ki lo min tis kur ti 
vai kų dra mos gru pę?

– Vi sa da do mė jau si kū ri niais 
sce nai. Jų ieš ko da vau, juos skai ty-
da vau, o kar tą ra dau D. Če paus kai-
tės pje sę vai kams „Bul vi nė pa sa ka“. 
Ir ta da jau ži no jau, kad tą pje sę tu riu 
pa sta ty ti – ji pa ti pa si pra šė į sce ną. 
Va di na si, rei kia bur ti vai kus. Kol į 
prem je rą bu vo pa kvies ti žiū ro vai, 
tru ko maž daug pu sę me tų. Esa me 
su kū rę ir spek tak lį „Aš ve juos va sa-
rą“ pa gal V. Pal čins kai tės pje sę. 

Te at ras pa de da at si kra ty ti 
įvai rių bai mių, su tei kia pa si ti kė ji-
mo sa vi mi, drą sos kal bė ti pub li kai, 
per ženg ti jaut rią ri bą tarp žiū ro vo 
ir sce nos. Be dir bant su vai kais, re-
pe ti ci ja po re pe ti ci jos, ma ty ti, kaip 
vai kai da ro si drą ses ni, at si ran da 
ana li za vi mo įgū džiai, o svar biau sia 

DAI VA IR NA RI MAN TAS BO TY RIAI FLO RI DO JE SU 
SŪ NU MI TO MU IR DUK RE LE LI NU TE
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– jie ge riau iš moks ta skai ty ti ir kal-
bė ti lie tu viš kai. Sce na ska ti na vai-
kų kū ry biš ku mą, kiek vie nas etiu das 
pri ver čia su si mąs ty ti, im pro vi zuo ti. 
Kuo daž niau tai da ro me, tuo la biau 
jiems tai pa tin ka, pra šo dau giau ir 
dau giau.

– „Bul vi nę pa sa ką“ ro dė te 
ir Chi ca gos lie tu viams. Iš žiū ro vų 
gir dė jau daug ge rų žo džių apie abi 
pje ses. O ką sta to te da bar?

–Kom po zi to riui Val dui Ra-
ma naus kui pa siū liau pa ra šy ti mu zi-
ką K. In čiū ros pa sa kai „Eg lė žal čių 
ka ra lie nė“. Jis pa ra šė, ir jam la bai 
pui kiai pa vy ko. Da bar re pe tuo ja me 
kar tu: jis mu zi ką, dai nas, aš – vi sus 
sce nos da ly kus. Taip pat re pe tuo ja-
me ir D. Če paus kai tės „Ne ma to mi 
ka ra liaus dra bu žiai“. Tai ir ko miš kas 
kū ri nys, ir la bai pa mo kan tis.

–Kur ran da te pje sių vai-
kams?

–Ras ti gal ir ne taip sun ku: pa-
var tai kny gas, pa nar šai in ter ne tą. Tik 
su ieš ko ti to kį kū ri nį, ku ris iš kar to 
pa tik tų, ku ria me bū tų tas „kaž kas“, 
ku ris jį iš kar to pa da ry tų pa trauk lų, 
yra ne leng va. Pa ra šiau laiš kus Šiau-
lių dra mos te at ro re ži sie riui ir ak-
to riui V. Kup šiui bei dra ma tur gei ir 
ak to rei D. Če paus kai tei ir pa pra šiau 
pje sių vai kams. Jie man at siun tė jų 
gau sy bę. Taip ga vau ir „Ne ma to mus 
ka ra liaus dra bu žius“.

–Jū sų spek tak lių sce nog ra-
fi ja la bai gra ži. Gra žūs ir ma žų jų 
ak to riu kų rū bai. Kas tie sce no je 
ne ma to mi pa dė jė jai?

–Tu ri me la bai daug ge rų žmo-
nių, ku rie au ko ja sa vo lai ką ir ta len-
tą. Iš Lie tu vos at vy ku si ke ra mi kė 
Ak vi lė Liau gau dai tė Min ke vi čie nė 
yra tų tik rai gra žių sce nos de ko ra ci-
jų, re kla mi nių pro gra mų ir skel bi mų 
au to rė. Ka na die tė rū bų di zai ne rė Ra-
mu nė Stra vins kai tė ne tik ku ria per-
so nažams dra bužius, bet ir pa ti juos 
siu va. Vis kas – jos pa čios iš lai dos. 
Vai kus ap ren gia nuo gal vos iki ko-
jų: ir gal vos ap dan ga las, ir ko ji nės, 
ir vi si rū be liai. Mu zi kė Vil ma Sa ba-

liaus kie nė ir kom po zi to rius Val das 
Ra ma naus kas yra pui kūs mu zi kos 
kū rė jai. Esa me dė kin gi ir rė mė jams: 
KL Fon dui, „Pri si kė li mo“ ir „Pa ra-
mos“ kre di to ko o pera ty vų ban kams 
už fi nan si nę pa ra mą, „Pri si kė li mo“ 
pa ra pi jai – už ne mo ka mai su tei kia-
mas pa tal pas. 

–Pa pa sa ko ki te apie ma žuo-
sius ak to rius, apie dar bą su jais. 

–Re pe tuo ja me vie ną kar tą per 
sa vai tę. Iki prem je ros li kus mė ne-
siui ren ka mės po rą kar tų per sa vai-
tę. Yra la bai daug no rin čių vai din ti, 
bet aš ne ga liu vi sų pri im ti, nes tie-
siog ne spė čiau dirb ti su vi sais. Ma-
no bū re lio vai kai, pa ju tę, ką reiš kia 
vai din ti sce no je, pri si lie tę prie šios 
rū šies me no, bai gę pa grin di nę an glų 
mo kyk lą, ren ka si to liau mo ky tis vi-
du ri nė se me no mo kyk lo se. To kie yra 
jau du, ku riems pa tir tis „Ža lio se lan-
ko se“ yra kaip laip tu kas į aukš tes nio 
ly gio stu di jas. Jiems ten įsto ti pa de da 
ir mū sų nuo trau kos, ir re ko men da ci-
jos, ir aš tuo la bai džiau giuo si. Vie na 
iš mū sų mer gai čių, Dai na Nor ku tė, 
dai nuo jan ti pres ti ži nia me vai kų ope-
ros cho re „Ca na dian Ope ra Com pa-
ny“, kvie čia ma taip pat vai din ti vai-
kiš kų vaid me nų įvai rio se ope ro se.

At ei ties pla nuo se yra ma no 
gru pės pa si ro dy mai an gla kal biams. 
Vi si vai kai kal ba an gliš kai, ir tai, ką 
jie mo ka lie tu viš kai, pui kiau siai ga-
li pa sa ky ti ki ta kal ba. Tie siog no riu 
juos iš ves ti į pla tes nę au di to ri ją, kad 
jie su vok tų, jog tai, ką mes da ro me, 
yra įdo mu ne tik lie tu vams. Be to, 
juk dau gu ma jų, de ja, ir gy vens Ka-
na do je, to je an gla kal bių ap lin ko je...

–Ar ti miau si žmo nės pri ta ria 
Jū sų po mė gui, tie sa? O To mą at-
si me nu iš li te ra tū ros pa mo kų, kur 
jis la bai no riai pra dė da vo dis ku si-
jas ir bū da vo ak ty vus jų da ly vis, 
nuo sek liai gin da vo sa vo nuo mo nę, 
mo kė da mas pa si rem ti kū ri niu. Tai 
gal ma mos nuo pel nas?

–Sū nus tie siog iš au go sce no-
je, nuo ma žens de kla muo da vo ei lė-
raš čius. Da bar jis, de vin to kas, yra 
ma no di džiau sias pa gal bi nin kas. Jis 

ir vai di na, ir pa tei kia už duo tis dra-
mos gru pei, ir jo va do vau ja mi vai kai 
su gal vo ja įdo mių im pro vi za ci jų, kol 
aš dir bu su ki tais. Man la bai pa de da 
ma no vy ras Na ri man tas. Jis gais ri-
nin kas, bet mo ka ir de ko ra ci jas kal-
ti, ir pui kiai vai di na... Vai di na duk ra 
Li nu tė. Ji da bar ant ro je kla sė je. Ma-
no ma ma ra šys pje sę ma no gru pei. Ji 
la bai ga bi, tu ri pa tir ties ruo šiant vi-
so kiau sius mi nė ji mus ir šven tes, nes 
ji tai daug me tų da rė Lie tu vo je.

–Me cha ni nė inžine ri ja ir sce-
na at ro do to kie to li mi da ly kai...

–Iš pra džių gal taip ir at ro do, 
ta čiau taip nė ra. Aš dir bu la bai kū-
ry bin gą dar bą. Ką tik bai giau sa vo 
nau jau sią pro duk tą – Ca ma ro GM 
ma ši nai jun gik lių dėk lą, ku ris bū na 
įmon tuo tas ma ši nos vai re. Įver ti ni-
mai bu vo la bai ge ri, ir grei tai bus 
pra dė ta ma si nė šių dėk lų ga my ba. 
Dir bu kom pa ni jo je „Om ron elec tro-
nics“, kur ma no dar bu la bai pa ten-
kin ti... Ma nau, kad ma no stu di jos 
Kau ne, Me cha ni kos fa kul te te, bu vo 
la bai ge ras pa si rin ki mas.

–Dir ba te ir To ron to Mai ro-
nio lie tu vių mo kyk lo je. Spė ja te?

– Į Mai ro nio mo kyk lą pa te kau 
at si tik ti nai. Nu ve džiau duk ry tę į jau-
nes nių jų dar že lį, o ji pra dė jo verk-
ti ir ne no rė jo ma nęs pa leis ti. Taip ir 
pa si li kau. Kaip spė ju? Be veik ne-
be spė ju. Bet iš kaž kur at si ran da tos 
ener gi jos. Gal dėl to, kad pa tin ka 
dirb ti su vai kais. Man pa ti di džiau-
sia kū ry ba ir yra – dirb ti su vai kais, 
įgy ven din ti sa vo vi sas idė jas, ku rios 
at ei na pa čios, be si klau sant mu zi kos, 
be skai tant po ezi jos ar ki tas kny gas, 
va žiuo jant ma ši na ar sva jo jant. Vai-
kai labai skir tin gai at lie ka užduotis.

Tur būt me nas – aukš tes nės jė-
gos, tik rei kia jas mo kė ti su pras ti ir 
pri im ti į sa ve. Ti kiu, kad vi sos mū-
sų sva jo nės vi suo met taps re a ly be, 
tik rei kia la bai no rė ti. Ir jos tu ri bū ti 
gra žios. Aš dar tu riu daug sva jo nių, 
ku rias ti kiuo si pa vers ti re a ly be...

Kal bė jo si 
Ri ma Že mai ty tė de Iu li is
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ŠVEICARIJOJE

2008 m. va sa rio 3 d. Lie tu vos 
mi si ja prie Jung ti nių Tau tų biu ro ir 
ki tų tarp tau ti nių or ga ni za ci jų pri si-

„Ra tas“ pa ju dė jo

pil dė ne įpras to šur mu lio. Čia rin ko si 
ne so li dūs Lie tu vos at sto vai, o iki-
mo kyk li nio am žiaus lie tu vių kil mės 

ŠVEI CA RI JOS LIE TU VIU KAI SU SI RIN KO Į „RA TĄ“

vai ku čiai. Da ry da mi tri spal ves ka-
rū nas, šok da mi ra te lius, klau sy da mi 
pa sa kė lių, ska nau da mi py ra gų šven-
tė me lie tu viu kų se ma die ni nio dar že-
lio „Ra tas“ ati da ry mą. 

Am ba sa do riui E. Bo ri so vui 
sve tin gai pri glau dus ir Švei ca ri jos 
Lie tu vių Ben druo me nei fi nan siš kai 
pa rė mus nuo šiol du kar tus per mė-
ne sį ma žie ji lie tu viu kai ir pus lie tu-
viu kai ga lės la vin ti lie tu vių kal bos 
žo džius, pa si sem ti ži nių iš se no sios 
ir šiuo lai ki nės lie tu vių kal bos lo by-
no, su si pa žin ti su tra di ci jo mis ir pa-
pro čiais, kar tu švęs da mi ka len do ri-
nes lie tu vių liau dies šven tes.

Šiuo me tu tai yra vie nin te lis 
lie tu vy bės sklei di mo cen tras ma žie-
siems ne tik Že ne vos re gio ne, bet ir 
vi so je Švei ca ri jo je. Nuo na rių ak ty-
vu mo ir ge ra no riš ku mo pri klau sys 
vi suo me ni niais pa grin dais or ga ni-
zuo ja mo dar že lio „Ra tas“ sėk mė. Ti-
ki mės, kad mū sų vi sų kil nūs sie kiai 
ir at kak lus dar bas duos il ga lai kių re-
zul ta tų. 
Kris ti na Seg ge wiss ir Eg lė Kač ku tė

„Ra to“ stei gė jos

Mi rė Ire na Al do na Ka est li Au ge vi čiū tė
2008 m. sau sio 23 d., baig da-

ma 88-uo sius me tus, Ber no se ne lių 
slau gos na muo se mi rė Švei ca ri jos 
Lie tu vių Ben druo me nės na rė, il ga-
me tė ben druo me nės sek re to rė-iž di-
nin kė Ire na Al do na Ka est li Au ge vi-
čiū tė. 

Iš ei na žmo gus Ana pi lin, pa-
lik da mas gy vie siems pri si mi ni mus 
apie sa vo as me ny bę, sa vo veik lą ir 
sa vo ne mir tin gus dar bus šio je že mė-
je. Kuo ryš kiau ir gi liau žmo gus įmi-
na sa vo pė das, tuo il ges nė ir gy ves nė 
lie ka jo at min tis.

I.A. Ka est li te ko gy ven ti ir 
tuo is to ri niu lai ku, kai Lie tu va nuo 
Švei ca ri jos bu vo at skir ta ne per ei-
na ma ge le ži ne už dan ga, ir ta da, kai 
Lie tu va kė lė si nau jam gy ve ni mui. 

Ke tu ris de šimt me čius I.A. Ka est li 
pa au ko jo lie tu viš kai veik lai. Jai te-
ko lai mė ne tik ben drau ti su se ną ja, 
daug dėl oku puo tos Lie tu vos iš lais-
vi ni mo dir bu sia Švei ca ri jos lie tu vių 
kar ta, bet ir pa čiai to je veik lo je už-
im ti vie ną iš skir ti nių vie tų. 

Vi są de šimt me tį I.A. Ka est li 
la bai tam priai ben dra vo ir su nau-
ją ja Švei ca ri jos lie tu vių emig ran tų 
ban ga, ku riai vi sa da bu vo be ga lo 
to le ran tiš ka, sten gė si per duo ti sa vo 
su kaup tą ben druo me ni nio dar bo pa-
tir tį. Ypač my lė jo ir mo kė jo įver tin ti 
nau jų jų pa stan gas bu riant ir stip ri-
nant Švei ca ri jos LB veik lą ir mez-
gant tvir tus ry šius su Lie tu va.

I.A. Ka est li gi mė 1920-siais 
ko vo 30 d. Vil niu je, lie tu vio gy dy-

to jo šei mo je. 1937 m. bai gė Kau no 
„Auš ros“ mer gai čių gim na zi ją. Vy-
tau to Di džio jo uni ver si te te stu di ja vo 
tei sę, Lon do ne – an glų kal bą. 1940 
m. iš te kė jo už Švei ca ri jos kon su lo 
Lie tu vai F. Ka est li, dir bu sio Lai ki-
no jo je sos ti nė je, Švei ca rijos ge ne ra-
li nia me kon su la te. Oku pa vus Lie tu vą 
ir už da rius Ge ne ra li nį kon su latą su 
vy ru išvy ko į Švei ca ri ją. Vė liau, vy-
rui ga vus pa sky ri mą di plo ma ti niam 
dar bui Kro a ti jo je, ku rį lai ką gy ve no 
ten. 1944 m. gi mė sū nus Vy tis. Nuo 
1947 iki 1960 m. gy ve no Ka na do je, 
kur vy ras dir bo Švei ca ri jos ge ne ra-
li niu kon su lu. 1960 m., vy rui iš ėjus 
į pen si ją, šei ma su grį žo į Švei ca ri ją. 
Nuo ta da I.A. Ka est li ak ty viai įsi-
jun gė į Švei ca ri jos LB veik lą. 
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2008 m. sau sio 27 d. Mur-
mans ko ap skri ties kul tū ros na muo se 
vy ko tre čia sis kul tū ri nių ben druo me-
nių sa vi veik los ko lek ty vų fes ti va lis, 
„Ta len tų žvaigž dy nas“, skir tas Mur-
mans ko ap skri ties 70-me čiui pa mi-
nė ti. Fes ti va ly je da ly va vo apie 200 
sa vi veik li nin kų. Čia sa vo ta len tus 
ro dė gru zi nai, uk rai nie čiai, vo kie-
čiai, čiu va šai, ka za chai, bal ta ru siai, 
žy dai, ke le tas sa mių an sam blių, taip 
pat sa vo meist riš ku mą ro dė iš Sankt 
Pe ter bur go at va žia vęs azer bai dža-
nie čių šo kė jų an sam blis ir dar daug 
ki tų tau ti nių an sam blių ir at li kė jų. 
La bai šil tai bu vo su tik tas Mur mans-
ko lie tu vių kul tū ri nės ben druo me nės 
an sam blio „Lie tu va“ pa si ro dy mas. 
An sam blio va do vė Ele na Ma siu kai-
tė tę sia sa vo tė ve lio pra dė tą dar bą. 
Jai ši ta me dar be ak ty viai pa de da Ire-
na Pau laus kai tė, Ni na Ta ra so va, Ni-
ko la jus Ko ria ki nas, Vy tau tas Vla das 
Poz nia ko vas. La bai daug ge rų žo-
džių bu vo pa ra šy ta vie tos spau do je 
apie lie tu vius, Lie tu vos kul tū rą. Prie 
sten do su lie tu viš kais su ve ny rais vi-
sa da bu vo daug žmo nių, ku rie bu vo 
vai ši na mi lie tu viš ka duo na. Mur-

Tau ti nių kul tū rų 
fes ti va lis Mur mans ke

mans ko sri ties val džia vi siems fes ti-
va lio sa vi veik los ko lek ty vams įtei kė 
do va nų. 

No ri me pa dė ko ti Lie tu vos ge-
ne ra li niam kon su la tui Sankt-Pe ter-
bur ge, ge ne ra li niam kon su lui Eit vy-
dui Ba ja rū nui, vi ce kon su lui Ro ber-

KON CER TUO JA MUR MANS KO LIE TU VIAI

tui Ta mo šiū nui, Tau ti nių ma žu mų ir 
iš ei vi jos de par ta men tui už pa gal bą 
ren gian tis šiam fes ti va liui.

Mes, Mur mans ko lie tu viai, ir 
to liau kel si me LIE TU VOS var dą ši-
ta me šiau rės kraš te. 

Vy tau tas Vla das Poz nia ko vas

RUSIJOJE

2005 m. I.A. Ka est li Au ge vi-
čiū tė Lie tu vos vy riau sy bės ap do va-
no ta or di no „Už nuo pel nus Lie tu-
vai“ me da liu. 

Ur na su I.A. Ka est li pe le nais, 
sű nui Vy čiui Ka est li rū pi nan tis, pa-
lai do ta Ber no Schlos shal den ka pi-
nė se, da ly vau jant siau ram šei mos 
ra tui. 

Švei ca ri jos LB val dy ba ne te-
ko šir din gos lie tu vės, mie los vy res-
nio sios drau gės ir pa ta rė jos, ku rios 
at mi ni mo var das il gai liks gy vas vi-
sų, ją pa ži no ju sių šir dy se. 

Švei ca ri jos LB val dy ba 
Lie tu vos Res pub li kos 

am ba sa da Ber ne

IRE NA AL DO NA KA EST LI AU GE VI ČIŪ TĖ

Mirė Siegfriedas 
Grotthussas

Praėjusiame numeryje 
pasakojome apie žymaus 
XIX a. pradžios mokslininko, 
elektrolizės išradėjo barono 
Teodoro Grotthusso, kuris didžiąją 
savo gyvenimo dalį gyveno 
Šiaurės Lietuvoje, Gedučių dvare 
(dabartinis Pakruojo raj.), giminės 
atstovus, kurie šiuo metu yra 
pasklidę po visą pasaulį. Su liūdesiu 
pranešame, kad Vokietijoje mirė 
baronas Siegfriedas Grotthussas, 
Lietuvoje įsteigto T. Grotthusso 
fondo vienas steigėjų. Reiškiame 
gilią užuojautą Grotthussų 
giminei.
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Dai lės ir fo to gra fi  jos pa ro da „Žmo nes be skai tant“
VOKIETIJOJE

Viern hei m‘o mies to ga le ri jo-
je Kunst raum Ger di Gut per le sau sio 
26-osios va ka rą įvy ko ben dros Lie-
tu vos-Vo kie ti jos dai lės ir fo to gra fi jų 
pa ro dos „Žmo nes be skai tant“ ati da-
ry mas. Šis ren gi nys ne tik pra tur ti no 
tą sa vait ga lį vy ku sio Eu ro pos lie tu-
vių ben druo me nių ir Lie tu vos di plo-
ma ti nių at sto vy bių va do vų su si ti ki-
mo Vo kie ti jo je kul tū ri nę da lį, ta čiau 
kar tu ir ofi cia liai ati da rė lie tu viš ką ją 
Bal ti jos ša lių ir Vo kie ti jos kul tū ros 
me tų 2008 pro gra mą. Pa ro dos bran-
duo lį su da rė aš tuo nio lik me tės lie tu-

vių me ni nin kės Ju di tos Vait kū nai tės 
ta py ba. Sa vo pir muo sius žings nius 
tarp tau ti nia me me no pa sau ly je be-
žen gian ti dai li nin kė šiuo me tu mo-
ko si Gar lia vos Jo nu čių vi du ri nė je 
mo kyk lo je, ku ri jau ke le rius me tus 
ben dra dar biau ja su Viern hei m‘o 
mies to Fried rich-Fröbel mo kyk la 
Vo kie ti jo je. Per pas ta ruo sius me tus 
Ju di ta ta po dau ge lio ta py bos kon-
kur sų lau re a te bei su ren gė dvi per-
so na li nes pa ro das. 

Ša lia J. Vait kū nai tės ta py bos, 
ku ri bu vo eks po nuo ja ma pa grin di nė-

je ga le ri jos sa lė je, pui ka vo si ir pa-
ro dos me ce na tės ir ga le ri jos sa vi nin-
kės Ger di Gut per le dar bai. „Bū tent 
toks me ni nis ben dra vi mas ir yra vie-
na gra žiau sių me no is to ri jos tra di ci-
jų – ka da vy res ny sis, be si rem da mas 
sa vo kū ry bi ne bran da, pa si ro do gre ta 
jau nes nio jo, dar tik be ug dan čio sa vo 
vaiz duo te bei sa vi raiš ka“, ben dra-
dar bia vi mu su Lie tu vos me ni nin ke, 
– džiau gė si G. Gut per le. 

Pa ro do je taip pat bu vo eks-
po nuo ja mi dvie jų Vo kie ti jos fo to-
me ni nin kų – Gi sel her Buhl ir Tan ja 

GAR LIA VOS JO NU ČIŲ VI DU RI NĖS MO KYK LOS MOKS LEI VĖS JU DI TOS VAIT KŪ NAI TĖS PA RO DOS „ŽMO NES BE SKAI TANT“ VO KIE-
TI JO JE, VIERN HEI ME, DA LY VIAI IR INI CIA TO RIAI (IŠ KAI RĖS): VIN GAU DAS J. DA MI JO NAI TIS, PRI SI DĖ JĘS PRIE PA RO DOS OR GA NI-
ZA VI MO, GAR LIA VOS JO NU ČIŲ VI DU RI NĖS MO KYK LOS DI REK TO RIUS ALO Y ZAS PA KOL KIS, VIERN HEI MO MO KYK LOS DI REK TO RIUS, 
INI CI JA VĘS LIE TU VAI TĖS PA RO DĄ, HEINZ KLEE, JU DI TOS TĖ VE LIAI JO LAN TA IR LI NAS VAIT KŪ NAI IR PA TI JU DI TA
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Eic kmei er iš Vier hei m’o ir dvie jų 
lie tu vai čių – Frank fur te gy ve nan čios 
Ra mu nės Pi ga gai tės ir Bo no je gy ve-

nan čios Jū ra tės Jab lons ky tės – au to-
ri niai dar bai. Pa sak pa ro dos or ga ni-
za to riaus, Eu ro pos lie tu vių kul tū ros 
cen tro di rek to riaus Ri mo Čup lins ko, 
ypa tin ga pa ro dos drau gi ja pui kiai at-
spin di cen tro puo se lė ja mą idė ją – ne 
tik ska tin ti kul tū ri nius mai nus tarp 
Lie tu vos ir ki tų Eu ro pos ša lių, ta čiau 
ir ban dy ti jau niems bei ta len tin giems 
Lie tu vos me ni nin kams at ver ti Eu ro-
po je ply tin čias sa vi raiš kos erd ves. 

Fi nan si nę pa ra mą pa ro dai su-
tei kė dai li nin kė Ger di Gut per le ir jos 
vy ras ver sli nin kas Wer ner Gut per le.

Pa ro dos ati da ry me lan kė si 
per du šim tus sve čių iš Vo kie ti jos ir 
Lie tu vos, pa svei ki ni mo žo džius ta rė 
ELKC di rek to rius Ri mas Čup lins-
kas, LR 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, 
Viern hei m‘o mies to me ras Mat thias 
Ba as bei ki ti gar būs sve čiai.

„Iš šū kis skai ty ti vie nas ki-

to me ną ir dai li nin kių bei fo to gra fų 
su kur tą pa veiks lų „kal bą“ pa teik-
ti tar si su pa žin di ni mą su jų vi di niu 
pa sau liu – bū tent tai šiems mai nams 
svar biau sia – ga liau siai vėl pa brė žia 
su vie ny tos Eu ro pos ben drą kul tū ri-
nį pa vel dą“, – Lie tu vos ir Vo kie ti jos 
ben dra dar bia vi mu kul tū ri nė je plot-
mė je džiau gė si ga le ri jos me no va do-
vas dr. El mar Zorn.

Vo kie ti jos ir Bal ti jos ša lių 
Kul tū ros me tus 2008 glo bo ja Vo kie-
ti jos bei Bal ti jos ša lių pre zi den tai. 
Pla čiau apie Kul tū ros me tus skai ty-
ki te: www.es sen tia-bal ti ca.de 

In for ma ci ja apie ga le ri ją 
„Kunst raum Ger di Gut per le“: www.
kunst raum-ger di gut per le.de

Ju di tos Vait kū nai tės ta py ba: 
http://pro fi le.ima ges hack.us/user/ju-
di tosv/

Ri mas Čup lins kas
Eu ro pos lie tu vių 

kul tū ros cen tro di rek to rius

DVIE SE 

PĖ DA

JU DI TA VAIT KŪ NAI TĖ. PONIA
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Idė ja su kvies ti vi sus Eu ro pos 
kraš tų lie tu vių ben druo me nių (LB) 
pir mi nin kus ir LR am ba sa do rius 
bren do jau se niai, ne kar tą toks pa-
siū ly mas bu vo iš sa ky tas ben druo-
me nių ak ty vo su si ė ji muo se. Kai 
šios ini cia ty vos ėmė si PLB Eu ro pos 
kraš tų rei ka lų ko mi si ja, pa si tel ku si 
pa gal bon Eu ro pos lie tu vių kul tū ros 
cen trą ir LR am ba sa dą Vo kie ti jo je, 
su va žia vi mas ta po re a ly be. Jis įvy-
ko šių me tų sau sio mė ne sį Vo kie ti-
jo je, Hu e ten fel de. Ren gi nio me tu 
iš sa ky tos pa čios įvai riau sios idė jos, 
pa siū ly mai. Svar biau sios min tys ne-
pa ki bo kaž kur ore, o su for mu luo tos 
kaip kon kre čios iš va dos ir re ko men-
da ci jos (žiūr. www.plbe.org) bu vo 
per teik tos PLB val dy bai, LR Sei-
mui, LR Vy riau sy bei bei LR Už sie-
nio rei ka lų mi nis te ri jai (ti ki mės, kad 
ne į „stal čius“). 

Gra žiai už si mez gęs dia lo gas 
tarp Eu ro pos LB at sto vų ir Lie tu vos 
di plo ma ti nių at sto vy bių va do vų ga li 
tap ti ge ru pa vyz džiu ne tik Eu ro pos 
lie tu vių ben druo me nėms. Ben dra-
dar bia vi mo ga li my bės tarp šių dvie-
jų sub jek tų (ben druo me nė-di plo ma-
ti nė at sto vy bė), stip ri nant lie tu vy bę, 

Išei vi jos at sto vai LR Sei me ir ne tik tai...
Da lia Hen ke

PLB Eu ro pos kraš tų rei ka lų ko mi si jos pir mi nin kė, vie na iš su va žia vi mo or ga ni za to rių
ieš kant nau jų Lie tu vos pri sta ty mo 
ga li my bių už sie ny je, yra vi sų pa sau-
lio lie tu vių ben druo me nių rū pes tis.

Ver ta pa ko men tuo ti ke le tą 
svar bių pa siū ly mų, su si ju sių su vi sa 
iš ei vi ja.

Dėl spar čios emig ra ci jos iš 
Lie tu vos Eu ro po je jau čia mas LB su-
ak ty vė ji mas: gau sė ja se no sios ben-
druo me nės, spar čiai stei gia si nau jos, 
ku ria si lie tu viš kos mo kyk los. 

Ar tė ja rin ki mai į Lie tu vos 
Sei mą (vyks šių me tų spa lio 12 d.), 
to dėl da bar pats lai kas kon kre čiai 
pa svars ty ti ga li my bes tu rė ti LR Sei-
me sa vo, t.y. iš ei vi jos, tie sio gi nius 
at sto vus. Kaip ži no me, Jung ti nė je 
Ka ra lys tė je, Ai ri jo je ar Is pa ni jo je 
gy ve na šim tai tūks tan čių lie tu vių, o 
tai jau ne vie na ar dvi rin ki mų apy-
gar dos. Gal taip už sie ny je gy ve nan-
tiems rin kė jams at si ras tų di des nė 
mo ty va ci ja da ly vau ti rin ki muo se, 
iš reiš kiant sa vo pi lie ti nę pa rei gą. 
To dėl rin ki mų įsta ty mai tu rė tų bū ti 
pa keis ti taip, kad ne Lie tu vo je gy ve-
nan tiems pi lie čiams bū tų su da ry tos 
są ly gos iš rink ti sa vo at sto vą spe cia-
liai tam įkur to je vien man da tė je apy-
gar do je. 

Šis pa siū ly mas per su va žia-
vi mą nu skam bė jo net ke le tą kar tų ir 
su lau kė vi sų da ly vių pri ta ri mo. Pir-
muo sius žings nius, spren džiant šią 
pro ble mą, tu rė tų ženg ti PLB val dy-
ba, kreip da ma si į rei kia mas ins ti tu-
ci jas. Ki tas pa siū ly mas bu vo leis ti 
už sie ny je esan tiems Lie tu vos pi lie-
čiams rink ti kan di da tus į Sei mą iš 
tų apy gar dų, ku rio se jie Lie tu vo je 
anks čiau gy ve no. 

Šiuo me tu  už sie ny je gy ve-
nan tys LR pi lie čiai, ren kant Sei mą, 
ga li bal suo ti tik už vien man da tės 
Nau ja mies čio rin ki mų apy gar dos Nr. 
1 kan di da tus bei kan di da tus į Sei mą, 
įra šy tus dau gia man da tė je rin ki mų 
apy gar do je, o Sa vi val dy bių ta ry bų 
rin ki muo se iš vi so ne bal suo ja.

Ki tas su va žia vi me svars ty tas 
ir kai ku rioms lie tu vių ben druo me-
nėms ga na ak tu a lus klau si mas bu vo 
– LR am ba sa do rių tie sio gi nis ben-
dra vi mas su ben druo me nė mis. Dau-
ge liui rū pė jo, ar tai yra nu ro dy ta am-
ba sa do rių dar bo pla nuo se? Kon kre tų 
at sa ky mą da vė LR Už sie nio rei ka lų 
mi nis te ri jos sek re to rius Lai mo nas 
Ta lat-Kelp ša,  pri min da mas di rek-
ty vas, ku rio se nu ro dy ta, jog am ba-
sa do rius tu ri ben dra dar biau ti su 
lie tu vių ben druo me ne. 

Prak ti nis ben dra dar bia vi mas 
daž nai pri klau so ne tik nuo griež tų 
nu ro dy mų, bet ir nuo pa čių as me ny-
bių, žmo nių cha rak te rių, as me ninių 
sim pa ti jų. Už sie nio rei ka lų mi nist-
ras P. Vai tie kū nas ga na rim tai pa siū-
lė am ba sa do rius, ku rie ne lin kę ben-
dra dar biau ti su ben druo me nė mis, 
pa keis ti ki tais dar buo to jais.

LR am ba sa do rė Ai ri jo je Izol-
da Brič kov skie nė at krei pė dė me sį ir 
į tai, kad rei kia žiū rė ti ne tik į am-
ba sa do riaus as me ny bę, bet ir į Lie-
tu vių Ben druo me nės pir mi nin ko 
as me ny bę. Ar vi sa da am ba sa do riai 
ga li pa si ti kė ti ir ben drau ti su LB pir-
mi nin kais? 

Su si ti ki me bu vo mi ni ma in-

EUROPOS LB PIRMININKŲ IR LIETUVOS AMBASADORIŲ SUVAŽIAVIME PRA NE ŠIMĄ 
SKAITO LR KUL TŪ ROS MI NIS TE RI JOS SEK RE TO RIUS JUO ZAS ŠIR VINS KAS
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REN GI NIO OR GA NI ZA TO RIAI SU LR UŽ SIE NIO REI KA LŲ MI NIST RU PET RU VAI TIE-
KŪ NU: (IŠ KAI RĖS): LR AM BA SA DO RIUS VO KIE TI JO JE EVAL DAS IG NA TA VI ČIUS, EU-
RO POS LIE TU VIŲ KUL TŪ ROS CEN TRO DI REK TO RIUS RI MAS ČUP LINS KAS, PET RAS VAI-
TIE KŪ NAS, PLB EU RO POS KRAŠ TŲ  REI KA LŲ KO MI SI JOS PIR MI NIN KĖ DA LIA HEN KE

for ma ci jos sto ka apie PLB veik lą, 
jos vyk do mus ir vyk sian čius pro jek-
tus. Ge ras spren di mas bū tų PLB pro-
jek tus pri sis ta ty ti per kas me ti nį LR 
di plo ma tų su va žia vi mą Lie tu vo je.

Su va žia vi me bu vo svars to mi 
ir ben dra dar bia vi mo kul tū ros sri ty-
je klau si mai, ga li my bės pri sta ty ti 
Eu ro pai mū sų ša lį mi nint Lie tu vos 
1000-me tį ar ren gi nių, skir tų „Vil-
nius – Eu ro pos kul tū ros sos ti nė“ 
pro ga 2009 me tais. Vi si ga li me ir tu-
ri me pri si dė ti ge ro mis idė jo mis bei 
pa siū ly mais, reng da mi kon kre čius 
pro jek tus at ski ro se ša ly se.

Ma nau, kad su va žia vi me bu-
vo nau din gai pa dir bė ta, iš sa ky ta 
daug įdo mių min čių, kon kre čių pa-
siū ly mų, ge riau su si pa ži no žmo nės. 
Pro ble mos, nu skam bė ju sios iš pir mų 
lū pų, ta po aiš kes nės ir ak tu a les nės. 
Pir mas ban dy mas pa vy ko. To kie ren-
gi niai tu rė tų tap ti ge ra tra di ci ja.

Tu ri me mo ky tis pa dė ti vie-
ni ki tiems, ak ty viau ieš ko ti iš ei čių, 
stip rin ti sa vo gre tas. Tik vie nin ga ir 
mo der ni PLB ga li siek ti pla tes nio 
po bū džio tiks lų ir ak ty viai pri si dė ti 
prie vi so mis pra smė mis tur tin ges nės 
Lie tu vos kū ri mo.

LR Vy riau sy bės spau dos tar-
ny ba pra ne šė, kad Vy riau sy bė pa tvir-
ti no Li tu a nis ti kos (bal tis ti kos) stu di-
jų ir moks li nių ty ri mų ska ti ni mo už-
sie nio ša lių moks lo ir stu di jų ins ti-
tu ci jo se 2008–2010 me tų pro gra mą. 
Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri jai iki 
šių me tų bir že lio pa ves ta su da ry ti ir 
pa tvir tin ti li tu a nis ti kos (bal tis ti kos) 
stu di jų ir moks li nių ty ri mų ska ti ni-
mo už sie nio ša lių moks lo ir stu di jų 
ins ti tu ci jo se eks per tų ko mi si ją bei 
jos veik los nuo sta tus.

Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri-
ja, siek da ma su kur ti su de rin tą tvar-
ką, ku rią ga li ma bū tų tai ky ti re miant 
li tu a nis ti kos (bal tis ti kos) stu di jas ir 
moks li nius ty ri mus už sie nio ša lių 
moks lo ir stu di jų ins ti tu ci jo se, pa-
si tel ku si su in te re suo tų ins ti tu ci jų ir 
įstai gų at sto vus, at li ko li tu a nis ti kos 

Pa tvir tin ta Li tu a nis ti kos (bal tis ti kos) stu di jų ir 
moks li nių ty ri mų ska ti ni mo už sie ny je pro gra ma

(bal tis ti kos) cen trų, ka ted rų ar at ski-
rų pa da li nių, įsi kū ru sių už sie nio ša-
lių aukš to sio se mo kyk lo se ir moks lo 
ins ti tu tuo se, ana li zę. Re mian tis ana-
li zės re zul ta tais, dar bo gru pė, su da-
ry ta iš Švie ti mo ir moks lo mi nis te-
ri jos, Už sie nio rei ka lų mi nis te ri jos, 
Kul tū ros mi nis te ri jos, Vals ty bi nės 
lie tu vių kal bos ko mi si jos, Tau ti nių 
ma žu mų ir iš ei vi jos de par ta men to 
bei moks lo ir stu di jų ins ti tu ci jų at-
sto vų, pa ren gė Li tu a nis ti kos (bal-
tis ti kos) stu di jų ir moks li nių ty ri mų 
ska ti ni mo už sie nio ša lių aukš to sio se 
mo kyk lo se 2008-2010 me tų pro gra-
mos pro jek tą.

Šio je pro gra mo je reg la men-
tuo ta su de rin ta tvar ka, ku rią ga li ma 
bū tų tai ky ti re miant li tu a nis ti kos 
(bal tis ti kos) stu di jas ir moks li nius 
ty ri mus už sie nio ša lių moks lo ir stu-

di jų ins ti tu ci jo se, su da rys są ly gas 
nuo sek liai ir įvai ria pu siš kai ska tin ti 
kuo in ten sy ves nę li tu a nis ti kos cen-
trų edu ka ci nę ir moks li nę veik lą. 
Li tu a nis ti kos pro gra ma pri si dės prie 
li tu a nis ti kos stu di jų pro gra mų už-
sie ny je plėt ros ir ko ky bės ge ri ni mo, 
moks li nių ty ri mų ska ti ni mo, ska tins 
Lie tu vos ir už sie nio ša lių moks lo ir 
stu di jų ins ti tu ci jų li tu a nis tų (bal tis-
tų) ben dra dar bia vi mą bei pri si dės 
prie už sie nio lie tu vių tau ti nio ta pa-
tu mo iš lai ky mo ir tei gia mo Lie tu vos 
įvaiz džio už sie ny je kū ri mo.

Pro gra mos pro jek tas pa tvir tin-
tas įgy ven di nant Vy riau sy bės 2006–
2008 me tų pro gra mos įgy ven di ni mo 
prie mo nes ir Vals ty bi nės kal bos po-
li ti kos 2003–2008 me tų gai res, pa-
tvir tin tas Sei mo 2003 me tais.  
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Lie tu vos ži niask lai da pra ne-
šė, kad pa si kei tus sa ly goms ir ga vus 
nuo la ti nes pa tal pas prie Lie tu vos 
Res pub li kos am ba sa dos (Uus g. 15) 
at gi jo ir pa si pil dė nau jais vai kais ir 
mo ky to jais Ta li no šeš ta die ni nė li-
tu a nis ti nė mo kyk la. Ma žiau sių jų 
da bar jau yra 16, o vy res nė lių – 7. 
Mo kyk los įkū ri mo ini cia to riai bu vo 
jau ni mas, ku ris dar ne tu ri sa vo vai-
kų. Idė ją karš tai pa lai kė ir Es ti jos 
Lie tu vių Ben druo me nės pir mi nin-
kė Ce ci li ja Ra sa Unt. Kai am ba sa da 
su tei kė pa tal pas, be li ko ras ti žmo-
nių, ku rie im tų si mo ky to jau ti. Ben-
druo me nės pir mi nin kės pa siū ly mu 
mo kyk lė lės va do vu ta po vie nas iš 

2008-ie ji – tau ti nių ma žu mų me taiESTIJOJE

ini cia to rių – Pau lius Mar tin kus. Pa-
mo kė lės pra si dė jo prieš Ka lė das. Es-
ti jos lie tu viu kų šeš ta die ni niai už si ė-
mi mai la biau pa na šūs į vai kų klu bą 
nei į mo kyk lą. Mo kyk los va do vo įsi-
ti ki ni mu, vie nas svar biau sių jų tiks-
lų yra tai, kad vai kai ras tų pa na šių 
į sa ve drau gų – ki tų lie tu viu kų, su 
ku riais ga lė tų ben drau ti lie tu viš kai. 
Dau ge lis į mo kyk lė lę be si ren kan čių 
vai ku čių lie tu viš kai kal ba la bai ge-
rai. P.Mar tin kaus ma ny mu, tai Lie tu-
vo je gy ve nan čių se ne lių nuo pel nas, 
pas juos va sa ras lei džian tys vai kai 
iš ei na ge riau sius lie tu vių kal bos va-
sa ros kur sus. Sa vait ga lio mo kyk lė lė-
je mo ko ma lie tu vių kal bos, is to ri jos, 

pa sa ko ja ma apie tra di ci jas, mo ko ma 
rank dar bių. Nė vie nas mo ky to jas nė-
ra bai gęs pe da go gi nių moks lų. Pats 
Pau lius – eko no mis tas. Pir mo ji mo-
kyk lė lės šven tė bu vo šv. Ka lė dos. 
Vai ku čiai pa ren gė pro gra mą. 

Ne ofi cia liais duo me ni mis, 
Es ti jo je gy ve na apie 2000 lie tu vių, 
dau giau sia  – Ta li ne ir Tar tu. 

„2008 m. Es ti jo je pa skelb ti 
tau ti nių ma žu mų me tais. Jau vy ko 
ir dar vyks val džios pri ėmi mai, se-
mi na rai, kon cer tai, fo ru mai, kur bus 
pro ga vi siems pa si reikš ti“, – ra šo 
Es ti jos LB pir mi nin kė Ce ci li ja Ra sa 
Unt laiške PL redakcijai.

ES TI JOS TAU TI NIŲ MA ŽU MŲ AT STO VAI SU ESTIJOS PAR LA MEN TO PIR MI NIN KE AKA DE MI KE ENE ERG MA (6-OJI IŠ KAI RĖS, SU 
AKI NIAIS) ES TO NIA ŽIE MOS SO DE, PA SI TIN KANT ES TI JOS NE PRI KLAU SO MY BĖS DIE NĄ. 5-OJI IŠ DE ŠI NĖS – ES TI JOS LB PIR MI NIN KĖ 
CE CI LI JA RA SA UNT
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Tarp 2007-ųjų Lietuvos Na-
cio na li nės ir kul tū ros pre mi jos lau-
re a tų – ir vie na iš ei vi jos at sto vė – 
po etė Liū nė Su te ma, Zi nai da Na gy tė 
Ka ti liš kie nė. Ji gi mė Ma žei kiuo se, 
vie nas iš dvie jų jos bro lių bu vo taip 
pat po etas – Hen ri kas Na gys. Vy ras 
– taip pat ra šy to jas – Ma rius Ka ti-
liš kis. Po etė 1944 m. pa si trau kė į 
Va ka rus, gim na zi ją bai gė Aust ri jo je, 
Ins bru ke; Frei bur go (Vo kie ti ja) uni-
ver si te tuo se stu di ja vo vo kie čių li te-
ra tū rą ir fi lo so fi ją. Po ke le rių me tų 
emig ravo į JAV. Gy ve na Le mon te, 
Il li nois vals ti jo je. Yra iš lei du si 7 
po ezi jos kny gas bei vie ną rink ti nę. 
Dvi pas ta ro sios iš leis tos Lie tu vo je – 
„Po ezi jos rink ti nė“ ir „Te bū nie“, už 
ku rią jai su teik ta Na cio na li nė pre mi-
ja. Be je, šios kny gos ti ra žas kny gy-
nuo se grei tai iš tir po. 

„Te bū nie“ kny gos re dak to rius 
V. Sven tic kas ra šo, kad nau jau sio-
ji po etės kny ga – au to rės 80-me čio 
krai tis: „Pas ta rų jų me tų po etės kū-
ry ba pa veik ta sun kių ne tek čių. 1980 
m. mi rė jos vy ras Ma rius Ka ti liš kis, 
1996 m. – bro lis Hen ri kas Na gys, 
prieš tre je tą me tų po etė ne te ko duk-
ros, per nai sū naus. Šie iš gy ve ni mai 
ir at skir tu mas nuo Tė vy nės nu le mia 
kū ry bos bū se nas“.

Lie tu vos ži niask lai do je pa si-
ro dė ne ri mas tin gi straips niai, prie-
kaiš tau jan tys Lie tu vos val di nin kams 
– po etė ne tu ri Lie tu vos pa so (nors 
ti ki si, kad Lie tu vos pi lie ty bės ji ne-
pra ra do) ir ne ga li at vyk ti į Lie tu vą. 
Ji ne tu ri ir ki tos vals ty bės pi lie ty bės. 
Tik me ni nin kai ga li pra gy ven ti gy-
ve ni mą ne bū da mi nie kur ir nie kie no, 
tarnaudami tik savo idealams. 

Li te ra tū ros kri ti kė Da na Va si-
liaus kie nė apie po etės Liū nės Su te-
mos po ezi ją taip ra šo: „Sten gian tis 
iš kel ti Su te mos žo di nio dar bo prie-
mo nes ir „pa slap tis“, reik tų gal ir 
pra dė ti, ir baig ti su įvaiz džiais, ku rie 
jos kū ry boj yra tai, kas, sa ky tu mėm, 

Liū nei Su te mai – 
Na cio na li nė kul tū ros ir me no pre mi ja

JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE

spal vos im pre-
sio nis tų ir fo vis-
tų pa veiks luo se.
       Po etės vaiz-
duo tės struk tū ro-
se be ne svar biau-
sias ele men tas 
yra van duo įvai-
riais sa vo pa vi-
da lais. Iš tie sų 
lie tus, snie gas, 
le das, šerkš nas, 
spei gas, šal na, 
kru ša, de be sys, 
upės, upokš niai, 
šal ti niai, eže rai, 
liū nai, tven ki niai 
ir su jais su si ju-
sios ap raiš kos, 
kaip ly ti, snig-
ti, sting ti, le dė-
ti, ga ruo ti, la šė ti, 
plauk ti, te kė ti, 
skęs ti, už tvin ti, 
ap sem ti ir daug 
pa na šių kar to-
ja si Su te mos vaiz di niuo se.
       Ug nis skir tin go se va ria ci jo se – 
taip pat svar bus že mės ele men tas Su-
te mos mi ti niam min ti ji me – pa si ro do 
dau giau sia vyks muo se kaip de gin ti, 
iš de gin ti, su si de gin ti, pra de gin ti ar 
aug ti (tu rint ypač ome ny, kad ir au-
gan tis me dis ga li bū ti su vok tas kaip 
ver ti ka liai ky lan ti lieps na). Ug nis 
žy mi per ėji mą iš vie no pa vi da lo ar 
bū vio į ki tą. Kaip an tai, „Bad me čio“ 
ei lė raš ty „Gi nuo si“ skai tom: „Aš gi-
nuo si. Ma no mies tas de ga./ Trykš ta 
ki birkš tys ir pra de gi na/ žvaigž dė mis 
nak ties skliau tus... Tirps ta baž ny čių 
var pai, gaus da mas la ša/ va ris į be la-
pius miš kus“...

   Liū nės Su te mos po eti nė kal-
ba vie to mis pri ar tė ja prie šne ka mo-
sios, vie to mis, to pa ties ei lė raš čio 
rė muo se, rei ka lau ja pa stan gų, se kant 
iš skai ty mo ro dik lius ir be ieš kant „de-
ko da vi mo rak to“. Tai iš tie sų yra po-

ezi ja, ku ri lei džia skai ty to jui pa jus ti 
sa vo pa ties su ge bė ji mą pra re gė ti ir 
pa bu vo ti vaiz duo tės ir lais vės erd vėj.
       Liū nės Su te mos po eti nis min ti-
ji mas ir me ni nės kal bos struk tū ra vi-
mas vyks ta tarp dvie jų dia lek ti niam 
ry šy sto vin čių po lių. Po etė tu ri tą gi-
lų žmo gaus kan čios ir kry žiaus ke lių 
bei žmo gui da ro mos kaž ko kios bai-
sios nuos kau dos pa ju ti mą, kas su-
ke lia jo je gai les tį ir dos nu mą ki tam. 
An tra ver tus, Su te ma tei kia gro žiui, 
po ezi jai ir iš vi so me nui cen tri nę vie-
tą gy ve ni me“, – ra šo li te ra tū ro lo gė.

Liū nės Su te mos – Zi nai dos 
Na gy tės in te lek tu a lią, bet kar tu ir 
pa pras tą po eti nę iš raiš ką pe ni tur tin-
gos pri gim ti nės sro vės, – jos mo ti na 
bu vo lat vė, ku ri jai dai na vo lat viš kas 
liau dies dai nas, se ne lė – vo kie tė, ku-
ri my lė jo Go e tės po ezi ją, ir pa sau li-
nės li te ra tū ros pa tir tis, – ji li te ra tū rą 
skai to pen kio mis kal bo mis.

A. ADAMKIENĖ (KAIRĖJE) IR NACIONALINĖS KULTŪROS IR 
MENO PREMIJOS LAUREATĖ LIŪNĖ SUTEMA. L. APANAVIČIENĖS 
NUOTR. 
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Liūnė Sutema
Nie kie no že mė

I
Bus il gas ru duo vi jok liams,
ku rie ne be tu ri į ką at si remt,
jie pa šiur pę ka bin sis į vė jus
ir suk ris ant su griau tų na mų pa ma tų,
po di džio sios šal nos –
ir juo dom ne su trau ko mom vir vėm
pri si riš prie jų –

Bus sun kus ru duo vy nuo gy nams,
ku rie ne be ga li sa vęs ati duot,
jų per sir pu sios, lip nios ke kės
nu svirs iki pat šak nų,
po di džio sios šal nos –
ir ga ruos ne ra gau tas, ne pa lies tas  
         vy nas
die no mis ait rus nuo šlai tų –

  
II

Nie kie no Tu, pa lai mink ma no lū pas
kai Ta ve jos pa lies,
be šyp se nos, ne apy kan tos, skaus mo 
ir ty lės – ty lės –
ir bus, lyg su džiū vę, pa si me tu sios  
         sėk los,
lau kian čios kan triai Ta vo sios 
     drėg mės,
kad ga lė tų pri gy ti ir vėl gy vent –

Dar nie kie no Tu,
pa lai mink ma no lū pas,
kad jos ne iš duo tų Ta vęs –

No riu grįž ti na mo
Ašt rus ir kie tas ma no il ge sio aš muo,
su juo iš pjaus čiau vi suos kaš ta nuos,
pro ku riuos pra ėjau:
NO RIU GRĮŽ TI NA MO –

(O šir dy je at sar giai įrė žiau:
ne ga liu, bi jau, ne ga liu...)

ir pa va sa rį, kai pro tan kius la pus
pra si lauš, lyg bal ti ba lan džiai 
          žiedai,
žy dės ir ma na sis šauks mas:
n o r i u  g r į ž t i  n a m o  –

(Tik šir dy je pa liks tas pat ne gy jąs:
ne ga liu...)

Ne rims tan tis ir pik tas ma no il ge sio  

         aš muo,
su juo iš pjaus čiau vais me džių 
        so duos,
ku riuo se bu vau:
NO RIU GRĮŽ TI NA MO –

(O šir dy je plo nai iš ve džio jau:
ne ga liu, bi jau, ne ga liu...)

ir ru de nį, kai vė juo tom nak tim
kris da mi vai siai ne jau kiai skam bės,
ai dės ir ma na sis šauks mas:
n o r i u  g r į ž t i  n a m o  –

(Tik šir dy je pa liks tas pat ne gy jąs:
bi jau...)
    ***
Ne bė ra nie ko sve ti mo,
me dis, ku rio ne pa ži nau, iš au go,
iš si ša ko jo ma no aky se –
jo dil gi nan čių la pų au di nys,
plo no mis li ni jo mis iš si raiz gęs
kvė puo ja ma no del nuo se.
Ir prie sul tin go, ne ra gau to vai siaus
įpra to ma no lū pos.

Ne bė ra nie ko sve ti mo,
vai kai švie siais, vai kai tam siais 
       vei dais
dai nuo ja dai ną apie pe lę,
tą pa čią, tik ki ta gai da –
ir žai džia pie me nu kais, tik tai jų   
         ban da,
ne vil ko, o žmo nių pik tų 
   iš gąs din ta –
jie ve ja si ją gat vė mis pliauk šė da mi
žais li niais šau tu vais, lyg bo ta gu.

Ne bė ra nie ko sve ti mo,
mies tas, ku rio ne ap ken čiau, di dė ja,
ka bin da ma sis į skliau tus,
ir ple čia si, už aug da mas ba lo tus,
žmo nių ne pa lies tus lau kus,
til tais per šok da mas upes –
ir ma no krau jy je įsi me tė tas pats,
be var džio mies to at kak lus
troš ki mas, dar ir dar gy vent.

Ne bė ra nie ko sve ti mo –,
ir nie kad dar ne bu vo ma ny je
to kia ga ji, to kia sau gi gim to ji že mė.

***
Prie plau koj švil piant lai vams
bro lis iš girs ta pra sku bant trau ki nį,

pro ma žą sto tį, ir ra šo –
apie sa vo vai kys tę ra šo,
di de lėm, ly giom rai dėm.

Prie plau koj švil piant lai vams
po rie šu to me džiu kie me
gu li kniūbs čias ne griu kas – jo   
        šiurkš ti gal va,
ta ry tum ko ko so rie šu tas, veš lio je  
      žo lė je –
ir dai nuo jan čiu sa vo bal su
jis kal bi na tin gų vėž lį, plauk ti ši tuo
ar ba anuo, be vė lia vos, lai vu
į pie tus pas sa vo se ne lį,
į med vil nės lau kus –

Prie plau koj švil piant lai vams,
kai žiū riu į bro lio vai kys tę,
spin din čią iš di de lių, ly gių rai džių
vien kar ti ne švie sa,
vėl ma tau, kaip skur džiam kie me  
       ke lia vo
į pie tus med vil nės rin kė jo anū kas
su vėž liu, pla čia šyp se na.

prieš saulės grąžą –
Te ga liu būt lie tum ir snie gu –
My li mo ji ta vo pra ėjo kait ra,
iš siur bu si nok sian čius vai sius,
už gniau žus aguo nų žie dus del ne,
nu si ne šu si vi są ža lu mą
  karš to se pė do se –
My li mo ji ta vo pra ėjo kait ra,
dar prieš di dži ą ją der liaus šven tę
ji pa li ko ta ve –

Te ga liu būt lie tum ir snie gu,
kai ra dau ta ve,
tu bu vai ap leis tas že mės rė žis,
man pa ža dė tos že mės rė žis,
at skir tas nuo so dų ir vy nuo gy nų
gi lia ne der liaus va ga –

No riu bū ti lie tum,
kad už plak čiau so dų žy dė ji mą,
ana pus va gos –
No riu bū ti snie gu,
kad su sting tų šil ti vy nuo gy nai
ana pus va gos –

No riu būt tau lie tum ir snie gu,
kad pa jėg tum gy vent dar me tus
sa vy je, kaip žiem ken tis ru gys –
no riu sau jom žars tyt ta vo der lių
ir pa ro dy ti, koks tu bū ti ga li –
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Kas me tai švenčia me nau-
jo sios Lie tu vos vals tybės atkūri-
mo šventę – Va sa rio 16-ąją. Šį kart 
papasakosiu apie ren ginį, su rengtą 
JAV LB Le mon to apy linkės val dy-
bos. Tai bu vo tik rai nuo sta bus ren gi-
nys. Pui kus jis bu vo vis kuo: gar bių 
svečių da ly va vi mu – tarp jų matėme 
ir Lie tu vos  Res pub li kos pre zi den to 
žmoną Almą Adam kienę; žuvu siųjų 
už laisvę pa ger bi mu; bu vu sių Mai ro-
nio li tu a nis tinės mo kyk los mo ki nių; 
Ar no Sat ke vičiaus ir Mar ty no Lio ni-
ko gražiu Va sa rio 16-osios ir Ko vo 
11-osios Aktų skai ty mu; Pa sau lio 
Lie tu vių Ben druo menės pir mi ninkės 
Re gi nos Na rušienės šil tu žodžiu; 
Co ok Coun ty iždi ninkės Ma ria Pap-
pas ir Le mon to mies te lio valdžios 
at siųstais svei ki ni mais; LR ge ne ra li-
nio kon su lo Chi ca go je Ar vy do Dau-
no ra vičiaus  kal ba, ku rio je jis ska ti-
no: ,,Būda mi kri tiški ne leis ki me nu-
ver tin ti Lie tu vos pa sie kimų. Būki me 
vie nin gi ne tik spor to are no se, bet ir 
kas die ni nia me gy ve ni me”.

Ypa tin ga at mos fe ra tvy ro jo 
salėje, kai bu vo tei kia mi ap do va no-
ji mai. Ge ne ra li nis kon su las Chi ca-
go je A. Dau no ra vičius per skaitė LR 
pre zi den to Val do Adam kaus dek retą 
apie il ga mečio ra di jo pro gra mos 
,,Mar gu tis” dar buo to jo ir va do vo 
Pet ro Pet ručio ap do va no jimą Lie tu-
vos Didžio jo ku ni gaikščio Ge di mi no 
or di no Ka ri nin ko kryžiu mi už Lie tu-
vos Res pub li kos var do gar si nimą ir 
lie tu viško sios kultūros ug dymą. Ap-
do va no jimą įteikė A. Adam kienė. 

A. Adam kienė taip pat įteikė 
2007-ųjų metų Na cio na linę kultūros 
ir me no pre miją už dva sinės sau gos 
po eziją rin ki ny je ,,Tebūnie...” žino-
mai išei vi jos po etei Liūnei Su te mai. 

Aud ringų plo jimų su si laukė 
dar vie na ap do va no to ji – ge ne ra li-
nis kon su las ,,Spin du lio” va do vei, 
žino mai lie tu vybės puo selėto jai Ra-
sai Pos kočimie nei įteikė Tau ti nių 
mažumų ir išei vi jos de par ta men to 

Le mon to apy linkė pa minėjo lie tu vių tau tos šventę
Lai ma Apa na vičienė

prie LR Vy riau sybės ap do va no jimą 
– Garbės žen klo or diną.

Džiu gi na Lie tu vos valdžios 
dėme sys lie tu viams, gy ve nan tiems 
užsie ny je. Kur mes gy ven tu me,  vi si 
sten giamės gar sin ti Lie tu vos vardą.

Pui ki bu vo ir me ninė pro gra-
ma. Links mai ir gražiai lie tu vių liau-
dies šokių pynę pynė tau ti nių šokių 
grupė ,,Spin du lys”, va do vau ja mas 
Ra sos Pos kočimienės ir mo ky tojų 
Aud ros Lin ta kienės bei Aušros No-
rušytės. Gražiai sa vo kūry bos ei les 
skaitė Mai ro nio li tu a nis tinės mo-
kyk los 9 klasės mo kinė Mo ni ka 
An driuškaitė. Pirmą kartą išgir do-
me ne se niai su sikūru sio pučiamųjų 
or kest ro ,,Gin ta ras” (va do vas Gin-
ta ras Ju re vičius, di ri gen tas Ri mas 
Pum pu tis) gro jimą, pui kiai dai na vo 
so lis tai Ge no vaitė Bi ge nytė, Ni jolė 
Pe ni kaitė ir Al gi man tas Bar niškis. 
Na, o K. Va si liaus ko dainą ,,Žemėj 
Lie tu vos” (S. Ge dos žodžiai) dai na-
vo vi sa salė.

Žmonės skirstėsi pa ki liai nu-
si teikę. ,,Džiau giuo si, kad Le mon-
to apy linkė tu ri tiek daug ta lentų, 
žaviuo si Le mon to apy linkės val dy-
bos žmonėmis ir jos pir mi nin ke Ire-

na Vi li mie ne, vi sais tais, ku rie tiek 
daug dir ba, kad mūsų ren gi niai ir 
gy ve ni mas būtų gražūs”, – neslėpė 
ge ros nuo tai kos  ir Vi du rio Va karų 
apy gar dos pir mi ninkė Aušrelė Sa ka-
laitė.

AL MA ADAM KIENĖ SE GA AP DO VA NO JIMĄ PET RUI PET RUČIUI. KAIRĖJE – LIE TU-
VOS RES PUB LI KOS GE NE RA LI NIS KON SU LAS CHI CA GO JE ARY DAS DAU NO RA VIČIUS

,,SPIN DU LIO” VA DOVĖ RA SA POS-
KOČIMIENĖ. LAI MOS APA NA VIČIENĖS 
NUO TRAU KOS
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Be var ty da mas sa vo as me ni-
nė je bib lio te ko je kny gas ra dau sa vo 
ko vų drau go 1995 me tais man ra šy tą 
laiš ką, pra si de dan tį žo džiais: „At si-
me ni mū sų da bar jau įžy mų jį cre do – 
,, … gy ven ti taip, lyg nuo ta vęs vie-
nin te lio pri klau sy tų tė vy nės li ki mas, 
jos lais vė“. Tai 1981 me tų pre zi-
den to Ro nald Rei gan inau gu ra ci nės 
kal bos žo džiai, o mū sų po grin di nės 
Lie tu vos jau ni mo są jun gos leis tas 
,,Ju ven tus Aca de mi ca“ lei di nys, iš-
spaus di nęs mū sų svei ki ni mo laiš ką 
pre zi den tui R.Rei ga nui jo iš rin ki mo 
ant ra jai ka den ci jai pro ga, sėk min gai 
pa sie kęs Va ka rus, pa te ko į pre zi-
den to Ro nald Rei gan as me ni nę bib-
lio te ką ša lia ki tų jam bu vu sių bran-
giau sių do va nų iš Lie tu vos – ku ni go 

Lie tu vių tau tos iš li ki mo ga li my bės ir svar ba XXI am žiu je
Dr. Rim tau tas Mar cin ke vi čius

Los An ge les Lie tu vių fron to bi čiu liai (LA LFB) jau 43–či ą jį kar tą 2008 m. sau sio 
26-27 d. bu vo su si rin kę į tra di ci nį po li ti nių stu di jų sam bū rį Šv. Ka zi mie ro pa ra pi jos 
sa lė je. Dvi die nas tru ku sia me ren gi ny je da ly va vo vi suo me ni nin kai ir žur na lis tai iš Lie-
tu vos ir iš ei vi jos. Šiais me tais fron ti nin kai ir sve čiai kal bė jo te ma – Lie tu vos lais vės ir 
de mok ra ti jos per spek ty vos ir lie tu vių tau tos iš li ki mo ga li my bės eu ro pi nių glo ba li za ci-
jos ir Ru si jos eko no mi nių pin klių sū ku ry je. PL skai ty to jams siū lo me Los An ge les Lie-
tu vių fron to bi čiu lių sam bū rio pir mi nin ko dr. Rim tau to Mar cin ke vi čiaus pra ne ši mą.

Al fon so Sva rins ko so vie ti nio konc-
la ge rio uni for mos ir se se lės Ni jo lės 
Sa dū nai tės Si bi ro mal dak ny gės. 

Aš su tin ku su sa vo drau go min-
ti mis, kad tuo me tu mums bu vo pats 
pra smin giau sias gy ve ni mo tarps nis 
šio je že mė je – po grin di nės re zis ten-
ci jos me tai vaikš čio jant, Die vui pa-
de dant, be dug nės kraš tu, lei džiant 
po grin di nius lei di nius, or ga ni zuo-
jant Jau ni mo są jun gos gru pes, mez-
gant kon tak tus ir pa lai kant ry šius 
su JAV lie tu vių jau ni mo at sto vais, 
ren giant slap tus su si rin ki mus, sklei-
džiant lie tu vių tau tos iš si lais vi ni mo 
ide o lo gi ją, auk lė jant jau ni mą at ei-
ties Lie tu vai. Man šian dien daž nai 
da ro si gė da bū ti lie tu viu, ma tant, kas 
vyks ta Lie tu voj, o kar tais ir iš ei vi-

joj. Su ža vė tas Lie tu vos Sei mas plo jo 
pre zi den tui Val dui Adam kui pra ėju sį 
pa va sa rį, iš klau sęs jo kri tiš kai rūs tų, 
bet tei sin gą pra ne ši mą apie pa dė tį 
ir pro ble mas Lie tu voj ir be vil tiš kai 
ne vyks tan tį tų pro ble mų spren di mą 
– nuo tei si nės re for mos ne bu vi mo 
ir ko rup ci jos teis muo se, Kon sti tu ci-
nio Teis mo ne no ro ir ne su ge bė ji mo 
iš spręs ti lie tu viams dvi gu bos pi lie-
ty bės ga li my bes, įstri gu sios že mės 
re for mos ir jos grą ži ni mo tei sė tiems 
sa vi nin kams pro ble mų, ne skaid rių 
Eu ro pos Są jun gos pa ra mos lė šų Lie-
tu vai skirs ty mo, di dė jan čios emig ra-
ci jos iš Lie tu vos ir jau ni mo tau ti nio 
pa trio ti nio auk lė ji mo trū ku mų. De ja, 
bė gant me tams ma žai kas Lie tu voj 
pa si kei tė. To liau ma tom be vil tiš kai 
ma žai veik lią Vy riau sy bę, vyks tan-
čias rie te nas Sei me tarp par ti jų ir jų 
vi du je be si ar ti nant rin ki mų ko vai. 
To liau sa vo vie tas sėk min gai šil do 
vals ty bi nin kų bri ga da, va do vau ja ma 
Al bi no, be si slaps tan čio prem je ro še-
šė ly je, ir, ne pai sant VSK pir mi nin ko 
Ar vy do Po ciaus nu ver ti mo, dar vis 
VSK įstri gu sio jo pa va duo to jo kom-
so mol co Jur ge le vi čiaus, kei ku sio 
Lie tu vos Lais vės idė jas 1989 me tų 
mi tin ge Ka ted ros aikš tė je ir ki tų jų 
,,drau gų”, net po mir ties šlykš čiau-
siai šmei žu sių pra ėju sių me tų mū sų – 
Lie tu vių fron to bi čiu lių – LAIS VĖS 
pre mi jos lau re a tą pul ki nin ką Vy tau tą 
Po ciū ną. Ne abe jo ju, kad tei sin gu mas 
bus įvyk dy tas ir nu žu dy mo už sa ko-
vai bei vyk dy to jai bus įvar din ti. Tai, 
ma nau, tu rė tų bū ti Lie tu vos tei si nės 

LIE TU VIŲ FRON TO BI ČIU LIŲ PO LI TI NIŲ STU DI JŲ SAM BŪ RIO LOS AN GE LES DA LY-
VIAI
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sis te mos gar bės rei ka las ir jų są ži nės 
ga ran tas. 

Al gir das Pa lec kis, už si mo jęs 
ieš kot Lie tu voj so cia li nio tei sin gu-
mo, tuoj pat iš grūs tas iš So cial de-
mok ra tų par ti jos, man aso ci juo ja si 
su Da rium Ud riu JAV Lie tu vių Ben-
druo me nėj – pa mė gi nęs įtrauk ti žy dų 
šo kių gru pę į lie tu vių tau ti nių šo kių 
šven tę ir ga vęs ne igia mą at sa ky mą 
at si sta ty di no iš Los An ge les JAV LB 
val dy bos pir mi nin ko pa rei gų. Man 
at ro do, taip iš si šo kė liai su kė lė stip rų 
vė ją ben druo me nių kas die ny bė je, iš-
kė lė nau jas pro ble mas. Šian dien na-
cio na li zuo kim „Lie tu vos ry tą“, ry toj 
„Du jo te ka ną“ ar Us pac kio kon ser vų 
fab ri kė lį, o pi ni gus iš da lin kim uba-
gams – ne blo gi jau no vei kė jo už mo-
jai. Šian dien, at ro do, soc de mų par ti-
ja su skils – iš me tu si vi sus bu vu sius 
kom par tie čius, ieš kos ga li my bių su-
grįž ti prie so cia li nės de mok ra ti jos 
pa grin di nių prin ci pų. Ne su pran ta ma 
bu vu sios krik de mų par ti jos su si lie ji-
mo ide o lo gi ja, iš da vu si kun. Kru pa-
vi čiaus ir ki tų jos kū rė jų prin ci pus. 
Gai la, kad vi so kie us pec ke liai ne tik 
kad už nu si kal ti mus Lie tu vos vals ty-
bei šlais to si lais vi, bet dar ir to liau 
griau na po li ti nį sta bi lu mą, o nu ša lin-
ti pre zi den tai pa ksai, užuot su lau kę 
gra žios se nat vės ko kiam Zan zi ba re, 
kli juo ja si į su gy ven ti nes su Si bi ro 
slie so riais. Gal pa ga liau Šat ri ja su-
lauks Hi la ry po pu lia ru mo ir lai mės 
kgbu kams Lie tu vą? Nuo šir džiai ti-
kiu, kad tai ne įvyks, nes Lie tu vos 
žmo nės vis dar yra su per pro tin gi – 
su ge bės at skir ti tik rą blo gį nuo gė-
rio. Be abe jo, su ski li mas ga li iš tik ti 
ir JAV Lie tu vių Ben druo me nę, jei gu 
ir to liau di dės po žiū rių, nuo mo nių, 
ide o lo gi jos, veik los prin ci pų ne to le-
ran tiš ku mas tarp vy riau sios iš ei vių 
ir jų nau jos, be au gan čios jau ni mo 
kar tos bei JAV vis di dė jan čios tre-
čio sios ban gos imig ran tų. 

Phi la delp hi jos apy lin kės rin-
ki mų pro ble mos, nu skam bė ju sios 
spau do je, ma nau, at spin di sens tan-
čius JAV LB įsta tus ir rei ka lau ja ne-
ati dė lio ti nų pa tai sų, kad to kios pro-
ble mos ne si kar to tų ki to se apy lin kė se 
ir ne skal dy tų ben druo me nių. Ma ny-

čiau, ki lu sios dis ku si jos dėl tau ti nių 
šo kių šven čių at ei ties ir ki tų tau ty-
bių žmo nių ga li my bių da ly vau ti mū-
sų šo kių ir dai nų šven tė se klau si mą 
JAV LB pre zi diu mas tei sin gai ma no 
įtraukt į šių me tų JAV LB ta ry bos se-
si jos dar bus Bos to ne. 

Su di dė jan čia lie tu vių imig ra-
ci ja į JAV pa ste bi mos bu vu sių kom-
jau ni mo vei kė jų ir Ko mu nis tų par ti-
jos na rių pa stan gos verž tis į JAV LB 
struk tū ras, fon dų val dy bas, ka ta li-
kiš ką spau dą, lie tu viš kas mo kyk las 
ir net jo se dės ty ti Lie tu vos is to ri ją ir 
li te ra tū rą, kas, ma ny čiau, yra vi siš-
kai ne pri im ti na. 

Gai la, kad Lie tu vos lais vės gy-
nė jų Sau sio 13 die nos mi nė ji mais iš-
ei vi joj ne pa kan ka mai rū pi na si Lie tu-
vos kon su la tai ir gar bės kon su lai bei 
JAV LB ir AL To val dy bos ir dau ge-
ly je mies tų to kie ren gi niai ne įvy ko. 
Ta čiau gra žu, kad žu vu sių už Lais vę 
mi nė ji mai ir ren gi niai vy ko Lie tu voj 
ir kai ku rio se JAV, pvz., New Yorko 
apy gar do je. Ti kiu, kad JAV LB val-
dy ba at ei ty je Lais vės gy nė jų die nos 
mi nė ji mus or ga ni zuos vi sos Ame ri-
kos mas tu. Nes mums ypač svar bu 
mū sų tau tos iš ei vi jos jau ni mą auk-
lė ti tik rais lie tu viais pa trio tais šei-
mo se, mo kyk lo se, sto vyk lo se, šo kių 
ir dai nų šven tė se. Svar bios yra baž-
ny čių mi šios ir pa moks lai, Lie tu vos 
šven čių mi nė ji mai, o ne tik spor to ir 
mu zi kos bei šo kių ren gi niai, ku rie 
vie ni ja lie tu vių ben druo me nes, ug do 
mū sų jau ni mo ver ty bių su pra ti mą ir 
są mo nin gu mą, kad ne tap tu me vien 
ce pe li nų val gy to jų bū re liais. 

,,1945 me tų lie pos 4 die ną Erž-
vil ko vals čiaus NKVD vir ši nin kas 
nu kan ki no 4 kla sės moks lei vę Onu tę 
Prei laus kai tę, 1949 me tais Šiau liuo se 
če kis tas F. Kre če tov ban dė iš prie var-
tau ti su im tą Pet ke vi čiū tę, o Ra my-
ga los če kis tas Ma ko vec kas – su im tą 
Lu ko še vi čiū tę. Tai tik ke li fak tai, at-
si spin dė ję če kis tų do ku men tuo se, o 
kiek jų nie kam, be au kų ir bu de lių ne-
ži no ma”, – „Lais vės ko vų ar chy vas“, 
13 to mas, Kau nas, 1995 me tai. 

O kur šim tai tūks tan čių nu žu-
dy tų Lie tu vos lais vės ko vo to jų, par-
ti za nų, kur šim tai tūks tan čių ne kal tai 

nu žu dy tų lie tu vių Si bi ro gu la guo se, 
ka da bus įvar din ti ku ni gų Bro niaus 
Lau ri na vi čiaus ir Juo zo Zdebs kio ir 
ki tų Lie tu vos pa trio tų, nu žu dy tų ne-
aiš kio mis ap lin ky bė mis, už sa ky mų 
už sa ko vai ir vyk dy to jai, ku rių dau-
gu ma šian dien links mai vaikš ti nė ja 
ir min do šven tą Lie tu vos že mę, nors 
jų ran kos yra juo dai su tep tos lie tu vių 
kan ki nių krau ju? Daž nas už sie nio ir 
Lie tu vos lie tu vis ke lia klau si mą, ka-
da pa ga liau bus įvyk dy tas tei sin gu-
mas ir bu de liai su lauks au kų li ki mo 
ir kas su tai kys tau tą? 

La bai gai la, kad il gai ruoš tas 
Liust ra ci jos įsta ty mas taip ir ne pra-
dė jo ga lio ti ir to liau kgbis tai ir re zer-
vis tai suk sis vals ty bi nė se tar ny bo se, 
pro le ta riš kai auk lės au gan čią Lie tu-
vos jau ni mo kar tą in ter na cio na li niais 
pa grin dais, ska ti nan čiais eu ro a zi ji nę 
in teg ra ci ją ir tau tų ni ve lia ci ją var dan 
Le ni no glo ba li nio ko mu niz mo ide a-
lų vyk dy mo ir ru siš ko pan de mi nio 
ko lo ni ji nio im pe ria liz mo iš pli ti mo. 
Sma gu gir dėt, kad pa ga liau Aly taus 
teis mas su ra do ir nu tei sė par ti za nų 
žu di kus, ne abe jo ju – šiuo pa vyz džiu 
pa seks ki ti teis mai ir ne kal tą lie tu vių 
tau tos au kų krau ją pra lie ję bu de liai 
bus iš vilk ti į die nos švie są ir su si-
lauks tei sin go at pil do. Ti kiu, gal tai 
pa dės su tai ky ti lie tu vių tau tą, su vie-
ny ti nau jam gy ve ni mui, dar bams ir 
žy giams Lie tu vos la bui. 

To liau ci tuo ju drau go laiš ką: 
,,…at si me ni, ką at sa kė par ti za nų va-
das Pet ras Pau lai tis, kai pa klau sei, ko 
la biau siai no rė tų? Jis at sa kė – pa dė-
ko ti ko vos drau gams, kad ti kė jo sa vo 
va du, jog Tė vy nė ka da nors bus lais-
va, ir ran kas jiems pa spaus ti, ap ka bin-
ti. O jų kru vi ni, iš nie kin ti kū nai mė tė-
si mies te lio pa grin di nė je aikš tė je!” Tą 
gū dų va ka rą Kre tin go je mums trims 
par ti za nų va das no rė jo iš vir ti ša la vi-
jų ar ba tos, bet gė rė me stip rią ka vą, 
daug kal bos bu vo, o lai ko tiek ma žai. 
Kaip ir drau gų, ar ti mų, mie lų žmo nių 
da bar. Ir vis dėl to – ti kė ti, dirb ti, gy-
ven ti su grį ži mui su mei le ir vil ti mi į 
At ei ties lais vą, gra žes nę ir ge res nę 
Lie tu vą! Mes vi si kar tu su grį ši me su 
Pa sau lio fron to bi čiu lių ir Lie tu vos 
ak ty vis tų fron to mū sų drau gais!  
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Ca li for ni jos 
ro ta rie čiai 
dau giau 
su ži no jo 
apie Lie tu vą

SAU SIO 29 D. RO TA RIE TIS VY TAU-
TAS J. ŠLIŪ PAS, PE, APIE LIE TU VĄ IR 
AUK SU ČIŲ ŪKIO IR MIŠ KŲ CEN TRĄ KAL-
BĖ JO IR RO DĖ SKAID RES BEN DRA ME MIL-
LBRAE-SAN BRU NO RO TA RY INT. KLU BŲ 
SU SI RIN KI ME ŠIAU RI NĖ JE CA LI FOR NI JO JE

Vie toj do va nų – au ka Lie tu vių fon dui
Al gio ir Liū dos Ru gie nių 50-

ies me tų ve dy bų su kak ties pro ga vai-
kai ir anū kai su ren gė gra žią šven tę. 
Ju bi lia tų pa gei da vi mu, sve čiai vie toj 
do va nų au ko jo Lie tu vių fon dui. Al-
gio ir Liū dos Ru gie nių ve dy bų su-
kak ties pro ga Lie tu vių fon dui bu vo 
pa do va no ta 2,210 USD. „Džiu gu, 
kad įvai rio mis pro go mis Lie tu vių 
fon do na rys tės ir įna šai do va no ja-
mi ar ti mie siems ir drau gams. To liau 
stip rė ja Lie tu vių fon das, re mian tis 
įvai rias lie tu viš kas or ga ni za ci jas, 
lie tu viš kus pro jek tus, stu den tus iš-
ei vi jo je“, – sa ko ma Lie tu vių fon-
do spau dos pra ne ši me. LF ad re sas: 
14911 127th Stre et, Le mont, IL 
60439, tel. 630-257-1616, www.lit-
hu a nian foun da tion.org 

(IŠ KAI RĖS PIR MO JO JE EI LĖ JE): LI LĖ IR DA NIE LIUS LAU RI NA VI ČIAI, GY TIS IR GI-
LIUS BLINST RU BAI, KO VAS, TAU RAS, KA SAN DRA RU GIE NIAI, LIN DA RU GIE NIE NĖ, 
DA NU TĖ RU GIE NIŪ TE, RI MAS GRIŠ KE LIS; (ANT RO JO JE EI LĖ JE)  AL GIS RU GIE NIUS, 
DAI VA RU GIE NIŪ TĖ, AL GIS IR LIŪ DA RU GIE NIAI, GI NA BLINST RU BIE NĖ, ALEK SA 
RU GIE NIŪ TĖ, RO BER TAS BLINST RU BAS, RE GI NA GRIŠ KE LIE NĖ, VY TAS RU GIE NIUS

Jau niau sia 
Lie tu vių fon do 

na rė
LIE TU VIŲ FON DĄ KAS MET PA PIL DO NAU JI NA RIAI. 

JAU NIAU SIA LIE TU VIŲ FON DO NA RĖ – NE DA AU GUS-
TĖ AST RAUS KAI TĖ. TĖ VE LIAI IN GRI DA IR RA MŪ NAS 
LIE TU VIŲ FON DO NA RYS TĘ JAI PA DO VA NO JO ANT RĄ JĄ 
GI MI MO DIE NĄ.
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Va sa rio 10 d. SLA ren gė Lie-
tu vos ne pri klau so my bes 90-ųjų me-
ti nių mi nė ji mo pie tus. Me ti nes mi-
nė jo ir Lie tu vos Res pub li kos am ba-
sa da  kar tu  su ALOS ta ry ba. Auš ros 
Var tų pa ra pi jo je 15 d. šv. Mi šio se 
gie do jo cho ras iš Vil niaus „Bre vis“, 
va do vau ja mas prof. Gin tau to Ve nis-
lo vo. Po Mi šių vy ko kon cer tas. 

Va sa rio 13 d. Lie tu vos te le vi-
zi jos pro gra mos „Ne pri klau so ma pa-
ieš kų tar ny ba“ – žur na lis tė Pal mi ra 
Gal ko nai tė fil ma vo sa vo pro gra mą. 
No rin tys su si ras ti sa vo gi mi nes ar 
drau gus Lie tu vo je ga lė jo tai pa da-
ry ti.  

Ko vo 1-2 d. Bu e nos Ai res 
mies te pre la tas Ed mun das Put ri mas  
ren gė LB Pie tų Ame ri kos pir mi nin-
kų su va žia vi mą. 

Va sa rio 29-ko vo 1 d. vy ko 
se mi na ras apie pi lie ty bę ir grį ži mo 
į Lie tu vą pro gra mą. Tai bu vo da lis 
Pie tų Ame ri kos pir mi nin kų  su va-
žia vi mo  pro gra mos. Se mi na rą ren gė 
Tarp tau ti nės mig ra ci jos or ga ni za ci-
jos Vil niaus biu ras, da ly va vo Mig-
ra ci jos de par ta men to prie Vi daus 
rei ka lų mi nis te ri jos ir So cia li nės  
ap sau gos ir  dar bo  mi nis te ri jos  at-
sto vai.

Į Vo kie ti ją mo ky tis iš vy ko Jo-
han na Za vic kai tė Mah ne. Ji Va sa rio 

Nau jau sios Su si vie ni ji mo 
lie tu vių Ar gen ti no je ži nios

16-osios gim na zi jo je lan kys li tu a-
nis ti kos kur sus. Jo han na da ly vau ja 
„Do bi lo“ tau ti nių šo kių gru pė je ir 
yra pri si dė ju si prie vai ku čių – „Do-
bi liu kų“ gru pės dar bo. 

Jau ir Ar gen ti no je ga li ma ma-
ty ti ir gir dė ti Lie tu vos ra di ją ir te le-
vi zi ją. Nuo pra ėju sių me tų rug sė jo 
mėn. abu na cio na li nio tran sliuo to jo 
te le vi zi jos ka na lus jau ga li ma tie-
sio giai ste bė ti in ter ne tu! Tai pui ki 
ga li my bė grei čiau siai su ži no ti apie 
vis ką, kas vyks ta Lie tu vo je, – ra šo 
„SLA ži nios“. 

Su liū de siu pra ne ša ma, kad 
sau sio 14 d. mi rė „Se ne lių ži di nio“ 
pir min kas Ado mas Bur ba. 

„SLA ži nios“ taip pat skel bia 
bū si mus ren gi nius: ba lan džio 26 d. 
vyks vi suo ti nis na rių su si rin ki mas; 
ge gu žės 4 d. – Mo ti nos die nos mi nė-
ji mas; bir že lio 28 d. – Jo ni nių šven tė; 
lie pos 6 d. – šv. Mi šios bus au ko ja-
mos už mi ru sius SLA na rius; lie pos 
20 d. – pie tūs ir SLA 94- ųjų me ti nių 
mi nė ji mas; rug sė jo 28 d. – pa va sa-
rio šven tė; lap kri čio 9 d. – XX Alaus 
šven tė; gruo džio 13/14 d. – ba sei no 
2008/2009 m. se zo no ati da ry mas.

Nau din gi ad re sai Ar gen ti no je:
Lie tu vos  Am ba sa da Ar gen ti-

no je: Men do za 1018, Ciu dad Autóno-

ma de Bu e nos Ai res (C1418DJD), 
Tel. 4788-2153 Fax 4785-7915; 
e-mail  em ba ja da@li tu a nia.org.ar; 
Web  http://ar.mfa.lt

Lie tu vos gar bės kon su la tai: 
Bu e nos Ai res mies to ir pro vin ci jos: 
Dr. Ser gio Hec tor Nu nes. Flo ri da 15, 
Pi so 4ºto. Ca pi tal Fe de ral; San ta Fé 
pro vin ci jos: Prof. José Rubén Rep-
sys. Tu cumán 2744, Ro sa rio San ta 
Fé; Kor do bos pro vin ci jos: Dr. Ju an 
Dau jo tas Eche verría 5678, Ca pi tal 
Fe de ral; 

Lie tu vių mu zie jus „Olg brun“ 
Cal le Los Ñires  1038, Vil la Aye-
len,  Es qu el,  Prov. Chu but.  Tel fax 
02945-450536;

CAL CIS Ar gen ti nos ir Lie tu-
vos ko mer ci jos, pra mo nės ir pa slau-
gų rū mai, Vir rey Lo re to 2521 6ºto. 
“A” (1426)  Bu e nos Ai res, Ar gen ti-
na. Tel.: 4784-6581,  e-mail in fo@
cal cis.com.ar

ARGENTINOJE

Ba lan džio 26 d., šeš ta die nį, se se rų ka zi mie rie čių Mo ti niš kuo se na muo se Chi ca go je vyks 
kon fe ren ci ja „Lie tu vių ka ta li kų sie lo va da JAV“, ku rią ruo šia Lie tu vos vys ku pų kon fe ren ci jos 
Iš ei vi jos lie tu vių ka ta li kų sie lo va dos de le ga tū ra ir Ame ri kos Lie tu vių Ro mos ka ta li kų fe de ra-
ci ja. Tai ant ro ji iš ei vi jos lie tu vių sie lo va dos kon fe ren ci ja, pir mo ji įvy ko 2007 m. Phi la delp-
hi jo je, Pen sil va ni jo je.

Kvie čia mi da ly vau ti lie tu vių sie lo va do je dir ban tys ku ni gai, pa ra pi jų ta ry bų/ko mi te tų 
na riai, pa ra pi jos veik lo je da ly vau jan čios ir ją re mian čios or ga ni za ci jos, vie nuo li jos, pa ra-
pi jie čiai ir sie lo va dos ben dra dar biai. Ad re sas: 2601 W. Mar qu et te Ro ad, Chi ca go IL 60629, 
U.S.A.

Chi ca go je ren gia ma sie lo va dos kon fe ren ci ja
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plb kraštų žinios

Ne re tai Ai ri jo je gy ve nan tys 
tau tie čiai abe jo ja: ar leis ti sa vo at-
ža lą į ai riš ką mo kyk lą, ar ver čiau 
grįž ti į Lie tu vą? Kie no mo kyk los 
– Ai ri jos ar Lie tu vos – tei kia vai-
kams aukš tes nės ko ky bės ug dy mą ir 
ge riau pa ren gia juos sa va ran kiš kam 
gy ve ni mui? At sa ky ti į šį klau si mą 
pa de da ne se niai pa skelb ti tarp tau-
ti nio moks lei vių pa sie ki mų ty ri mo 
duo me nys. Švie ti mo ko ky bės ty ri-
mų pa sau ly je at lie ka ma daug ir įvai-
rių, ta čiau tarp tau ti nis ly gi na ma sis 
mo ki nių pa sie ki mų ty ri mas PI SA 
(Pro gram me for In ter na tio nal Stu-
dent As ses sment), yra iš skir ti nis. 
Pir miau sia tuo, kad ty ri mą kas tre-
ji me tai ren gia ne at ski ri ver tin to jai, 
o Eko no mi nio ben dra dar bia vi mo ir 
vys ty mo si or ga ni za ci jos (OECD – 
Or ga ni za tion for Eco no mic Co o pe-
ra tion and De ve lo pe ment). Spe ci fi-
nis PI SA tiks las – pa teik ti pa ti ki mos 
in for ma ci jos, ku ria re mian tis kiek-
vie na OECD ša lis na rė (ir ša lys part-
ne rės) ga lė tų su si kur ti pa čią ge riau-
sią, sa vo ap lin kai pri tai ky tą švie ti mo 
sis te mą. Šis ty ri mas yra vie nin te lis 
tarp tau ti nis, ti rian tis bū tent pen kio-
lik me čių – be bai gian čių pri va lo mą jį 
mo ky mo si tarps nį jau nuo lių – ži nias 
ir ge bė ji mus. Es mi nis PI SA bruo žas  
– ne aka de mi nių ži nių tik ri ni mas, o 
ak cen ta vi mas ge bė ji mų, ku rie bus 
nau din gi to les nia me jau nuo lių gy-
ve ni me. Ki taip ta riant, PI SA ty ri mo 
or ga ni za to riai nu spren džia, ko šiais 
lai kais rei kia mo kyk lą bai gian čiam 
žmo gui, ir pa gal tai tik ri na ben druo-
sius pen kio lik me čių ge bė ji mus. Ty-
rė jų ne do mi na, ko mo kyk los mo ko, 
– jiems rū pi, ar jas be bai gian tie ji 
gau na šiuo lai ki niam žmo gui rei ka-
lin gas kom pe ten ci jas.

„Į ban ko są skai tą yra pa dė tas 
1000 eu rų in dė lis. Me ti nių pa lū ka nų 
dy dį ga li ma rink tis. Pir mas pa si rin-
ki mas – 4 proc., ta čiau jei rink si tės 3 
proc., iš kar to gau si te 10 eu rų do va ną. 
Ku ris pa si rin ki mas in dė li nin kui yra 
ge res nis po vie ne rių me tų? O ku ris po 

Ai ri jos ir Lie tu vos mo kyk la: ku ri ge res nė?
Vy tau tas Straz das

dve jų?“ – PI SA ty ri mo me tu 2006 m. 
pa va sa rį bu vo klau sia mi Ai ri jos, Lie-
tu vos ir dar 55 vals ty bių  pen kio lik-
me čiai. Šis klau si mas – ma te ma ti kos, 
ta čiau pa grin di nis PI SA ty ri mo dė-
me sys 2006 m. te ko ne ma te ma ti kai 
ir ne skai ty mui, o gam tos moks lams. 
Pri klau so mai nuo vals ty bės dy džio, 
ty ri me da ly va vo po 4500-10 000 at si-
tik ti nai at rink tų mo kyk lų moks lei vių. 
Vi sas pa lan kų tarp tau ti nį įver ti ni mą 
ga vu sias už duo tis moks lei viai tu rė jo 
at lik ti per 2 val. 

Pra ėju sių me tų pa bai go je pa-
skelb ti ty ri mo re zul ta tai ro do, kad 
tarp 57 da ly va vu sių vals ty bių Ai ri jos 
mo kyk lų pen kio lik me čių skai ty mo 
ge bė ji mai yra 6-oje, o ma te ma ti kos 
ir gam tos moks lų – 22-oje są ra šo vie-
to je. Tuo tar pu Lie tu vos at sto vų ma-
te ma ti kos ge bė ji mų įver ti ni mas yra 
30-oje, o skai ty mo ir gam tos moks lų 
–  32-oje są ra šo vie to je. Įver ti nus pa-
klai das ga li ma drą siai tvir tin ti, kad 
Ai ri jos mo kyk lų pen kio lik me čių ge-
bė ji mai ati tin ka ar ba yra ge res ni už 
OECD ša lių vi dur kį. Tuo tar pu lie tu-
vai čių ge bė ji mai nuo šio vi dur kio yra 
ne to li, ta čiau jo ne sie kia. Pa sak ty-
rė jų, Lie tu vos re zul ta tų vi dur kis yra 
sta tis tiš kai reikš min gai že mes nis už 
OECD ša lių re zul ta tų vi dur kį.

PI SA 2006 m. re zul ta tų są-
ra šo pra džio je at si dū rė Suo mi jos 
pen kio lik me čiai. Kai 2004 m. bu vo 
pa skelb ti anks tes nio PI SA ty ri mo 
re zul ta tai, su kru to dau ge lio ša lių 
švie ti mo spe cia lis tai. Jų de le ga ci jos 
lan kė si Suo mi jos mo kyk lo se, ban dy-
da mos iš si aiš kin ti sėk mės pa slap tis. 
Dau ge lio edu ko lo gų nuo mo ne, vie na 
iš di džiau sių šios ša lies sėk mės prie-
žas čių yra tai, kad ben dro jo la vi ni mo 
mo kyk los be veik to ly gios vi so je ša-
ly je. Ki taip ta riant, nė ra la bai ge rų, 
iš skir ti nių, bet nė ra ir blo gų mo kyk-
lų. Į akis sve čiams kri to ir Suo mi jos 
švie ti mo sis te mos pa pras tu mas. Ta-
čiau la biau siai juos nu ste bi no fak-
tas, kad 26 proc. Suo mi jos vi du ri nių 
mo kyk lų abi tu rien tų no ri bū ti mo ky-

to jai. Pa tys suo miai tvir ti no, kad šio 
reiš ki nio prie žas čių ne ži no, ir ap gai-
les ta vo, kad tik treč da lis, o ne pu sė 
mo ky to jais no rin čių tap ti abi tu rien tų 
yra vai ki nai.

Es tams, at ro do, pa vy ko iš si-
aiš kin ti kai ku rias suo mių sėk mės 
pa slap tis. PI SA 2006 m. ty ri mo 
ata skai to je Es ti jos pen kio lik me čių 
ben drie ji gam tos moks lų re zul ta tai 
įra šy ti 5-oje vie to je. Tuo tar pu lie tu-
vius len kia ne tik kai my nai len kai, 
bet ir lat viai. Guos tis ga li ma ne bent 
tuo, kad že mes nius ne gu lie tu vai čių 
re zul ta tus pa ro dė nor ve gai, liuk sem-
bur gie čiai, ru sai, ita lai, por tu ga lai, 
grai kai,  žy dai ir dar dau ge lio ša lių 
moks lei viai.  

PI SA ty ri me Lie tu va 2006-
ai siais da ly va vo pir mą kar tą. Pa sak 
Lie tu vos švie ti mo ir moks lo mi nis-
te ri jos pa rei gū nų, šiam rei ka lui vis 
pri trūk da vę pi ni gų. Tuo tar pu Ai ri ja 
sa vo pen kio lik me čių ge bė ji mus to-
kiu bū du tik ri no ir 2000 m., ir 2003 
m. Nors Ai ri jos pen kio lik me čių pa-
sie ki mai 2006-ųjų pa va sa rį bu vo ge-
ri, 5 proc. šios ša lies pi lie čių sa vo 
ša lies švie ti mo sis te mą lai kė vie na iš 
dvie jų svar biau sių jų vals ty bės pro-
ble mų. Vi suo me nės nuo mo nę Eu ro-
pos Są jun go je (ES) ti rian čio „Eu ro-
ba ro met ro“ duo me ni mis, apie lie tu-
viš ką švie ti mo sis te mą ana lo giš kai 
tuo pat me tu ma nė tik 2 proc. Lie tu-
vos pi lie čių. Ki to se ES ša ly se to kių 
nuo mo nių bu vo vi du ti niš kai tri gu bai 
dau giau. 

Iš „Sa lo je“, Ai ri ja, 2008-02-06

P.S. O Eu ro pos Ko mi si ja Įmo-
nių ir pra mo nės di rek to ra to skel bia-
mo je „Eu ro pos ino va ci jų ap žval go je 
2007“ (The 2007 Eu ro pe an In no va tion 
Sco re bo ard) pa žy mi, kad Lie tu vos ro-
dik liai moks lo ir švie ti mo ab sol ven tų 
sri ty je žy miai len kia ES vi dur kį; di-
de lis gy ven to jų pro cen tas tu ri aukš tą-
jį iš si la vi ni mą, la bai aukš tas jau ni mo 
ži nių įgi ji mo ly gis. PL red.

AIRIJOJE



352008 Kovas  /  Pasaulio lietuvis

knygų lentynoje

Ani ce tas Si mu tis „60 me-
tų Lie tu vos di plo ma ti nė je tar ny-
bo je“ – kaip jau sa ko pats kny gos 
pa va di ni mas, pus penk to šim to pus-
la pių ap im ties lei di nys skir tas Ani-
ce tui Si mu čiui (1906-2006). Kny gą 
iš lei do Lie tu vos gy ven to jų ge no ci do 
ir re zis ten ci jos ty ri mo cen tras ir LR 
Už sie nio rei ka lų mi nis te ri ja. Su da-
ry to jai – Ri man tas Mork vė nas – A. 
Si mu čio įpė di nis, Lie tu vai ta pus 
ne pri klau so ma dir bęs kon su lu New 
Yorke, bei A. Si mu čio vai kai tė Lai-
ma Vin cė Sruo gi nis. 

Kny gą su da ro įva di niai Ri-
man to Mork vė no ir is to ri ko Juo zo 
Ski riaus straips niai ir ke le tas sky rių: 
„Straips niai, kal bos“ (tai dar prieš 
ka rą Lie tu vos spau do je skelb tų A. 
Si mu čio straips nių ran kraš čiai, ku-
riuo se at sklei džia mos JAV lie tu vių 
gy ve ni mo ak tu a li jos, san ty kiai su 
Tė vy ne, pa si ruo ši mas Pa sau li nei 
pa ro dai New Yorke 1939 m. ir kt.), 
„Laiš kai“ (su si ra ši nė ji mas su ko-
le go mis di plo ma tais, tarp jų – ir su 
gen. kon su lu New Yorke J. Bud riu 
– 1923 m. Klai pė dos su ki lė lių ka ro 
va du, Lie tu vos di plo ma ti nės tar ny-
bos še fu Sta siu Lo zo rai čiu ir kt.), 
„At min ti nės, ke lio nių ap ra šy mai“, 
„For ma lūs raš tai“. Ren giant pub li-
ka vi mui ne pa si ten kin ta me džia ga, 
ap tik ta A. Si mu čio ar chy ve, jos ieš-
ko ta ir Lo zo rai čių šei mos ar chy ve 
Ro mo je.

Kny go je pa teik ta ne tik iš ki li 
Lie tu vos di plo ma to Ani ce to Si mu-
čio as me ny bė, bet per ją – ir da lis 60 
Lie tu vos di plo ma ti jos is to ri jos me-
tų Jung ti nė se Ame ri kos Vals ti jo se. 
Skel bia mi to kie do ku men tai, kaip 
laiš kai, pro me mo ria, ku rie bu vo ra-
šo mi po įvai riau sių su si ti ki mų, lei-
džia su si da ry ti Lie tu vos oku pa ci jos 
pe ri odo pro ble mų, ku rias pa ty rė lie-
tu viai di plo ma tai JAV, vaiz dą. 

„Ani ce tas Si mu tis nu ė jo il gą 
ir ne leng vą gy ve ni mo ke lią, jo di-
plo ma ti nė kar je ra bu vo uni ka li. Nuo 
1936 m. iki 1991 m. jis be per trau-
kos dir bo Lie tu vos ge ne ra li nia me 

60 me tų Lie tu vos di plo ma ti nė je tar ny bo je
kon su la te Niu jor ke – tik riau siai tai 
yra di plo ma to dar bo truk mės vie-
no je įstai go je pa sau lio re kor das! A. 
Simu tis pats ne sie kė jo kių re kor dų. 
Taip lė mė tra giš kas mū sų Tė vy nės 
li ki mas ir eg zi li nės Lie tu vos di plo-
ma ti nės tar ny bos na rių su ge bė ji mas 
iš lik ti ir veik ti itin ne pa lan kio mis 
są ly go mis“, – sa vo straips nį pra de da 
Ri man tas Mork vė nas. 

Ben drą sias ži nias apie gen. 
kon su lą ir jo veik lą, vė liau – jau Ne-
pri klau so mos Lie tu vos amb. Jung ti-
nė se Tau to se Ani ce tą Si mu tį pa tei kia 
Juo zas Ski rius. „Žmo nės, su sie ję sa-
vo gy ve ni mą su LDT (Lie tu vos di-
plo ma ti ne tar ny ba), bu vo sa vo tiš ki 
keis tuo liai (taip gal vo da vo ne vie nas 
pa ša li nis, gal ir ar ti mas žmo gus). Jie 
pri klau sė prieš ka rio Lie tu vos in te li-
gen ti jos žie dui, tu rė jo pui kiau sią iš-
si la vi ni mą, sto vė jo pir mo se po li ti nio 
eli to ei lė se, bu vo ga būs ir veik lūs. 
Pa si trau kę iš di plo ma ti nės tar ny bos 
ga lė jo už sie ny je ne sun kiai su si ras ti 
pel nin gus dar bus, vi siš kai ap si rū pin-
ti sa ve ir sa vo šei mą, pa siek ti tar ny-
bi nės kar je ros aukš tu mas. Už tai jų 
nie kas ne bū tų pa smer kęs. Ta čiau jie 
ne pa si rin ko so tes nio gy ve ni mo, li-
ko men kai ap mo ka mo je ir ne aiš kios 
at ei ties tar ny bo je. To kius žings nius 
ga lė jo lem ti tik di de lė mei lė sa vo 
ne lai min gai Tė vy nei, ne pa lau žia mas 
ti kė ji mas švie ses ne Lie tu vos at ei ti-
mi“, – rašo J. Ski rius.

Ani ce tas Si mu tis 1909 m. va-
sa rio 11 d. gi mė Tirkš liuo se, Ma žei-
kių ap skri ty je. Ge rų žmo nių pa de da-
mas mo kė si Tel šių gi ma zi jo je, kur 
ak ty viai da ly va vo įvai rio se or ga ni-
za ci jo se, 1930 m. bai gė „Auš ros“ 
gim na zi ją Kau ne. Tais pat me tais 
įsto ja ir bai gia Ka ro mo kyk lą ir 1935 
m. bai gia VDU Tei sių fa kul te to eko-
no mi kos sky rių. 

Stu di juo da mas pra dė jo dirb-
ti Už sie nio rei ka lų mi nis te ri jo je ir 
ką tik bai gęs uni ver si te tą bu vo pa-
kvies tas vyk ti į Lie tu vos ge ne ra li nį 
kon su la tą New Yorke. Tuo me tu tai 
ne bu vo la bai pa klau si vie ta – di-

plo ma tai pa pras tai verž da vo si dirb-
ti Eu ro po je. Ani ce tas sa vo kar je rą 
New Yorke pra de da rašt ve džiu. Iš-
vyk da mas į JAV ve dė VDU stu den tę 
Ja ni ną Čiur ly tę. 

Darbš tus ir kruopš tus jau nas 
di plo ma tas Ame ri ko je gi li na sa vo 
ži nias – tę sia stu di jas pres ti ži nia me 
Ko lum bi jos uni ver si te te New Yorke 
ir pel no po li ti nių moks lų ma gist ro 
laips nį. Vė liau jo bai gia mą jį dar bą 
apie Lie tu vos eko no mi nę re for mą po 
1918 m. uni ver si te tas iš lei džia kny-
ga. 

Sėk min gai pra si dė ju sią kar je-
rą nu trau kė Ant ra sis pa sau li nis ka-
ras, ku ris su jau kė Lie tu vos gy ve ni-
mą. Pra si dė jus Lie tu vos oku pa ci jai 
di plo ma ti nės at sto vy bės ne ten ka tie-
sio gi nio eg zis ta vi mo šal ti nio. LDT 
še fui pa vy kus iš spręs ti fi nan si nius 
rei ka lus, o JAV val džiai už ėmus Lie-
tu vos oku pa ci jos ne pri pa ži ni mo po-
li ti ką li ko gy vuo ti ne tik Lie tu vos 
at sto vy bė Was hing to ne, bet ir ke li 
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ge ne ra li niai kon su la tai, taip pat ir 
New Yorke. 

Di plo ma ti nį dar bą ge ro kai 
stab dė tam tik ra trin tis tarp pa čių lie-
tu viš kų or ga ni za ci jų – dėl vir še ny bės 
kon ku ra vo LDT – Lie tu vos di plo ma-
ti nė tar ny ba, ku rios še fą sky rė pre zi-
den tas An ta nas Sme to na, ir VLI Kas 
– Vi sos Lie tu vos iš lais vi ni mo ko mi-
te tas, vo kie čių oku pa ci jos me tais iš 
vi sų ide o lo gi nių sro vių su da ry ta tau-
tos at sto vy bė. Nors ši trin tis neiš si-
spren dė iki pat Lie tu vos ne pri klau-
so my bės at kū ri mo, bet tai tam tik ra 
pras me ska ti no kon ku ren ci ją ir ra gi-
no dirb ti, ne už snūs ti. Abi šios ins ti-
tu ci jos tu rė jo ben drą prie šą – virš jų 
nuo lat kaip Da mok lo kar das ka bo jo 
So vie tų Są jun gos grės mė. Pvz., kon-
su la tams te ko kau tis ne tik dėl Lie tu-
vos oku pa ci jos ne pri pa ži ni mo, bet ir 
dėl lie tu vių kil mės ame ri kie čių pa li-
ki mo, ku rį nuo lat gra si no pa si sa vin 
ti so vie ti nė im pe ri ja. Ir kon su lui, vė-
liau ge ne ra li niam kon su lui, A. Si mu-
čiui te ko ei ti į teis mus ir ko vo ti, kad 
tau tie čių po mir ties li kęs tur tas ne-
tek tų oku pan tams, o būtų perduotas 

giminėms. 
B e  j e , 

A. Si mu čiui 
su teis mais 
grė sė su si dur-
ti net ir dėl 
ide  o  lo  g i  n ių 
da ly kų. Pa-
ren gęs 1953 
m. iš leis tą 
„Pa sau lio lie-
tu vių ži ny ną“ 
jis už si trau-
kė Ge di mi-
no drau gi jos 
n e  m a  l o  n ę , 
nes pa ra šė, 
kad jos pa-
tal po se yra 
į s i  k ū  r u  s i o s 
Li te ra tū ros ir 
Lie tu vos sū-
nų ir duk te-
rų drau gi jos, 
pa te ku sios į 
ko mu nis tuo-
jan čių jų ran-

kas. Nors teis mo pa vy ko iš veng ti, 
bet me tams dar bas ir gy ve ni mas bu-
vo su drums tas. 

Ka dan gi dėl nuo la ti nės lė šų 
sto kos dar buo to jų bu vo ma žiau ne-
gu dar bo, pa čiam kon su lui te ko dirb-
ti daug dar bų – iš da vi nė ti Lie tu vos 
pa sus at vyks tan tiems iš Vo kie ti jos 
pa bė gė lių sto vyk lų, ei ti į teis mus dėl 
tau tie čių pa li ki mo, at sto vau ti Lie tu-
vos kon su la tui, reng ti po li ti nes ap-
žval gas, ku rios bu vo siun ti nė ja mos 
lie tu viš koms ir JAV ins ti tu ci joms, 
ir net per ra ši nė ti ofi cia lius raš tus, 
kai to ne spė da vo at lik ti ma ši nin kė. 
A. Si mu čiui pri klau so gar bė, kad iš 
is to ri jos glū du mų į vie šu mą bu vo 
iš kel tas pir ma sis lie tu vis Amerikos 
žemyne – Alek san dras Ka ro lis Kur-
šius – ku ris bu vo ir pir mo sios Ame-
ri kos že my ne aukš to sios mo kyk los 
stei gė jas ir pir ma sis gy dy to jas New 
Ams ter da me (tuo me ti nis New Yorko 
pa va di ni mas). A. Si mu tis su rin ko 
me džia gą apie šią is to ri nę as me ny-
bę, pa skel bė straips nių apie jį, per-
skai tė pa skai tų. Jo pa stan go mis bu-
vo iš leis ta A. K. Kur šiaus di ser ta ci-

ja, ku rią jis pa ra šė ir ap gy nė grį žęs 
į Eu ro pą, Lei de no uni ver si te te; to je 
vie to je, kur sto vė jo A. K. Kur šiaus 
įsteig ta mo kyk la New Yorke, A. Si-
mu čio ini cia ty va bu vo ati deng ta at-
mi ni mo len ta.

LDT lai kė si griež tos nuo sta-
tos ne ben drau ti su pa verg tos Lie tu-
vos at sto vais, kad di plo ma tams ne-
bū tų pri me ta ma, jog jie pri pa žįs ta 
Lie tu vos oku pa ci ją. A. Si mu tis šios 
nuo sta tos griež tai lai kė si. 

Kny go je pa tei kia ma me džia-
gos apie fi nan si nius LDT iš lai ky mo 
rei ka lus. 1940 m. Lie tu vos at sto vas 
P. Ža dei kis no ta krei pė si į JAV Vals-
ty bės de par ta men tą dėl Lie tu vos lė šų 
JAV ban kuo se at šil dy mo ir pa nau do-
ji mo pa siun ti ny bėms ir kon su la tams 
iš lai ky ti. Nuo 1941 m. tos lė šos jau 
bu vo pa nau do ja mos pa gal pa skir tį, 
bet jų vi sa da bu vo ma žai, nes iš tų 
pi ni gų bu vo iš lai ko mos ne tik JAV, 
bet ir ki tur pa sau ly je vei ku sios at-
sto vy bės. Dėl lė šų trū ku mo ir jų pa-
skirs ty mo nuo lat tvy ro jo įtam pa tarp 
di plo ma tų, bet ga lų ga le Lie tu vos 
vals ty bės re zer vai bai gė si. JAV Vals-
ty bės de par ta men tas su ti ko Lie tu vos 
at sto vy bes fi nan suo ti sko lon iš Lat-
vi jos re zer vų, mat Es ti jos ir Lat vi jos 
re zer vai JAV ban kuo se bu vo di des-
ni. To kiu bū du Lie tu vos at sto vy bė 
JAV iš si lai kė iki pat Lie tu vos ne pri-
klau so my bės at kū ri mo die nos 1990 
m. ko vo 11-ąją. Ir, kaip pri si me na-
me, ne pri klau so ma Lie tu va pri si ė mė 
sko lą Lat vi jai ir ją jau iš mo kė jo. 

Lais va Lie tu va gen. kon su lą 
Ani ce tą Si mu tį pa sky rė am ba sa do-
riu mi prie Jun gi nių Tau tų Or ga ni-
za ci jos. Sa vo kre den cia lus jis įtei kė 
1991 m. spa lio 8 d. 

1994 m., A. Si mu čio 85-me-
čio ir kon su li nio-di plo ma ti nio dar-
bo 60-me čio pro ga jis už nuo pel nus 
Lie tu vai bu vo ap do va no tas LDK 
Ge di mi no ko man do ro kry žiu mi. Tais 
pat me tais bai gė si ir A. Si mu čio ka-
den ci ja JT at sto vy bė je. 1999 m. jis 
dar kar tą – jau 90-me čio pro ga ap-
do va no ja mas LDK Ge di mi no or di no 
Di džiuo ju kry žiu mi. 

Mi rė A. Si mu tis ei da mas 98-
uo sius me tus New Yorke.     A. V. Š.

GEN. KON SU LAS NEW YORKE ANI CE TAS SI MU TIS (KAIRĖJE) 
SU SI TIN KA SU RU SŲ RA ŠY TO JU BEI DI SI DEN TU ALEK SAN DRU SOL-
ŽE NI CY NU, „GU LA GO AR CHI PE LA GO“ KNY GOS AU TO RIU MI
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Tę si nys. Pra džia Nr. 2(458)
Mie las mū sų Ju ziuk,
Kaip tau ei na si? Ar la bai pa-

vargs ti? Žiū rėk sa vęs, pa val gyk, 
ne ken tėk ba do. Ir pa sil sėk. Tau pyk 
svei ka tą. Mes gy ve nam ge rai. Aš vis 
dar gau nu skal bi mo, bet ne pa vargs-
tu. Dar tu riu čie ly bėj nuo nuo mos 
li ku sius pi ni gus, jei gu rei kė tų kam 
la bai. Du da viau Mag du tei, nes ji 
la bai ver kė, kai bu vo at va žia vę per 
Jo no at lai dus. Mo tie jus la bai ge ria. 
Ten blo gai. Taip no riu ta ve pa ma ty-
ti, Juo za pai. Aš pas ta ve plauk čiau 
su vai kais, bet kad ne be lei džia. Pi-
ni gų tu riu pa kan ka mai mums vi soms 
už mo kė ti už šip kar tę. Jei gu tik iš-
leis tų, tuoj pas ta ve ke liau sim. Kas 
ga lė jo ži no ti, kad ka ras mums taip 
su truk dys... Mer gai tės iš au go. Žie-
mai rei kės ba tų Ale nu tei, o Ade lei 
bus Pa liu tės, Pa liu tei bus Ade lės iš-
aug ti niai. Žie mą vėl rei kės į mo kyk lą 
leis ti. Ale nu tė jau vi sa pa na. La bai 
gra žios jos ka sos. Šven to riu je mo-
te rys net pa ki lo ja pri ėju sios. Ade lė 
gra ži ir vis la biau iš pa na šė ja į ta ve. 
Pa liu tė la biau siai klau si nė ja, ka da 
tu par va žiuo si. Ir ji šie met jau pri ėjo 
prie Pir mos Ko mu ni jos. Mes la bai 
ta vęs pa si il gom. Už teks jau, Juo za-
pai. Kiek tu rė sim, tiek ir bus ga na. 
Mer gai tės svei kos ir gra žios. Au ga... 
Pa mirš, kaip tė vas at ro do. Apie ta-
ve pa sa ko ju, kaip sun kiai tu dir bi, 
kaip tu jas ma žy tes ne šio da vai, kaip 
aukš tyn mes da vai, o jos juok da vo-
si... Pa mir šo, nei vie na ne ata me na... 
Gal Ale ny tė. Sa ko, na mą ata me na 
su gon kom. Ir krau tu ves, kur me-
džia gas pirk da vom. Ir tu gi ten dir bi 
kaip pra ga re. Po pa rą iš ei lės... Ne-
ge rai, Juo za pai, ši taip... Pa si il gom 
mes vi sos. Jau ket ve ri me tai ta vęs 
ne ma tėm. Ku la liai ati duo da tau ge-
rų die nų. Ir jai sun ku vie nai bu vo su 
tuo ma lū nu, kol jos vy ras par va žia-
vo. Jis ir sa kė, kad tu sun kiai dir bi. 
O pa ma tęs ma lū ną, tai kaip ir neap-
si džiau gė. Sa ko, ko kią čia puo dy nę 
ša lia ke lio ap ver tei. Tiek pi ni gų par-

Pum pė nų ame ri kon kos (2)
Ri ma Že mai ty tė De Iu li is 
si ve žei, tai kur juos 
su ki šai? Aš tau pau 
pi ni gus, Juo zuk. Ge rų 
die nų ati duo da tau ir 
dė die nė Mac ke vi čie-
nė. Bu vo aną kart po 
baž ny čios už su kę. 

Bu čiuo jam Ale-
nu tė, Ade ly tė, Pa liu tė 
ir Ale na

Ir Ele nai pa-
leng vė jo. Iš sa kė vis ką 
Juo za pui, iš lie jo.

Nuo Pa įst rio 
gir dė jo si ar mo ni ka. 
Ten su si rin kę Pum pė-
nai dai nuo ja dai nas, 
lei džia pa sro viui vai-
ni kus. Ir lau žai de ga, 
ir vi si šo ka. 

 Ele nai rū pė jo 
pa ma ty ti na mus, ku-
riuo se ji už au go. Ne 
taip jau se niai ir bu vo 
ten, per Ve ly kas. 

***
O gy ve ni mas vis blo gė jo. Ka-

ras pra si su ko ir pro Pum pė nus. Mies-
tas de gė, ver kė, ba da vo, sir go ir mi rė. 
Žmo nės bi jo jo už ei ti vie ni pas ki tus. 
Vi si ži no jo, kad kaž ko kia ne ge ra li ga 
siau čia po mies tą. Ne tik po mies tą. 
Sa ko, vi sur ap lin kui tas pats. Pe ral-
kę, per var gę, vi so kių ne lai mių nu a-
lin ti žmo nės ne be ga lė jo at si lai ky ti 
prieš dar vie ną... Vi du rių šil ti nė... 

Už ėjo kal bos Pum pė nuo se, 
kad žmo nės nuo van dens ap ser ga ir 
mirš ta. 

***
Ele na vis ką plo vė ir vi ri no, 

kiek tik ga lė jo, ėmė ma žiau skal bi-
mo, mer gai čių ne pri lei do prie at neš-
tų skalb ti dra bu žių ir už val ka lų už-
val ka lė lių. Vis sun kiau bu vo gau ti 
mui lo, vis daž niau Ele na skalb da vo 
šar me, kol ir to šar mo pa si da rė vis 
sun kiau pra si ma ny ti: per vi sas ne lai-
mes mal kos ta po bran ge ny be. Ele na 
kei tė si dab ri nius į mal kas, de rė da vo-

si su žy dais, nes pi ni gai vis dar bu vo 
bran ges ni už duo ną, mal kas, pie ną, 
svies tą ar mė sos ga ba lė lį. Su iro vi-
sa žem dir bio per šimt me čius su kur ta 
tvar ka, jį mai ti nu si ir lei du si jam gy-
ven ti. Ta čiau ūki nin kai vis tiek su-
ge bė da vo už au gin ti viš tų, par šiu kų, 
iš lai ky ti kar vę, to dėl mais to pro duk-
tų bū da vo. Ma žiau ir bran ges nių, bet 
bū da vo. 

Že mė au gi no pras tą der lių. Iš-
min ta, su tryp ta, iš dras ky ta. Pa var gu-
si ir iš se kin ta. Ar kliai be pa klau si mo 
ar pa pra šy mo din go ka ro sū ku riuo se. 
Ir slė pė, ir vi saip gud ra vo žmo nės... 
Ka ro ne per gud rau si. 

Bi jo da ma bet ko kių žmo nių 
su si bū ri mų, Ele na ne lei do vai kų iš-
ei ti į lau ką. Gir dė jo kal bant, kad už 
mies to ge riau, kad ten ne taip ser ga, 
to dėl jau niau si ą ją, pa čią sil pniau si-
ą ją, ir ati da vė pas ūki nin kus ga ny ti. 
Apo lo ni ja ir Ele na pa si li ko Pum pė-
nuo se su mo ti na.

***
Vie ną ry tą, pri kel ta lie taus la šų, 

IŠ AME RI KOS SU GRĮ ŽĘS RAN KRAŠ ČIO AU TO RĖS RI-
MOS ŽE MAI TY TĖS PRO SE NE LIS JUO ZA PAS STAŠ KE VI ČIUS
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at si tren kian čių į ma žy tį lan ge lį, Ele na 
at si sė do lo vo je ir pa si ju to to kia sil-
pna, kad gal va vėl nu lin ko ant pa gal-
vės. Kai die ną, be ko čio jant pa klo des, 
vėl ėmė svaig ti gal va, ji per daug į tai 
ne krei pė dė me sio. Ne pir mas kar tas. 
Aiš ku, ne pa val go iki so ties, vis žiū rė-
da ma, kad ne ba dau tų duk te rys.

Ele nu tei at si kė lus Apo lo ni ja ir 
pa li ko gu lė ti lo vo je.

– Pa liu te, kel kis, praus kis, ei-
sim val gy ti, – ra gi no mo ti na vai ką, 
ki tai duk rai jau sė dint prie sta lo su 
vir tais kiau ši niais ir pras ta duo na bei 
ra mu nė lių ar ba ta.

– Ne no riu val gy ti, – at sa kė 
Apo lo ni ja, pra mer ku si akis ir tuo jau 
pat jas vėl už mer ku si. 

– Ar skau da kas, Pa liu te? – su-
si rū pi no mo ti na, pri dė ju si ran ką vai-
kui prie kak tos.

– Ne, tik no riu mie go, – vos 
ap vers da ma lie žu vį kal bė jo duk ra.

– Vai ke li, nie ko ne val gei va-
kar, tai sil pna. Rei kia šian dien val-
gy ti... Aš tau at ne šiu į lo vą... Tru pu-
tį, ke lis kąs ne lius, – įkal bi nė jo vi sai 
nu si gan du si mo ti na, pa ti per prie var-
tą iš gė ru si ra mu nė lių ar ba tos. – Ar 

pil vas ne skau da, Pa liu te?
– Ne... – gu lė jo ne si ju din da-

ma duk ra.
Ele na vi sa da bi jo jo li gų. La bai 

bi jo jo. Ypač da bar. To dėl, už me tu si 
iš aug tą švar ke lį Ele nu tei ant pe čių ir 
ap mū tu ria vu si vil no ne ska re le gal vą, 
lie pu si ap siau ti sa vo ba tus, iš stū mė 
duk rą pro du ris į ru de ni nį lie tų. 

– Dak ta ro nė ra, – par plu ku si 
per pur vą na mo pa sa kė vy riau sio-
ji. – Kai par va žiuos, at eis pas mus... 
Šei mi nin kė sa kė, kad rei kia ger ti ar-
ba tos. Daug... 

Ele na jau tė, kad vis mau džia 
pil vą, ne ži nia, ar čia li ga, ar iš gąs tis. 
Už vi ri nu si mė tų, su py lu si į ąso tį, už-
den gė jį lėkš te le ir ap vy nio jo rankš-
luos čiu. Kad ne atauš tų. Pri puo lu si 
prie Apo lo ni jos ap kam šė ją, už klo-
ju si dar vie nu už klo tu, ir mė gi no su-
gir dy ti mė tų ar ba tos, bet vai kas pra-
ri jo ke lis šaukš tus ir nu su ko gal vą 
nuo mo ti nos.

– Ar gir di ma ne, Pa liu te, vai-
ke li, ar gir di? – pa ti vos iš tar da ma 
žo dį, klau si nė jo mo ti na.

– Mhm, – su my kė vai kas.
Ele nos šir dis dau žė si po krū ti-

nę, gal va svai go, pa čiai bu vo sil pna, 
kad gal va vos lai kė si ant pe čių. Iš ko-
čio tus skal bi nius su dė ju si į pin ti nę, 
pa sta tė ją ant vir tu vės sta lo, ta čiau 
ei ti iš na mų ne si ry žo. 

– Aš nu ne šiu, – pa si siū lė Ele-
nu tė, ir mo ti na ne pri eš ta ra vo. Vai kas 
vėl ap si mu tu ria vo ir vėl – pro du-
ris. Su grį žo su duo nos pus ke pa liu ir 
svies to puo de liu bei puo dy nė le pie-
no, vis ką su si dė ju si į tą pa čią pin ti nę 
ir už den gu si ją dug ne vi sa da lai ko-
mu rankš luos čiu.

– Ma ma, žiū rėk, ką da vė, – trau-
kė vi sa ge ra Ele na ir dė jo ant sta lo. 

– Pa ti pa val gyk, – ra gi no mo-
ti na, ger da ma iš mo li nio puo de lio ar-
ba tą, gu lė da ma lo vo je prie šais Apo-
lo ni ją, pa si ver tusi ant šo no ir ap si-
klos čiu si mo čiu tės duo tais pa ta lais 
ir ant kė du tės prie lo vos pa si sta čiu si 
Ma ri jos pa veiks lą.

Apo lo ni ja lyg ir at si bu du si 
kaž ką sa kė.

– Ką sa kai, Pa liu te, – at si sė do 
mo ti na. – Ale nu te, Jė zau Ma ri ja, at-
eik, vai ke li, pa klausk, ko ji no ri.

Ele nu tė ir taip jau ėjo prie se-
sers, neš da ma jai puo de lį pie no.

– Ale nu te, ne duok pie no, vai ke-
li, ne duok, – kal bė jo mo ti na, jaus da-
ma si taip, kad, ro dės, kau lai pa si da rė 
minkš ti kaip vaš kas ir ne be lai kė jos.

– Lau kan no riu, – vos iš gro-
mu lia vo Apo lo ni ja, mė gin da ma kel-
tis, iš lo vos, bet tik su ju dė jo.

Se suo at lė kė su ki bi ru, at klo jo 
li go nę ir mė gi no ją iš kel ti iš lo vos. 
Apo lo ni ja ne tu rė jo jė gų pa dė ti se se-
riai ją pa ju din ti, tad mo ti na, su kau-
pu si vi sas jė gas, at si sto jo iš lo vos ir 
pa dė jo ma ža jai at si sės ti ant ki bi ro. 

– Ma ma, Pa liu tė vi sa karš ta, – 
rū pi no si Ele na.

– Gal va griū na, – pa šnibž dom 
iš ta rė Apo lo ni ja.

Ji sė dė jo ant ki bi ro, ma žy čiais 
pirš te liais įsi tvė ru si jo kraš tų, pri lai-
ko ma stai ga su sil pnė ju sios mo ti nos 
ir dar vis stip rios se sers. Nu gel tęs 
vei de lis pa mė lu siom aki duo bėm bu-
vo nu lin kęs že myn ir ka bo jo kaip vė-
jo nu lauž tas jur gi nė lio žie das. Mo-
ti na, su grie bu si nuo kė dės at ra mos 
pa ka bin tą ska rą, už me tė ją duk te riai 

RAN KRAŠ ČIO AU TO RĖ RI MA ŽE MAI TY TĖ DE IU LI IS (DE ŠI NĖ JE) SU TIN KA Į SVE-
ČIUS IŠ LIE TU VOS AT VYKS TAN ČIUS MA MĄ VIK TO RI JĄ ŽE MAI TIE NĘ IR BRO LĮ RI MĄ
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ant pe čių. 
– Kur tau skau da? – klau si nė-

jo se suo, ir Apo lo ni ja at sa kė:
– Pil vą...
– Rei kia, kad ger tum ar ba tą. 

Taip dak ta rie nė sa kė... Aš at ne šiu, – 
lėk da ma lauk su dvo kian čiu ki bi ru, 
iš ta rė Ele na.

– Ale nu te, į bū de lę su pilk, 
vai ke li, – vos gir di mai pa pra šė mo ti-
na, vėl at si gu lu si po ant klo dėm, bet 
ne ži no da ma, ar duk ra ją gir dė jo.

Gal ry toj bus ge riau. Per nak tį 
iš mie gos, pa sil sės. Rei kia ger ti ar ba-
tą. Rei kia. Ir vėl sie kė puo de lio su 
mė tom. Pa liu tei taip pat rei kia. Dė-
kui Die vui ir Šven čiau sia jai Mer ge-
lei Ma ri jai, Ele nu te stip ri. Bus ge rai. 
Vis kas bus ge rai. Jos tu ri iš gy ven ti, 
nes dar rei kia su si tik ti su Juo za pu. 
Ka ras grei tai baig sis, taip vi si kal-
ba, kad baig sis... Ta da jos plauks 
pas Juo za pą. Vi si pi ni gai šip kar tei 
yra. Pa si ims ta da Ade ly tę ir plauks. 
Nie ko čia ne bė ra. Am ži na til sį tė ve-
liai Pa įst rie čių ka pe liuo se. Mo tie jus 
yra. Bet tas Mo tie jus... Ne, ji gy vens 
Ame ri ko je. Rei kia ger ti... Dak ta rie-
nė sa kė, kad rei kia.. 

– Aš pe le nų bū de lė je už py-
liau... Ki bi rą iš plo viau prie šu li nio... 
Pas kiau šar mu per ska la vau, – lyg 
ko kią už duo tį at li ku si, pa sa ko jo Ele-
nu tė. – Ran kas šar mu nu si plo viau. 
Graužia... Pa liu tei duo siu ar ba tos.

– Gerk Pa liu te, vai ke li, gerk, 
– ra gi no duk rą mo ti na, kai Ele nu tė 
jai prie lū pų ki šo puo de lį su  ar ba ta. 
– Ar cuk raus įdė jai?

– Įdė jau. Vi są šaukš tą įdė-
jau, – kal bė jo Ele nu tė ir, pa sė mu si 
šaukš tu ar ba tos, mė gi no ją su gir dy ti 
se se riai.

Se suo net ne pra vė rė lū pų. At-
ro dė, kad ji, pa gul dy ta nuo ki bi ro, 
tuo jau ir už mi go. Die ve aukš čiau-
sias, kur tas dak ta ras. Sa ko, yra kaž-
ko kių vais tų. Gal ne šil ti nė. Gal taip 
ką su val gė. Aiš ku, ne šil ti nė. Tas vi-
du ria vi mas... Bet juk nie kur ne iš ei-
na, vi są lai ką bu vo na mie. Skal bi niai 
gal... Bet jie vi si iš vi rin ti, o ran kas 
ji tuoj šar mu nu si plau na, tik su me-
tu si juos vi rin ti... Iš kur bus ta šil-
ti nė. Sa ko, van de nį rei kia žiū rė ti. Ji 

vi ri na. Vis ką vi ri na, šar mu plau na. 
Ir Ele nu tė plau na... Ką ji, vai kas... 
Gal taip kas. Ir anks čiau bū da vo, 
kad vi du riuo ja Pa liu tė. Gal pil ve lis 
kiek sil pnes nis. Pra eis. Ir jai pra eis. 
Die vas ne leis at si tik ti bai siau siam. 
Ji juk tris duk te ris tu ri. Kas jas už-
au gins... O kas už au gins kai my nų 
ber niu kus? Jė zau Ma ri ja... Va kar 
Ele na jiems nu ne šė duo nos. Vie ni 
ug nį pa si kū rę. Jė zau Ma ri ja, Šven-
čiau sio ji Mer ge le, ma lo nės pil no ji, 
Vieš pats su ta vi mi. Tu pa gir ta tarp 
mo te rų, pa gir tas ta vo įsčiaus vai sius 
Jė zus. Šven to ji Ma ri ja, Die vo mo ti-
na, melsk už mus, mus, nu si dė jė lius, 
da bar ir mū sų mir ties va lan dą... Ne, 
ne, pa dėk mums pa sveik ti... Vai kus 
už au gin ti pa dėk. Pa dėk su lauk ti ge-
res nio gy ve ni mo. Dak ta ras tuoj at-
va žiuos... Ele na su čiu pi nė jo pi ni gą 
po pa gal ve. Yra... Vis kas bus ge rai.  
Pa liu tė mie ga. Leng vai kvė puo ja. 
Vis kas bus ge rai. 

– Ale nu te, Ale nu te, – pa šau kė 
mo ti na, ne ma ty da ma, kad vy res nė lė 
sė di čia pat, ant jos lo vos ko jū ga lio.

– Ma ma, ar tau kur skau da? 
– klau sė ji kaž kaip ty liai, kad Ele na 
vos iš gir do.

– Pa kviesk Ku la lie nę... – ir 
pa ti nu ste bo, kad taip sun ku kal bė ti.

Kol at sku bė jo Ku la lie nė su 
Ele nu te, tarp abie jų li go nių lo vų sto-
vė jo dak ta ras, spi ri tu va ly da ma sis 
ran kas.

– Ar ko kių gi mi nių tu ri, Staš-
ke vi čie ne? – klau sė, pa spau dęs 
abiems pil vus, pa klau sęs tū be le, pa-
lie tęs kak tas. 

– Aha, – at si lie pė Ele na.
– Ar kas ne ge rai? – pa klau sė 

Ku la lie nė.
– Daž nai žmo nės pa sveiks ta. 

Pa lik siu mil te lių. Tris kar tus per die-
ną abiems. Tu ri ger ti daug ar ba tos. 
Van de nį tik vi rin ti. Pa ta ly nę vi rin ti. 
In dus, iš ku rių val gė, nu pli ky ti ver-
dan čiu van de niu. Ne ga li ma pie no, 
varš kės. Nie ko pie niš ko. Daug ger ti.  
O tu, – pa si su ko į Ele nu tę, – būk kuo 
to liau nuo jų, plauk daž nai ran kas. 
Mui lo tu rit? Sa ma go nas ge rai ran-
kom va ly ti.

– Aš at ne šiu, Ale nu te, sa ma-

go no... – pa ža dė jo Ku la lie nė.
Ir at ne šė. Ir juo mė gi no abi 

gir dy ti – kad li gą už muš tų. Vi du riai 
pra dė jo dar la biau skau dė ti. 

Ki bi rą Ele nu tė ne šė ir mo ti-
nai, ir se se riai, kol Ade lė ne be spė jo 
pa sa ky ti, ir ta da rei kė jo jai pa ties ti 
šva rią pa klo dę. Iš var gu si su se se ria, 
kol jai pa mai nė pa ta lą, vy res nio ji 
skal bė. Ži no da ma, kaip tai da rė mo-
ti na, ji kū rė kros nį, lau ke prie šu li nio 
nu ska la vu si pa klo dę, ją įme tė į ka ti-
liu ką, už py lė van de niu ir vi rė. Pas-
kiau vi rė vėl ir vėl.

Skal bė ir džio vi no vir tu vė je, 
kam ba ry je, iš džiaus čiu si ant kė džių, 
ant sta lo, pa lei kok lių sie ne lę. Nuo 
pa džiau tų skal bi nių kar tais sro ve le 
bė go van duo, nes vai kiš kos ran kos 
ne ga lė jo jų iš gręž ti. 

– Ar iš no ko? – klaus da vo mo-
ti na apie skal bi nius, jaus da ma, kad 
lie žu vis ne be tel pa bur no je, iš di dė-
jęs, iš ti nęs. Kar tais ji dar at si kel da vo 
iš lo vos sa vo rei ka lų, o kar tais – ne.

Džiū vo il gai, nes li jo ir li jo, 
bu vo drėg na. Iš skalb ti pa ta lai įga vo 
pe lė sių, kar tu mo kva pą. Drėg mei iš-
vai ky ti rei kė da vo kū ren ti il gai. Vai-
kas ir pleš ki no mal kas, ku rios ma žė-
jo. 

Dvi sa vai tes pra sir gu si Apo-
lo ni ja mi rė. Mo ti na, ne be tu rė da ma 
jė gų nei verk ti, nei šauk ti, gu lė da ma 
tik ju di no lū pas ir žiū rė jo į prie šais 
lo vo je gu lin čią su stin gu sią duk te rį.

Ele nu tė, už de gu si žva kę, 
brau kė per se sers vei de lį, pa šla pi-
nu si dro bės ske pe tą, šluos tė, lo vo je 
gu lin čią. Jai ne be skau dė jo. Nu gel tu-
si ir su džiū vu si jos se suo gu lė jo ne-
be de juo da ma ir ne be inkš da ma. Kaip 
mo kė jo, su šu ka vo plau kus ir su py nė 
juos į dvi ka sas. Pas kiau Ku la lie nė 
at ėjo. Abi ap vil ko va sa ri nę suk ne-
lę. Die ve, kaip šal ta, o jos va sa ri nę 
suk ne lę... To dėl se suo ją pri den gė iš-
džiū vu sia pa klo de. 

Ma ma kar tais at si merk da vo, 
kar tais iš jos akių rie dė da vo aša ros. 
Tiks liau, te kė da vo sro ve le.

Ta da Ele nu tė glos ty da vo ma-
mos tam sius plau kus ir verk da vo pa-
ti. Gai la se sers, bet kol ma ma ne ver-

nukelta į 42 psl.
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Kai pla nuo si te ke lio nes į Lie-
tu vą ir po Lie tu vą, ne pa mirš ki te, kad 
šie met su kan ka 75-eri me tai nuo le-
gen di nės „Li tu a ni cos“ skry džio per 
At lan tą. Yra pro ga ap lan ky ti vie tas, 
su si ju sias su mū sų tau tos did vy riais 
Ste po nu Da rium ir Sta siu Gi rė nu. Ir 
ne tik Ka ro mu zie jų Kau ne ar Sol-
di no miš ke lį Len ki jo je, bet ir abie jų 
la kū nų gim ti nes, ku rio se yra įreng ti 
mu zie jai – Ste po no Da riaus – Da-
riaus kai me, Jud rė nų se niū ni jo je, 
Klai pė dos ra jo ne, o Sta sio Gi rė no 
– Vy to ga los kai me, Upy nos se niū ni-
jo je, Ši la lės ra jo ne. Abu la kū nai bu-
vo že mai čiai, bet su si pa ži no Ame ri-
ko je, Chi ca go je. Juos su ve dė mei lė 
skry džiui.

Šį kar tą pla čiau pa pa sa ko si me 
apie Sta sį Gi rė ną ir jo tė viš kę. 

Sta sys Girs kis, Ame ri ko je 
pa si kei tęs pa var dę į Gi rė ną, gi mė 
1893 m. spa lio 4 d. Vy to ga los kai-
me, da bar Ši la lės raj. Tė vai – Juo-
zas ir Mar ce lė (Mar tin ku tė) Girs kiai. 

Sta sio Gi rė no tė viš kė Vy to ga lo je
Jis bu vo še šio lik tas vai kas šei mo je. 
Dvy li ka mi rė dar vai kys tė je, gy vi iš-
li ko tik ke tu ri, tarp jų – ir Sta siu kas. 
Tė vams anks ti mi rus še šio lik me tis 
naš lai tis Sta sys su bro liu Pet ru 1910 
m. emig ra vo į JAV. Chi ca go je jau 
nuo 1900 m. gy ve no jų vy riau sias 
bro lis Jo nas ir dvi pus se se rės. Sta-
sys lan kė pra džios mo kyk lą, pra dė jo 
už dar biau ti ir iš mo ko spaus tu vi nin-
ko ama to. Jį trau kė tech ni ka – tu rė jo 
tuo met re tą dvi ra tį, vė liau mo to cik-
lą, mo tor lai vį, su ku riuo ve žio da vo 
ke lei vius po Mi chi ga no eže rą. Pra-
si dė jus Pir ma jam pa sau li niam ka rui 
ban dė sto ti sa va no riu į ka riuo me nę, 
bet dėl svei ka tos jo ne pri ėmė. Ta da 
jis pa kei tė Girs kio pa var dę į Girch 
ir sto jo sa va no riu ki ta me pri ėmi mo 
punk te. Ka riuo me nė je tar na vo Te xa-
so vals ti jo je, avia ci jos da li ny je. Ku rį 
lai ką bu vo me cha ni kas. Grį žęs iš ka-
riuo me nės dir bo spaus tu vė je. 1921 
m. įstei gė tak si ben dro vę, ku ri po 8 
me tų ban kru ta vo. Sta sį vi lio jo skrai-
dy mas. Su si tau pęs pi ni gų 1924 m. 
jis su drau gu šve du Lar so nu nu si pir-
ko lėk tu vą. Jie du skrai dy da mi pa ty-
rė ava ri ją, ku rios me tu Sta sys bu vo 
sun kiai su žeis tas. Po ava ri jos skrai-
dy ti pra dė jo tik 1927 m. su part ne-
riais įsi gy tu ki tu lėk tu vu. 1931 m. 
ga vo trans por to pi lo to tei ses. Dar 
1927 m. su si pa ži no su Da riu mi ir su-
si ta rė kar tu skris ti į Kau ną. Šia pro-
ga Sta sys pri si ė mė Gi rė no pa var dę. 

Sta sys nuo lat to bu li no skrai-
dy mo įgū džius, dve jus me tus lan kė 
H. C. Ke le rio avia ci jos kur sus, bu-
vo fi gū ri nio skrai dy mo en tu zias tas. 
1931 m. S.Gi rė nas lai mė jo Ame ri-
kos le gio no avia ci jos kuo pos pri zą 
už tiks liau sią nu tū pi mą su stab džius 
lėk tu vo va rik lį. Tais pa čiais me tais 
ga vo trans por to pi lo to kla sės li cen-
ci ją, duo dan čią tei sę ve žio ti ke lei-
vius ir pre kes iki 3500 sva rų svo-
rio. Įsi gi jęs nuo sa vą nau ją PARKS 
fir mos lėk tu vą, per tre jus me tus jis 
iš mo kė skrai dy ti 52 as me nis, tarp jų 
– tris lie tu vius. Bū da mas ge ras pi lo-
tas ir pri ty ręs la kū nas Sta sys bu vo 
vi sų mė gia mas ir ger bia mas. Var go 

ir skur do iš auk lė tas Sta sys bu vęs la-
bai kuk lus, darbš tus, neš ne kus, ge ra-
šir dis ir la bai tei sin gas. 

Su ta rę reng ti skry dį per At-
lan tą Ste po nas ir Sta sys kar tu ren gė 
Ame ri kos lie tu vių avia ci jos šven tes, 
kad iš su au ko tų ir sa vų su tau py tų bei 
pa si sko lin tų pi ni gų įsi gy tų lėk tu vą. 
Pir ko ir per sta tė lėk tu vą „Be lan ca 
CH 300 Pa ce ma ker“, vė liau pa va-
din tą „Li tu a ni ca“. Sa vo krei pi me si 
pi lo tai skel bė, jog tiek sėk min gas 
skry dis, tiek ir ga li ma ka tast ro fa su-
stip rins Lie tu vos sū nų dva sią, įkvėps 
juos nau jiems žy giams. Pa sau liui šis 
skry dis bu vo reikš min gas taip pat 
moks lo ir in ži ne ri jos po žiū riu, ti riant 
oro sro ves bei pa nau do to lėk tu vo ti-
po ir na vi ga ci jos bū dų ga li my bes. 

Lėk tu vo re mon tu dau giau sia 
rū pi no si S. Gi rė nas. Ant S. Da riaus 
pe čių gu lė or ga ni za ci niai rū pes čiai: 
pa ruoš ti skri di mo marš ru tą, ap skai-
čiuo ti, kiek rei kia ku ro, stu di juo ti 
ast ro no mi nę na vi ga ci ją ir kt.  

1933 m. lie pos 15 d. 6 val. 
24 min. „Li tu a ni ca“ pa ki lo iš New 
Yorko Floi do Be ne to ae ro dro mo 
(Flo yd Ben net Field). Įsi bė gė da mas 
sun kus (3668 kg sve rian tis) lėk tu vas 
du kar tus vos ne nu sly do nuo ta ko ir 
at si plė šė nuo že mės tik pa čia me jo 
ga le. 

Ke lią la kū nai bu vo su skirs tę 
į tris eta pus: Niu jor kas-New Found-
lan das – 2129,8 km, At lan to van de-
ny nas – 3513,2 km, Ai ri ja-Kau nas. 
Pir muo sius du eta pus jie lai kė sun-
kiais ir pa vo jin gais, tre čią – leng-
viau siai įvei kia mu. Lie pos 15 d., 
pra ėjus 8 val. 48 mi nu tėms nuo iš-
skri di mo iš New Yorko, „Li tu a ni ca“ 
jau skri do virš New Found lan do sa-
los. Ties Grand Fal so mies te liu la-
kū nai iš me tė bal tu kas pi nu per riš tą 
rau do ną mai še lį su pra ne ši mu, kad 
lėk tu vas „Li tu a ni ca“ Nr. 688E skren-
da sėk min gai, la kū nai S. Da rius ir S. 
Gi rė nas jau čia si ge rai. Ši la kū nų in-
for ma ci ja bu vo pas ku ti nė.

Ži nia apie „Li tu a ni cos“ skry-
dį grei tai pa skli do po vi są pa sau lį. 
Lie tu va pa si ruo šė su tik ti did vy rius. 

STE PO NAS DA RIUS IR STA SYS GI RĖ-
NAS PRIE SA VO ATNAUJINTO LĖK TU VO
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Lie pos 16-osios va ka rą bu vo už deg-
ti Kau no ra di jo bokš tų ži bin tai, ore 
pa tru lia vo ka ro avia ci jos lėk tu vas, 
Alek so to ae ro dro me su si rin ko apie 
25 000 žmo nių mi nia. Į Kau ną lėk-
tu vas tu rė jo at skris ti apie 2-3 val. 
nak ties. Lie pos 17 d. „Li tu a ni ca“ 
ne pa si ro dė. 

Per skri dę At lan to van de ny-
ną dėl blo gų oro są ly gų ties Ai ri-
ja S. Da rius ir S. Gi rė nas pa su ko į 
šiau rę ir per Ško ti ją bei Šiau rės jū rą 
pa sie kė Vo kie ti ją. Vie na ver si ja pa-
sa ko ja, kad skren dan čią pro Ber lin-
che no mies te lį „Li tu a ni cą“ ap švie tė 
pro žek to riai. Lėk tu vas už si ka bi no 
už me džių vir šū nių, nu lau žė ke lis 
me džius ir lie pos 17 die ną 0 val. 36 
min. (Ber ly no lai ku) nu kri to ša lia 
Kuh da mo kai mo, Sol di no apy lin kė-
se (da bar Len ki jos te ri to ri ja, Pščel-
ni ko kai mas). 

Iki šiol nė ra nė vie no įti ki-
na mo pa aiš ki ni mo, ko dėl, įvei ku-
si di dži ą ją ir sun kiau sią ke lio da lį, 
„Li tu a ni ca“ su du žo, iki Kau no li kus 
vos 650 km. Ofi cia liai bu vo pra neš-
ta, kad ka tast ro fa įvy ko dėl aud ros 
ar su ge dus mo to rui. Ta čiau eks per tų 
bu vo nu sta ty ta, jog ka tast ro fos me tu 
lėk tu vo va rik lis vei kė (pro pe le ris su-
ko si) ir ku ro dar bu vo pa kan ka mai. 
Mi ni mos pi lo ta vi mo klai dos, ta čiau 
tai bu vo pri ty rę pi lo tai: S. Da rius, 
skrai dy da mas ka ro avia ci jo je, ne-
pa ty rė nė vie nos ava ri jos. Kai ku-
riuo se in for ma ci jos šal ti niuo se tei-
gia ma, jog lėk tu vas ga lė jo pra skris ti 
virš slap to vo kie čių ka ri nio ob jek to 
ir bū ti nu muš tas, pa lai kius jį prie šų 
žval gy bi niu lėk tu vu, ta čiau pi lo tų 
kū nuo se kul kų pėd sa kų ne ras ta.

Vi są šią is to ri ją ir dar dau giau 
ga li ma iš girs ti ap lan kius Sta sio Gi-
rė no me mo ria li nį mu zie jų Vy to ga lo-
je, ku rio ve dė ja yra la kū no gi mi nai-
tė, gy ve nan ti to je pa čio je so dy bo je, 
Li na Gu de liū nie nė. Ji ne tik pui ki 
pa sa ko to ja, bet ir yra su rin ku si daug 
pri si mi ni mų, iš li ku sių Girs kių gi mi-
nė je, kai me ir apy lin kė je. 

Pir mo ji Sta sio Gi rė no-Girs kio 
gim ti nės mu zie jaus eks po zi ci ja bu vo 
ati da ry ta 1983 m., mi nint skry džio 
per At lan tą 50-me tį. 1988 m. bu vo 

pa sta ty tas na mas, bet ki to je vie to je, 
nes se no jo na mo vie to je Sta sio Gi-
rė no bro lis Pet ras 1938-1939 m. pa-
sta tė klė te lę, ku rio je da bar įreng ta 
Vy to ga los apy lin kių pa žin ti nė eks-
po zi ci ja: gy ven to jų są ra šai įvai riais 
am žiais, fo to nuo trau kos, as me ni niai 
daik tai. Trum pai nu švie čia mi trem-
ties, par ti za ni nio pa si prie ši ni mo, ko-
lū kių gy ve ni mo lai ko tar piai. 

STA SIO GI RĖ NO TĖ VIŠ KĖS NA MAS-MU ZIE JUS VY TO GA LO JE, ŠI LA LĖS RAJ.

STA SIO GI RĖ NO TĖ VIŠ KĖS NA MO-MU ZIE JAUS VY TO GA LO JE VA DO VĖ IR GI RĖ NŲ 
GI MI NĖS AT STO VĖ LI NA GU DE LIŪ NIE NĖ (VI DU RY JE) PA SA KO JA ŽUR NA LIS TĖMS – „AL-
FA“ IN TER NE TI NIO DIEN RAŠ ČIO KO RES PON DEN TEI JŪ RA TEI SKĖ RY TEI (DE ŠI NĖ JE) IR 
PL RE DAK TO REI AUD RO NEI V. ŠKIU DAI TEI APIE SA VO DĖ DĖS GY VE NI MĄ. AL GIR DO 
GI RI NIN KO NUOTRAUKOS

Gy ve na ma sis na mas įreng tas 
taip, kaip at ro dė prie Girs kių XX 
a. pra džio je. At sta ty to je tro bo je su-
rink ti Sta sio vai kys tę at spin din tys 
daik tai, yra iš li kęs ir Girskų šeimai 
priklausęs šventas paveikslas. Ant ra-
jame na mo ga le, ,,ka ma ro je“, įreng-
ta pa grin di nė eks po zi ci ja apie Sta sio 
Gi rė no gy ve ni mą, pa si ruo ši mą skry-
džiui, žū tį ir at mi ni mo įam ži ni mą.
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kia, dar ne taip blo gai. Ta čiau kai ji 
ver kia, ver kia ir Ele nu tė.

Tai sy da ma se sers lo vą Ele nu-
tė iš trau kė Apo lo ni jos lo vos pa sie-
nin įsi sprau du sią lė lę, pirk tą Ame ri-
ko je ir duo tą se se riai, kai ji su sir go. 
Pa tai sė jos su si lam džiu sią suk ne lę, 
to mis pa čio mis šu ko mis, ku rio mis 
šu ka vo se se rį, pa ke de no be trū ki nė-
jan čius jos plau kus, iš jų su py nė dvi 
ka se les, ku rios vėl tuo jau pat iš si lei-
do. Nu spren du si, kad bus ge rai ir be 
ka sų, ji pa gul dė lė lę ant Apo lo ni jos, 
su dė da ma jos ran kas virš žais lo.

Ku la lie nės vy ras nu lė kė pas 
Juo za po bro lį, o jis at va žia vo ki tą 
die ną su iš pu šies pa da ry tu kars te liu, 
pa gul dė jį ant len tų, per mes tų per du 
suo lus. Pas kiau iš lo vos iš kė lė Apo lo-
ni ją, net ne žvilg te lė jęs į jos mo ti ną...

Su ži no ju sios apie ne lai mę at-
ėjo ke lios kai my nės, iš to lo pa kal bi-
no ta me pa čia me kam ba ry je gu lin-
čią Ele ną, per si žeg no jo, pa si mel dė. 
Ir iš ėjo. Nie kas ne ver kė. Pa kvies tas 
ku ni gas pa šven ti no, su kal bė jo mal-
dą, per žeg no jo, pa lai mi no ir mo ti ną, 
į bur ną įdė jęs ko mu ni ją.

Ele nu tė ži no jo, kad lai do tu vės 
tu ri bū ti ne to kios. Kars te lį rei kia 
api pin ti gė lė mis, rū to mis rei kia, nes 
jos se su tė vi sai jau na. Gu li už deng ta 
iki pu sės. Ji su ieš ko jo mal dak ny gę, 
ku rią Apo lo ni ja ga vo per pir mą ją ko-
mu ni ją, ir įsprau dė jai į ran kas, lė lę 

pa trau ku si į šo ną. Kaž ku ri iš at ėju sių 
mo te rų įda vė Ele nu tei ro žan tė lį, kad 
įspraus tų jį se se riai, gal vą pa si dė ju-
siai ant Ele nu tės jai pa bruk tos pa gal-
vė lės, ku rią bo bu tė py lė iš žą siu kų 
plunks nų – sa vo duk ters krai čiui. 
Nie kas vai kui nie ko ne sa kė. At ro dė, 
kad nie kam nie kas ne rū pė jo. Baž ny-
čios var pai skam bi no ir skam bi no... 
Lai do tu vėms...

Ele nu tė ir dar ke lios mo te rys 
ėjo se se riai, pa gul dy tai dė dės ve ži-
me, iš pas kos. Ant už kal to kars te lio 
šo ki nė jo lie taus la šai, plau da mi me-
di nes len tas ir ant jų Ele nu tės pa-
dė tus dar ne nu ša lu sius vio le ti nius 
kie čius iš jų dar že lio, ve ži mą, ra-
tus, tar si pra rė žian čius pur vą, ku ris 
vėl su si ly gi na, vos jiems pa ju dė jus į 
prie kį. Dė dė lai kė va de les ir ėjo ša-
lia ve ži mo. Ele nu tei pa si ro dė, kad 
jis ta ria jos tė vo var dą, žiū rė da mas 
prie šais sa ve. Ji ne su pra to, ar kas 
ver kia, ar ne, nes vi sų vei dai bu vo 
šla pi nuo lie taus. 

Ir stai ga ji su vo kė, kas at si ti ko: 
tė tė grįš, o Apo lo ni jos ne be bus... Ji 
bus, ma ma bus, Ade lė bus, o Pa liu tės 
ne bus. Pa liu tė bus su Kon stan ci ja. Su 
bo bu te bus ir se ne liu. Ir su ki ta bo bu-
te... Gal jiems vi siems ten bus ge rai, 
bet jie tai gi ne ma tys. Tai gi jie dau giau 
ne ma tys se sers! Kaip ne be ma tė bo bu-
tės. Ma ma sa ky da vo, kad jie mel džia-
si ten, dan gu je, kad joms vi soms bū tų 
ge rai gy ven ti... Ka ži, ar mel džia si... 

Ko dėl ta da Apo lo ni ja mi rė, jei gu mel-
džia si? Ko dėl jai taip skau dė jo? Ko-
dėl ma ma ser ga, jei gu mel džia si? 

– Ne be ma ty siu, dau giau ne-
be ma ty siu Pa liu tės, – už si kūk čio jo 
Ele na į del nus. Kūk čio ji mas per au go 
į rau do ji mą, ir at si su ko dė dė. Ele nu-
tė pa ma tė jo pra si ple čian čias šner-
ves ir su ju dan tį smak rą. Ta da vie na 
iš mo te rų ap ka bi no ją per pe čius ir 
pa sa kė:

– Die vu lis ją pa si ė mė. Jai da-
bar ge rai. 

Ele nu tė gir dė jo taip sa kant 
daug kar tų, kai kas mir da vo mies te-
ly je. Ar tur gu je, ar baž ny čio je... Bet 
tuo met mir da vo ki ti, ir jai ne bū da-
vo svar bu, kas ir kur juos pa si i ma. Ji 
nie ka da ne gal vo jo, kad ki tiems ga li 
bū ti taip ne ge rai, kaip jai da bar. Gal 
dėl to ir gal va su ka si... Jau ke lios 
die nos su ka si, bet ji nie kam ne sa ko. 
Kad ir nė ra kam sa ky ti...

Dė dė iš ka pi nių par ve žė Ele-
nu tę na mo ir į vir tu vę įne šė prie an-
gy je anks čiau, kai at va žia vo, pa lik tą 
pie no ąso tį, sū rį, duo nos abi ša lę ir 
ga ba liu ką rū ky tos mė sos. De šimt-
me tė mer gai tė net ne no rė jo pa gal vo-
ti apie jo kius val gy mus...

Ki tą die ną tuoj po baž ny čios 
į jų na mus pa si bel dė dė die nė Mac-
ke vi čie nė ir la bai at sar giai pra vė rė 
du ris na mų, kur vi du rių šil ti ne sir go 
jau abi Ele nu tės...

Bus dau giau

atkelta iš 39 psl.

LR Vy riau sy bės nu ta ri mu nuo  
ko vo 1 d. įsteig tos pen kios nau jos 
Lie tu vos Res pub li kos kul tū ros ata šė 
pa rei gy bės Lie tu vos di plo ma ti nė se 
at sto vy bė se Ai ri jo je, Aust ri jos Res-
pub li ko je, Bal ta ru si jos Res pub li ko-
je, Is pa ni jos Ka ra lys tė je ir Lat vi jos 
Res pub li ko je. Ata šė Aust ri jo je taip 
pat vyk dys ata šė funk ci jas Kro a ti jos 
Res pub li ko je, o Lat vi jo je re zi duo-
sian tis – dirbs ir Es ti jos Res pub li ko-
je.

Ai ri jo je gy ve na apie 100 tūkst. 
lie tu vių. Ai ri jos lie tu vių ben druo me-
nė ini ci juo ja ak ty vią mū sų tau tos at-
sto vų veik lą, in ten sy vė ja Lie tu vos 

Ple čia ma Lie tu vos kul tū ros užsie ny je po li ti ka
ir Ai ri jos kul tū ri nis dia lo gas, di dė ja 
pro fe sio na laus lie tu vių me no pri sta-
ty mo ga li my bės. 

Su Aust ri ja Lie tu vą sie ja „Eu-
ro pos kul tū ros sos ti nės“ sta tu sas. 
2009 m. Eu ro pos kul tū ros sos ti nė-
mis pa skelb ti du mies tai: Vil nius ir 
Lin cas. 

2007 m. va sa rio 20 d. bu vo 
pa si ra šy tas su si ta ri mas tarp Lie tu-
vos Res pub li kos Vy riau sy bės ir Kro-
a ti jos Res pub li kos Vy riau sy bės dėl 
ben dra dar bia vi mo kul tū ros, švie ti-
mo ir moks lo sri ty je. 

Ata šė pa rei gy bė Bal ta ru si-
jos Res pub li ko je taip pat už tik rin tų 

dar sėk min ges nį nu ma ty tų il ga lai kių 
ben dra dar bia vi mo pro gra mų vyk dy-
mą. 

Is pa ni jo je vei kia net sep ty nios 
lie tu vių ben druo me nės, įsteig tas 
Lie tu vių švie ti mo ir kul tū ros in for-
ma ci jos cen tras Al me ri jo je, ta čiau 
pro fe sio na laus lie tu vių me no sklai da 
nė ra in ten sy vi ir iš plė to ta. 

Da bar Lie tu vos kul tū rai at sto-
vaus 17 Lie tu vos Res pub li kos kul-
tū ros ata šė Lie tu vos di plo ma ti nė se 
at sto vy bė se už sie nio ša ly se, įga lio ti 
vyk dy ti funk ci jas 22-ose vals ty bė-
se, – pranešė Vyriausybės spaudos 
tarnyba.


