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Džiu gus šis „Pa sau lio lie tu vio“ nu me ris ta 
pras me, kad ja me di de lę da lį medžia gos su da ro 
žinios apie pa sau lio lie tu vių jau ni mo ren gi nius, 
apie ku riuos lie tu viškai rašo pa tys jau nuo liai. 
Nuo sta bu, kad PLB tu ri ak ty vaus jau ni mo, tai ro-
do, kad PLB tu ri at ei tį. Ir iš Ve ne su e los ga vau 
jau no au to riaus Sau liaus laiš ką su pa si ža dė ji mu 
to liau pa sa ko ti apie mū sų tau tie čius. Bet ne la bai 
ge ra, vi sai ne ge ra su ži no jus, kad mū sų pre nu me-
ra to rių vėl su ma žė jo, ir žy miai (žr. prenumeratos 
sąrašą). Pra ėju siais me tais dar tu rė jo me ne to li 
tūks tan čio pre nu me ra to rių, šie met – jau tik ne to li 
sep ty nių šim tų (ir tai kar tu su tais, ku rie gau na 
ne mo ka mai – Tau ti nių ma žu mų ir iš ei vi jos de-
par ta men tas prie LR Vy riau sy bės ski ria lė šų Pie-
tų Ame ri kos ir Ry tų kraš tų lie tu vių ben druo me-
nių pre nu me ra tai). Se nie ji skai ty to jai, ku rie ly di 
„Pa sau lio lie tu vį“ nuo jo gi mi mo, vie nas po ki to 
ar ba iš ei na ten, kur spau dos ne skai to, ar ba jos ne-
be įskai to dėl blo gė jan čio re gė ji mo, o ki ti gal ir 
nu si vi lia. 

Kaip mums tai sy ti sa vo rei ka lus? Pa tar ki-
te. Kaip pri trauk ti nau juo sius emig ran tus, ku rių 
vis dau gė ja. De ja, PLB spau dos jie iki šiol be veik 
ne rė mė. Vil ties su tei kė Ai ri jos lie tu viai, krei pę-
si į re dak ci ją pra šy da mi pa skelb ti jų ak ci ją, ku-
ria jie pa si sa ko už dvi gu bą pi lie ty bę. Skel bia me 
pluoš tą jau niau sių jų lie tu vai čių, ver tų bū ti Lie-
tu vos pi lie čiais. Gal jie kada nors taps „Pasaulio 
lietuvio“ skaitytojais ir rėmėjais, žinoma, jeigu 
pats „Pasaulio lietuvis“ sulauks tų dienų.

Ma lo nu žino ti, kad ak ty vė ja mū sų nau jie-
ji emig ran tai. Štai pra ėju sia me nu me ry je ra šė me, 
kad Eu ro pos lie tu vių at sto vai, su si rin kę Vo kie ti-
jo je, pa reiš kė siek sią ga li my bės rink ti sa vo Sei mo 
na rį (da bar užsie nio lie tu viai bal suo ja Nau ja mies-
čio apy gar do je ir ren ka sa vo at sto vą Sei me kar tu 
Lie tu vos gy ven to jais). Tik štai Lie tu vos ra di jas 
pra neša, kad, pvz., D. Bri ta ni jo je iš vi so lie tu vių 
esa ma gal šim tas tūks tan čių, o už si re gist ra vu sių 
am ba sa do je Lie tu vos pi lie čių, ku rie bal suo ja rin-
ki muo se – gal 2500. Var gu ar du tūks tan čiai ga-
lė tų at sto vau ti šim tui tūks tan čių ren kant iš ei vių 
at sto vą Sei me. Juk tai tik 2,5 proc. nuo vi sų lie tu-
vių. Ai ri jos lie tu vių ak ci ja, ku ri ke lia vi so pa sau-
lio nau ją ją emig ra ci ją, tei kia vil čių, kad rei ka lai 
pa si suks į ge rą ją pu sę. Kai bė da, lie tu viai vi sa da 
su sig lau džia. Šian dien jie pa ki lo į ko vą dėl tei sės 
sa vo vai kams iš lai ky ti Lie tu vos pi lie ty bę. Būtų 
gerai, jeigu ši akcija būtų proveržio pradžia.

Aud ro nė V. Škiu dai tė

PLB jau ni mas tei kia vil ties
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–Bu vo te ma ža mer gy tė, kai 
Jū sų tė ve lis žuvo. Ka da sužino jo-
te, kas jis?

–Man ne rei kė jo aiškin ti, aš 
tie siog gy ve nau tą gy ve ni mą. Bu vau 
par ti za nų vai kas. Nuo pat gi mi mo 
bu vau slaps to ma, bu vau Lie tu vos 
pi lie tė, bet ne ta ry bi nės Lie tu vos 
(LTSR). Tė vų (abu bu vo par ti za nai) 
san tuo ka bu vo baž ny ti nė, ir aš taip 
pat bu vau pa krikš ty ta baž ny čio je, 
bet ne bu vau įre gist ruo ta LTSR ci-
vi li nia me re gist ra ci jos biu re. Tė vai 
bu vo ti kin tys. Juos su tuo kė ku ni gas 
Zig mas Ne ciuns kas Ne dzin gė je, o 
ma ne pa krikš ti jo Vil niu je, Švč. Mer-
ge lės Ma ri jos Ne kal to jo Pra si dė ji mo 
baž ny čio je (tai vi sa is to ri ja). Vai kas 

Ko vo mėn. per Lie tu vą nu vil ni jo ren gi niai, skir ti Lie tu vos par ti za nų va-
do, Lie tu vos Lais vės Ko vos Są jū džio gy ny bos pa jė gų va do, ge ne ro lo Adol fo 
Ra ma naus ko-Va na go 90-osioms gi mi mo me ti nėms pa mi nė ti. „Pa sau lio lie-
tu vis“ šį di dį žmo gų mi ni kar tu su jo duk ra Auk su te Ra ma naus kai te Sko-
kaus kie ne, ku ri su ti ko at sa ky ti į ke le tą klau si mų apie sa ve ir sa vo šei mą.

Bu vau par ti za nų vai kas
bū da ma ži no jau, kie no esu duk tė, 
ži no jau, kad mū sų la bai ieš ko, kad 
mes tu ri me la bai sau go tis, kad mes 
tei sūs, nes da bar val džia ne Lie tu vos 
– to dėl mū sų toks gy ve ni mo bū das. 
Tė vų ko vos sie kis – ne pri klau so ma 
Lie tu va. Tai bu vo Tė vų gy ve ni mas, 
ir man net ne ki lo klau si mų, kad jie 
ne tei sūs, nes jie bu vo ide a lis tai. Man 
at ro do, kad vi siems ben dra vu siems 
su Jais ir glo bo ju siems mus bu vo 
vis kas aiš ku, kaip ir man, vai kui. Tie 
su au gu sie ji, glo bo ję mus, ga lė jo mus 
šim tus kar tų iš duo ti (bu vo siū lo mos 
di de lės pi ni gi nės pre mi jos už tai), 
bet jie bu vo tik ri lie tu viai, pa trio tai.

Po dvy li kos me tų vis dėl to at-
si ra do Ju das – An ta nas Ur bo nas, sau-
gu mo agen tas sla py var de „Žino mas“ 
(prieš po ra me tų mi ręs; by la dėl iš-
da vys tės ne pri klau so moj Lie tu voj 
tru ko 13 me tų, li ko ne baig ta…). 

Tė ve lį 1957 m. su šau dė, Ma-
mą nu tei sė ka lė ti. Ma ma iš la ge rio 
su grį žo, to dėl ga lė jom daug ir apie 
vis ką pa si kal bė ti… (Ma ma mi rė 
1996 m. ko vo 27 d.) kaip ją tar dė, 
kan ki no, kaip su ve dė į aki sta tą su 
Tė ve liu, koks jis bu vo sužalo tas... 
Kai ji pa si bai sė ju si sau gu mie čių pa-
klau sė ,,ko dėl? “ – jie nu trau kė pa si-
ma ty mą ir pa sa kė, kad jai ha liu ci na-
ci jos (čia tik vie nas frag men tas). Iš 
tik rų jų tu riu KGB ka lė ji mo gy dy to-
jų me di ci nės ap žiū ros ak tą, ku ria me 
kon sta tuo ti pjaus ty mai, akių ba dy-
mas ir t.t.

Aš vi sa da pri si me nu tuos kan-
ki ni mus, kiek jam rei kė jo iš gy ven ti...

–Ko kia pa var de gy ve no te?
–Ra ma naus kai tės. Iki 7 me tų, 

kol tė vą su ėmė, aš bu vau be var do ir 
pa var dės, nes tė vai gy ve no ne le ga-
liai. Gi mi nai čiai, pas ku riuos slaps-
ty da vo mės, pa trio tiš kai nu si tei kę 

žmo nės, mus sau go jo, rė mė. Va di-
nau si kažko kiu jų gi mi nių mer gai tės 
var du, pa var de, jei gu kas ne ti kė tai 
už klup tų. Jo kių do ku men tų ne tu rė-
jau iki pat tė vus su imant. O kai tė-
vus su ėmė, ma ne ve dė į me di ci ni nę 
ko mi si ją, ten bu vo tik riau siai gy dy-
to jas ir sau gu mie čiai, ku rie man da-
vė tiek me tų, kaip at ro džiau – bu vau 
su men kus. Ta da bu vo įre gist ruo ta 
ma no tik ro ji pa var dė.

–Iš kur ki lę Jū sų Tė ve lis ir 
Ma ma?

–Ma ma – Bi ru tė Ma žei kai tė 
Ra ma naus kie nė – iš Aly taus ra jo-
no, o tė ve lis – iš Laz di jų. Jis gi męs 
Ame ri ko je. Ma no tė viš kė – vi sa Lie-
tu va. Pa trio tai žmo nės ma ne slaps tė 
vi so je Lie tu vo je. Tė ve lis la bai ver ti-
no moks lą. Ne pai sant tų sun kių są ly-
gų jis no rė jo, kad aš mo ky čiau si. Jie 
tik rai ne si ti kė jo su lauk ti lais vos Lie-
tu vos, bet žino jo, kad jos su lauk siu 
aš. Tė ve lis kruopš čiai ra šė at si mi ni-
mus, kad lik tų at ei ties Lie tu vai, slė pė 
įvai rio se vie to se. Bi jo jo, kad lik siu 
be moks lė – vi są lai ką bu vau sle pia-
ma, be die nos švie sos. Prieš Tė ve lį 
su imant vie nų mū sų glo bė jų iš Pie tų 
Lie tu vos (Va lat kų nuo Pu nios) duk-
ters var du bu vau pra dė ju si lan ky ti 
mo kyk lą Ka ma juo se (Ro kiš kio raj.), 
o spa lio mėn. Tė vus areš ta vo. Ma no 
moks las te tru ko ke lis mė ne sius – iki 
spa lio. Man ta da bu vo 7 m.

Iki 1953 m. Tė ve lis bu vo ak-
ty vio je ko vo je, ret kar čiais mes bū-
da vo me kar tu. Pas ku ti niais jo gy-
ve ni mo me tais, ka da par ti za ni nis 
ju dė ji mas jau bu vo nu slo pin tas, mes 
dažnai gy ven da vom kar tu, vie na me 
bun ke ry je. Aš la bai ge rai pri si me-
nu sa vo tė ve lį. Jis, kaip pe da go gas, 
bu vo la bai san tū rus, nie ka da ne liūd-
nas, vi sa da ma ne užim da vo. Ma ne 

AUK SU TĖ RA MA NAUS KAI TĖ SKO-
KAUS KIE NĖ
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bū tent jis iš mo kė pir mų jų rai džių. 
Gy ve ni mas su juo bu vo įsi min ti nas, 
nes ma no ap lin ko je bu vo la bai ma žai 
žmo nių – tik tai šei mi nin kai ir mes, 
ku rie slaps tė mės. Ma nęs ne leis da vo 
pa žais ti die ną net į kie mą, nes ne ži-
no jai, kas ta ve ga li užtik ti. 

Kas pri si me na ma no Tė ve lį, 
– ku rie kar tu dir bo pe da go gi nį dar-
bą, – sa ko, kad bu vo la bai jaut rus vi-
siems – kiek vie nam vai kui. Tai bu vo 
me tas, kad vai kai pi ni gų ne tu rė da vo, 
jis klaus da vo, ar tu ri ką val gy ti? Pas-
ku ti nį pi ni gą ati duo da vo. 

Kai Tė vus areš ta vo, bai gė si 
ne le ga lus ma no gy ve ni mas. Aš su 
mo čiu te (ma no ma mos ma ma Ane le 
Ma žei kie ne), ku ri taip pat slaps tė si 
vi sus tuos me tus, grį žom į jos na-
mus, jei tai dar bu vo ga li ma va din ti 
na mais (sau gu mie čiai juos bu vo bai-
siai nu nio ko ję, – bet čia at ski ra is to-
ri ja). Kai my nai la bai ger bė ma no se-
ne lius (Ane lę Ma žei kie nę ir Mo tie-
jų Ma žei ką). Tai bu vo la bai švie sūs 
žmo nės (se ne lis Mo tie jus už ryšius 
su par ti za nais bu vo žiau riau siai fi-
ziškai kan kin tas, ma rin tas ba du. Kai 
nie ko ne iš da vė, be teis mo, ne tei sė tai 
rep re sa vo ir iš ve žė į lais vės at ėmi mo 
vie tą – Ka za nės ka lė ji mo psi chiat ri-
nę li go ni nę, kur po tre jų me tų mi rė). 

Kai my nai pa tys ar jų gi mi nės 
bu vo nu ken tė ję nuo so vie ti nio ge no-
ci do. Pra dė jau lan ky ti mo kyk lą mo-
čiu tės gy ve na moj vie toj, Prie nų ra jo-
ne (už tri jų ki lo met rų nuo jos na mų). 
Kiek siau bo ten, 7-me tė, pa ty riau: Tė-
vus tei sė, o aš pa puo liau į ne pa žįs ta-
mą erd vę. Nors tai bu vo ir mo čiu tės 
bu vę na mai, bet aš nie ka da ne bu vau 
jų ma čiu si. O ma no ke lio nė iš Ka ma jų 
… vėl skaus min gi išgy ve ni mai… Se-
ne lių na mai vi sa da bu vo ap sup ti. 

Ma mai, kai ji grį žo iš la ge-
rio, bu vo užkirs ti ke liai į pe da go gi nį 
dar bą. Ką ten pe da go gi nis dar bas… 
tai vėl kny gos ap im ties is to ri ja…

–Kaip tė ve liai su si pa ži no?
–Tė ve lis, bai gęs Pe da go gi nį 

ins ti tu tą, dir bo Aly taus mo ky to jų se-
mi na ri jo je, o ma ma se mi na ri jo je bu-
vo pas ku ti nia me kur se. Ma mai tru-
pu tį dar te ko dirb ti, ka dan gi ji iš bė go 

sve ti ma pa var de. Dzū ki jos kraš tuo se, 
kai me, dir bo mo ky to ja. Par ti za nams 
tel kė ži nias, ry šius pa lai kė. Bet la bai 
grei tai tas žie das ap lin kui ją užsi-
veržė. Juos su tuo kė Ne dzin gės baž-
ny tė lės ku ni gas, par ti za nų ry ši nin-
kas Zig mas Ne ciuns kas-Ely tė. La bai 
įspū din gos ves tu vės bu vo. Nie kas 
to kių dar ne bu vo ma tęs. Tai įvy ko 
nak tį, par ti za nai bu vo liu di nin kai. 
Kle bo nas juos pa si kvie tė į kle bo ni ją, 
vi so kius gra žius pa lin kė ji mus su ra šė 
jiems, Lie tu vai, vis ką her me ti za vo ir 
įka sė į že mę dar že ly je. Vė liau to je 
kle bo ni jo je bu vo san dė liai – trą šos, 
trak to rių de ta lės. Kai ma ma grį žo iš 
la ge rio, mes ban dė me tą vie tą at pa-
žin ti, bet vis kas bu vo taip pa si kei tę, 
kad mes nie ko ne ra dom. Už kas ta bu-
vo stik li niuo se in duo se, ne me ta le, 
kad ga li ma bū tų pa nau do ti me ta lo 
ieš kik lius. 

–Ar Jū sų so vie tų val džia ne-
ban dė gau dy ti, kaip nors įkai tu 
pa im ti?

–Jie ne ži no jo, kur aš esu, aš 
bu vau sle pia ma. Bet pa skelb ta bu vo, 
kad jei gu kas iš duos ma no tė vus, bus 
di džiu lės pre mi jos. Rei kia tik pa gal-
vo ti, kaip il gai jie iš si slaps tė – iki 

1956 m. nie kas ne su si gun dė to mis 
pre mi jo mis. Tė ve liui dar esant aky-
vio je veik lo je už jį bu vo siū lo mi di-
de li pi ni gai. Skel bi mai bū da vo vi sur 
iš kli juo ti. Ma no tė vus vi si žmo nės, 
ku rie mus sau go jo, la bai my lė jo. O 
iš da vi ko is to ri ja įdo mi ir keis ta. Tai 
bu vo ma no tė ve lio moks lo drau gas 
Ka ro mo kyk lo je, iš tos pa čios Dzū-
ki jos. Jis iš da vė ne vien tė ve lį, jis 
iš da vė ir dar ke le tą par ti za nų. Iš da-
vė sa vo no ru, jam už tai yra na mai 
pa sta ty ti, yra iš li kę vi si ar chy vi niai 
do ku men tai. Tė ve lis ne ži no jo, kad 
jo drau gas yra iš da vi kas. Jis tu rė-
jo at lik ti kaž ko kius rei ka lus Kau ne.  
Su si ti ko ir su juo, iš da vi ku. Jis par-
da vė ma no tė vus. 

–Kuo užsi i ma te da bar?
–Gy ve nu Kau ne, esu in ži nie-

rė, bai gu si tuo me ti nį Po li tech ni kos 
ins ti tu tą. Pa gal sa vo so cia li nę kil mę 
la bai kaž ko ir ne ga lė jau ti kė tis. O 
įsto jau su dė tin gai, nes tuo me tu bu-
vo an ke tos, ku rio se rei kė jo nu ro dy ti: 
ar yra nu teis tų šei mo je ir gi mi nė je. 
Jei gu sa kai, kad yra, ki tas klau si mas 
bū na: už ką, koks straips nis ir t.t. O 
ka dan gi ir šei mo je, ir gi mi nė je vi si 
bu vo teis ti už po li ti ką, man nie ko ki-

AUK SU TĖ RA MA NAUS KAI TĖ SKO KAUS KIE NĖ SKAI TO PRA NE ŠI MĄ GEN. A. RA MA-
NAUS KO VA NA GO 90-ME ČIUI SKIR TO JE KON FE REN CI JO JE LR SEIME
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to ne be li ko, kaip pa ra šy ti, kad nė ra 
teis tų. Ir to kiu bū du do ku men tai nu-
ė jo ben dru srau tu. Aš pa te kau į ins-
ti tu tą.

Ma mai bu vo la bai sun ku, nors 
ji ir gi bu vo tvir to cha rak te rio. Jai po 
la ge rio pa sa kė: duk ra įsto jo, ji ge rai 
mo ko si, nė ra kaip iš mes ti, bet prie 
pro gos mes ją iš me sim. Sa kė, kaip bū-
tų gra žu: tu pašne ki per užsie nio ra di-
ją, pa si gai li, kad bu vai jau na, su kly-
dai... Esi pe da go gė, dirb si ins ti tu te, 
kur duk ra mo ko si, ko dau giau rei kia. 

„Jei gu jūs lai ko te, kad aš kal-
ta, tai aš ta me la ge ry je jau at bu vau“, 
– at sa kė Ma ma. 

Ją nuo lat te ro ri za vo, bet ji ne-
pa si da vė. Ir grį žus iš la ge rio daug 
ner vų kai na vo, nak ti mis skam bin da-
vo, bau gin da vo. Kvies da vo į su si ti-
ki mus. Ma ma, bū da vo, sa vo pa žįs-
ta mus pa so di na ant suo liu ko ste bė ti, 
kas bus, nes nežino da vo, ar su grįš. Ji 
bu vo teis ta 8 me tams. Tai bu vo 1957 
m. Ji at bu vo pu sę skir to lai ko, po to 
ją per tei sė.

Grį žu si iš la ge rio ma ma at si-
tik ti nai bu vo su ti ku si sa vo ir Tė ve lio 
tar dy to ją Ba čins ką (dar bu vo so viet-
me tis), ku ris ją už kal bi no ir pa sa kė: 
„Jūs bū sit is to ri joj, o mes bū sim is-
to ri jos sąvar ty ne“. Jis pa sa kė apie 
Tė ve lio kan ki ni mus, pjaus ty mus (ką 
da bar pa tvir ti na ar chy vi niai do ku-
men tai). Tuo me tu ma ma ne si lei do 
su tuo tar dy to ju į kal bas, nes gal vo-
jo, kad tai ei li nė pro vo ka ci ja, kad jis 
no ri ją su do min ti tuo, ką pa sa ko ja, o 
pats tu ri sa vo tiks lų – iš trauk ti ži nių 
iš jos. Tė ve lis jau bu vo su šau dy tas, 
bet tar dy to jo žodžiai apie Tė ve lio 
kan čias Ma mai kri to į šir dį, nors ji ir 
ne pa lai kė po kal bio. Ma ma man apie 
tai pa sa ko jo jau ta da. 

–Ko vo 6-ąją Sei me vy ku sio-
je A. Ra ma naus ko-Va na go gimimo 
90-me čiui skir to je kon fe ren ci jo je 
Jūs pa sa ko jo te nuo ty kin gą is to ri-
ją, kaip Jū sų Tė ve lis su drau gais 
par ti za nais ke lia vo į Lie tu vos lais-
vės ko vos są jū džio su va žia vi mą 
Šiau rės Lie tu vo je. Ten bu vo pri-
im ta gar sio ji 1949-jų me tų va sa rio 
16-osios LLKS Ta ry bos De kla ra-

ci ja. Pa pa sa ko ki te šią is to ri ją. Ji 
ypač ga lė tų su do min ti jau ni mą.

– Pir mo sios par ti za nų apy gar-
dos su si kū rė Pie tų Lie tu vo je, ku rio je 
par ti za no lais vės ko vos ke lią pra dė-
jo ir Ado fas Ra ma naus kas-Va na gas. 
Dai na vos ir Tau ro apy gar dos vie nos 
pir mų jų  ėmė si spręs ti cen tra li za ci-
jos, ry šių bū ti ny bės ir ki tus su vie-
ni ji mu si su si ju sius  klau si mus. Pie tų 
Lie tu vo je bu vo įkur ta ir pir mo ji Lie-
tu vo je par ti za nų sri tis –  Pie tų Lie tu-
vos (Ne mu no) par ti za nų sri tis, apė-
mu si Dai na vos ir Tau ro apy gar das. 
1948 me tais Adol fas Ra ma naus kas-
Va na gas  ta po Pie tų Lie tu vos (Ne-
mu no) sri ties va du.

1946 me tais Tau ro apy gar do-
je bu vo įsteig tas Vy riau sia sis  Lie-
tu vos at sta ty mo ko mi te tas (VLAK) 
– aukš čiau sio ji po li ti nė struk tū ra, 
va do vau jan ti Lie tu vos iš lais vi ni mo 
ko vai oku puo tos Lie tu vos te ri to ri-
jo je, ir Ben dro de mok ra ti nio pa si-
prie ši ni mo są jū dis (BDPS) – Ka ri nė 
gin kluo to pa si prie ši ni mo struk tū ra, 
jun gian ti Lie tu vos par ti za nų ka ri nes 
for muo tes. Po ke le to mė ne sių bu vo 
įsteig tas ir vy riau sia sis gin kluo tų-
jų pa jė gų šta bas, tu rė jęs va do vau ti 
ka ri nėms par ti za nų struk tū roms. Ta-
čiau par ti za nų sie kiu su kur ti ben drą 
va do vy bę pa si nau do jo MGB. Są jū dį 
pa lie tė su ėmi mų ban ga. Nors pa ty rę 
di de lių ir la bai skau džių nuos to lių, 
par ti za nų va dai ne nu lei do ran kų ir 
to liau sie kė už si brėž to tiks lo. Pa gal 
ap lin ky bes kei tė si šio sie kio įgy ven-
di ni mo tak ti ka ir stra te gi ja, nu ma-
to ma ge og ra fi nė vie ta. 1949-ai siais, 
po ne pa pras tai di de lių pa stan gų, be 
ga lo sun kių pen ke rių lais vės ko vų 
me tų tai pa vy ko pa da ry ti. Tais me-
tais va sa rio 2 die ną par ti za nų va dai, 
at sto vau jan tys vi sas Lie tu vo je vei-
ku sias par ti za nų apy gar das, su si rin-
ko Šiau rės Lie tu vo je, da bar ti nia me 
Rad vi liš kio ra jo ne, Ba lan diškių kai-
me, Ste po no Sa jaus so dy bo je, į sa vo 
su va žia vi mą. Pra si dė jus to se apy-
lin kė se NKVD ka riuo me nės siau tė-
ji mui ir ki lus įta ri mams, kad su va-
žia vi mui ga li grės ti pa vo jus, va sa rio 
10-ąją tęs ti su va žia vi mo dar bo bu vo 
per si kel ta į Mi nai čių kai mą, į Sta nis-
lo vo Mik niaus so dy bo je esan tį Pri-

ADOL FAS RA MA NAUS KAS-VA NA GAS 
SU ŽMO NA BIRUTE

ADOL FAS RA MA NAUS KAS-VA NA-
GAS
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si kė li mo apy gar dos va do Le o nar do 
Gri go nio-Už pa lio bun ke rį.

Il ga ir sun ki bu vo Tė ve lio 
ke lio nė į Že mai ti ją. Iš ke lia vo Jis iš 
Dzū ki jos 1948 m. lap kri tį. Ėjo lan-
ky da mas par ti za nų da li nius ir gruo-
džio pra džio je jau bu vo Tau ro apy-
gar do je. Iš čia su Tau ro apy gar dos 
at sto vu Alek san dru Gry bi nu-Faus tu 
lei do si to les nėn ke lio nėn. Tuo me tu 
ypač bu vo pa daž nė ju sios MGB pro-
vo ka to rių – agen tų smo gi kų ak ci jos. 
Ke liau ti te ko pės čio mis ir tik nak ti-
mis. Ly di mi dvie jų par ti za nų Va na-
gas ir Faus tas, per si kė lę ties Gel gau-
diš kiu per Ne mu ną, at vy ko į Jur bar-
ko ra jo ną. Čia su si sie kė su Kęs tu čio 
apy gar dos par ti za nais. At ėjo Šv. 
Ka lė dos. Šias bran gias šven tes Pie-
tų Lie tu vos par ti za nai pra lei do kar tu 
su Kęs tu čio apy gar dos par ti za nais ir 
po šven čių iš ke lia vo to liau. Ke liau ti 
bu vo la bai pa vo jin ga. Rei kė jo ei ti ne 
tik per sa vo apy gar das ir sri tis, ei-
ti rei kė jo ir ne ži no mo mis vie to vė-
mis. Bu vo bū ti na vie ti nių par ti za nų 
pa gal ba. Tu rė jo bū ti su de rin ti ry šių 
punk tai, su tar ti slap ta žo džiai, su si ti-
ki mo vie tos, pa ly do vai. Ly di mi vie-
ti nių Kęs tu čio apy gar dos par ti za nų 
Va na gas ir Faus tas at vy ko į Kęs tu-
čio apy gar dos šta bą. Čia jų  lau kė 
ne ma lo nūs ne ti kė tu mai. At vy ku sie ji 
bu vo pa lai ky ti pro vo ka to riais. Ne-
se niai to se apy lin kė se ypač gud riai 
vei kė trys smo gi kai. Jie bu vo at ves ti 
vie nos ry ši nin kės. Pa sa loje ne se niai 
bu vo vos nežu vęs pats apy gar dos 
va das. Dėl su si klos čiu sių su dė tin gų 
ap lin ky bių ne bu vo su de rin tas da bar 
at vy ku sių jų par ti za nų su si ti ki mas. 
Pie tų Lie tu vos partizanai Kęs tu čio 
apy gar dos šta bo par ti za nams bu vo 
ne pa žįs ta mi.

Pro vo ka to riai, šni pai, agen tai, 
smo gi kai bū da vo la bai ge rai  pa ruoš-
ti, to dėl ren giant su va žia vi mą bu vo 
im ta si vi sų at sar gu mo prie mo nių. 
Kęs tu čio apy gar dos va das, pa si ruo-
šęs už tai sy tą šau tu vą, Adol fą Ra ma-
naus ką-Va na gą tar dė ke le tą die nų. 
Po sa vai tės su 12 par ti za nų pa ly da 
at vy kę Pie tų Lie tu vos par ti za nai bu-
vo pa ly dė ti pas Jū ros sri ties va do vy-
bę. Čia įtam pa taip pat ne nu slū go. 

Bu vo nu tar ta at vy ku sius pa ly dė ti iki 
su važia vi mo vie tos ir pri sta ty ti juos 
Jo nui Že mai čiui-Vy tau tui ir jo ap lin-
kai. Adol fas Ra ma naus kas-Va na gas 
ir Jo nas Žemai tis-Vy tau tas taip pat 
bu vo ne pa žįs ta mi. Ir čia dar še šias 
va lan das tru ko in ten sy vios ap klau-
sos. Joms pa si bai gus Jo nas Žemai tis 
at vy ku siems pa sa kė: ,,Ar ba Jūs esa-
te pa si šven tę par ti za nai, ar ba la bai 
ge rai pa rink ti ir pa ruošti pro vo ka to-
riai”. Tė tis vė liau at si mi ni muo se ra-
šė: ,,Su si da rė ne jau ki pa dė tis, ta čiau 
ko kia nors iš ei tis tu rė jo bū ti ras ta”. 

Išei tis bu vo ras ta tik ta da, kai 
Va ka rų Lie tu vos sri ties šta bo vir ši-
nin kas Vy tau tas Gu žas, bu vęs at vy-
ku sių jų iš Pie tų Lie tu vos par ti za nų 
ap sau go je il ges nį lai ką, sa vo gy vy be 
ga ran ta vo už sve čius. Dar po rą die-
nų tę sė si ne ofi  cia lūs po kal biai ir bu vo 
ga lu ti nai  iš si aiš kin ta ir įsi ti kin ta, kad 
Adol fas Ra ma naus kas-Va na gas tik rai 
yra Pie tų Lie tu vos  sri ties va das.

At vy kus at sto vams iš Pie tų 
Lie tu vos bu vo pra dė tas iš plės tinis 
Ben dro de mok ra ti nio pa si priešini mo 
są jū džio pre zi diu mo ir Ka ro ta ry bos 
jung ti nis po sė dis. Ja me bu vo įkur tas 
LLKS. Jis ap jun gė vi sas su oku pan-
tais ko vo jan čias struk tū ras į vie nin-
gą pa si prie ši ni mo or ga ni za ci ją, su-
da rė vy riau si ą ją par ti za nų va do vy bę 
– LLKS Ta ry bos pre zi diu mą. Pre zi-
diu mo pir mi nin ku ta po Jo nas Žemai-
tis-Vy tau tas, o jo pir muo ju pa va duo-
to ju – Pie tų Lie tu vos sri ties va das 
Adol fas Ra ma naus kas-Va na gas. Nuo 
va sa rio 11 d. iki va sa rio 17 d. vy ko 
LLKS Ta ry bos po sė dis. Ja me bu vo 
ap svars ty ti 25 klau si mai, tarp jų Są-
jū džio po li ti nė pro gra ma, gin kluo-
to pa si prie ši ni mo tak ti ka, są jū džio 
po li ti nė, ide o lo gi nė, or ga ni za ci nė ir 
ki ta veik la., LLKS sta tu tas, par ti-
za nų uni for mos, pa rei gų ir laips nių 
žen klai, pri im ti krei pi mai si į Są jū-
džio da ly vius bei ki tus Lie tu vos gy-
ven to jus. Va sa rio 16-ąją LLKS Ta-
ry bos po sė dy je bu vo pri im ta LLKS 
są jū džio Ta ry bos De kla ra ci ja. Jo je 
bu vo iš dės ty tos pa grin di nės Są jū-
džio po li ti nės pro gra mos nuo sta tos, 
nu sa ky ta lie tu vių tau tos ko vos es mė 
ir bū si mos de mok ra ti nės vals ty bės 

kū ri mo mo de lis. De kla ra ci ją pa si-
ra šė 8 sig na ta rai. Štai jų pa var dės: 
LLKS Ta ry bos Pre zi diu mo pir mi-
nin kas Jo nas Žemai tis; Alek san dras 
Gry bi nas-Faus tas, Tau ro apy gar dos 
va das; Vy tau tas Gužas-Kar das, Va-
ka rų Lie tu vos par ti za nų sri ties šta bo 
vir ši nin kas; Juo zas Šibai la Me rai nis, 
LLKS vi suo me ni nės da lies vir ši nin-
kas, ant ra sis LLKS Ta ry bos pre zi-
diu mo pir mi nin ko pa va duo to jas; 
Bro nius Lie sis-Nak tis, Pri si kė li mo 
apy gar dos šta bo vir ši nin kas; Le o-
nar das Gri go nis-Užpa lis, Pri si kė li-
mo apy gar dos va das, tre čia sis LLKS 
Ta ry bos pre zi diu mo pir mi nin ko 
pa va duo to jas; Adol fas Ra ma naus-
kas-Va na gas, ei nan tis Pie tų Lie tu-
vos par ti za nų sri ties va do pa rei gas, 
pir ma sis LLKS Ta ry bos pre zi diu mo 
pir mi nin ko pa va duo to jas; Pet ras 
Bart kus-Žad gai la, LLKS Ta ry bos 
pre zi diu mo sek re to rius.

De kla ra ci jo je kon sta tuo ta, 
kad ,,LLKS Ta ry ba oku pa ci jos me-
tu yra aukščiau sias tau tos or ga nas, 
va do vau jąs po li ti nei ir ka ri nei tau tos 
iš si lais vi ni mo ko vai, kad bū tų at kur-
ta ne pri klau so ma de mok ra ti nė, par-
la men ti nė Lie tu vos Res pub li ka”.

ADOL FAS RA MA NAUS KAS-VA NA GAS 
SU DUKRA AUKSUTE
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LR Sei mo val dy bos su da ry ta dar bo gru pė dėl Pi lie ty bės įsta ty mo bai gė dar bą ir ar ti miau siu 
me tu pa teiks Sei mui nau ją Pi lie ty bės įsta ty mo pro jek to re dak ci ją. Kaip ži no me, jau dau giau kaip me-
tai ver da aist ros dėl dvi gu bos pi lie ty bės – Kon sti tu ci nis teis mas sa vo iš aiš ki ni me nu ro dė, kad Pi lie-
ty bės įsta ty mo nuo sta tos dėl dvi gu bos pi lie ty bės prieš ta rau ja Kon sti tu ci jai ir nuo to lai ko ga li my bės 
įgy ti Lie tu vos pi lie ty bę ne te ko daug už sie ny je gy ve nan čių ir tos vals ty bės pi lie ty bę įgi ju sių lie tu vių 
bei jų vai kų. 

Kaip Lie tu vos ži niask lai do je aiš ki no dar bo gru pės pir mi nin kas Sei mo na rys Ar mi nas Ly de ka, 
pro jek te nu ma ty ti še ši at ve jai, kai as me nims lei džia ma tu rė ti dvi gu bą pi lie ty bę – kur kas ma žiau nei 
iki šiol. Kaip ir anks čiau, dvi gu bos pi lie ty bės iš im tis lik tų as me nims, ku riems pi lie ty bę sa vo dek re tu 
su tei kia pre zi den tas. Ki ta gru pė – po li ti niai ka li niai ir trem ti niai, jų vai kai, vai kai čiai ir pro vai kai čiai. 
Pre ten duo ti į dvi gu bą pi lie ty bę ga lės ir per vi są Lie tu vos oku pa ci ją (1940-1990 m.) iš Lie tu vos pa bė gę 
ar pa si trau kę as me nys. At ski ra gru pė – lie tu vių kil mės as me nys, tra di ciš kai gau siai gy ve nan tys už Lie-
tu vos ri bų (Puns ke, Ger vė čiuo se ir kt.). Ga li my bę tu rė ti dvi gu bą pi lie ty bę įsta ty mas su teik tų vi siems 
vai kams, gi mu siems Lie tu vos pi lie čio ar pi lie čių šei mo je, ne pri klau so mai nuo to, ar jie įgi jo ki tos vals-
ty bės pi lie ty bę, ar ne. Pa vyz džiui, kū di kiai, gi mę Ai ri jo je ar JAV, kar tu su šių ša lių pi lie ty be gaus ir 
Lie tu vos pi lie ty bę. Gi mu sie ji Is pa ni jo je, kur pi lie ty bė su tei kia ma ne pa gal te ri to ri nį prin ci pą, bus Lie-
tu vos pi lie čiai. Šeš to ji gru pė as me nų, ku riems bū tų su teik ta tei sė tu rė ti dvi gu bą pi lie ty bę, – iš vy ku sie ji 
iš Lie tu vos į ki tas Eu ro pos Są jun gos (ES) vals ty bes. Ga vę tų ša lių pi lie ty bę jie ne pra ras tų tei sės bū ti 
ir Lie tu vos pi lie čiais. Anks čiau to kia nuo sta ta bu vo tai ko ma bet kur iš vy ku siems Lie tu vos pi lie čiams. 
Su to kia nuo sta ta ne su tin ka Sei mo ir PLB ko mi si jos pir mi nin kė, dar bo gru pės na rė Lai ma Mo ge nie nė, 
ku ri siū lo, kad dvi gu bos pi lie ty bės įgi ji mo ar iš lai ky mo ga li my bė lies tų pla tes nį ra tą žmo nių. Krei pė-
mės į Sei mo na rę, prašyda mi pa ko men tuo ti dar bo gru pės dar bą ir jos pri im tus spren di mus. 

Lie tu viui gi męs vai kas tu ri bū ti lie tu vis
Lai ma Mo ge nie nė

LR Sei mo ir PLB ko mi si jos pir mi nin kė

De ja, mums ne pa vy ko pa-
siek ti kom pro mi so, ku ris ten kin tų 
vi sus. Svars tant įsta ty mo pro jek tą 
Sei me dar tu rė si me la bai daug pro gų 
dis ku tuo ti ir tar tis dėl at ski rų įsta ty-
mo nuo sta tų. 

Gru pė bu vo su da ry ta, man at-
ro do, ne la bai ra cio na liu ir tei sin gu 
bū du. Šiuo at ve ju tu rim ieš ko ti po li-
ti nio spren di mo, to dėl bū tų tei sin ga, 
kad vals ty bė, tau ta pri im tų po li ti nius 
spren di mus per sa vo at sto vus – Sei-
mo na rius, kas yra Lie tu vos pi lie čiai 
ir kas jais ga li bū ti. O gru pės su dė ty je 
bu vo tei si nin kai – spe cia lis tai, ku rie 
ne vie ną kar tą gru pės po sė džio me tu 
var to jo to kias fra zes: „Kon sti tu ci nis 
teis mas to ne leis“, „to da ry ti ne ga-
li ma, taip ne bus“. Su pla ka mi po li ti-
niai spren di mai, ku riuos tu ri pa da ry ti 
vals ty bė, su tech ni niais spren di mais 

dėl ga li my bės tą ar ki tą da ly ką įgy-
ven din ti. Ir tai da ro ma daž niau siai 
va do vau jan tis jau ga lio jan čia tei sės 
ak tų ba ze. Tuo tar pu, kai vals ty bė ir 
žmo nių at sto vai tą tei si nę ba zę ga li 
nu sta ty ti ki to kią, nes pa ti Kon sti tu-
ci ja, jei gu yra to kia tau tos va lia, ga li 
bū ti kei čia ma. Kal bė ti, kad kaž kas 
kaž ko ne leis su ve re nio je vals ty bė je, 
yra ne pri im ti na. 

To kia si tu a ci ja dar bo gru pė je 
man bu vo ne pri im ti na jau nuo pat 
pra džių. Dar bo me tu gru pė je bu vo 
tik rai daug de ba tų, daug ką pa vy ko 
at ko vo ti, bal sa vi mo bū du pa vy ko tą 
do mi nuo jan čią nuo mo nę įveik ti ir 
at sta ty ti pri gim ti nę mū sų vai kų tei-
sę. De ja, ne vi sų. As me nys, iš vyks-
tan tys į JAV, Ka na dą, Lo ty nų Ame-
ri ką ir ki tas ne ES ša lis ir įgi ję tos 
ša lies pi lie ty bę, išsau go ti Lie tu vos 
pi lie ty bės ne ga lės. 

Mes, trys gru pės na riai – PLB 
LAIMA MOGENIENĖ
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pir mi nin kė Re gi na Na ru šie nė, Sei-
mo na rys Gin ta ras Ste po na vi čius ir 
aš pa si ren gę skelb ti at ski rą nuo mo-
nę. An drius Ku bi lius pro tes tuo da-
mas iš vi so pa si trau kė iš dar bo gru-
pės. Pir mi nin ko Ar mi no Ly de kos 
ar gu men tai, kad ren ka mės tik Eu ro-
pą, nes mes su si ję su Eu ro pa la biau 
kon fe de ra ci niais, so cia li niais, ge og-
ra fi niais ir kt. ry šiais, mū sų ne įti ki-
na. Mes kal bam ne apie vals ty bi nius 
ry šius, bet apie lie tu vius ir Lie tu vą. 
Tad san ty kis lie tu vio, gy ve nan čio 
Ame ri ko je, tu ri bū ti nag ri nė ja mas 
su Lie tu va, o ne Ame ri kos ar Eu ro-
pos su Lie tu va. Man to kia po zi ci ja 
vi siš kai ne pri im ti na ir ne ma nau, kad 
tai yra kom pro mi sas, nes pa gal kon-
sti tu ci nius as me nų ly gia tei siš ku mo 
prin ci pus to kie ar gu men tai yra nie-
ki niai. Lie tu vai lie tu vis yra lie tu vis, 
kur jis be bū tų, ir prin ci pai vi siems 
tu rė tų bū ti tai ko mi tie pa tys. Tuo la-
biau, kad Lie tu va taip ma žė ja. To kio 
su pra ti mo aš pa si gen du. Dar pra ėju-
sią va sa rą PLB va do vų su va žia vi me 
Ker na vė je aš iš sa kiau sa vo prie šin gą 
nuo mo nę dėl to kios gru pės stei gi-
mo. Tuo me tu jau bu vo įre gist ruo-
tas Sei mo na rio An driaus Ku bi liaus 
pa teik tas Pi lie ty bės įsta ty mo pa tai-
sų pro jek tas, ku rį, ma no, nuo mo ne, 
ne gaiš tant lai ko, rei kė jo pa to bu lin ti, 
teik ti pa tai sas ir svars ty ti to liau, nes 
po pa tei ki mo jam yra pri tar ta. Da bar 
Sei mui bus tei kia mi svars ty ti du da-
ly kai – An driaus Ku bi liaus pro jek tas 
ir dar bo gru pės pro jek tas.

Mes teik si me at ski rą nuo mo nę 
ir pa tai są, kad dvi gu bos pi lie ty bės 
prin ci pas ga lio tų bent NA TO vals-
ty bėms. Ma no nuo mo ne, šan sų lai-
mė ti sa vo nuo mo nę mes tu ri me – da-
bar si tu a ci ja to kia, kad ne ži nau, kas 
ga lė tų tam prie šin tis. Nuo pir mų jų 
mū sų svars ty mų ko mi si jo je, ka da ta 
pro ble ma bu vo vi siš kai „ža lia“, yra 
įvy kę daug de ba tų, daug įta kos yra 
pa da riu sios pa sau lio lie tu vių pub li-
ka ci jos, kal bė ji mas su po li ti kais ir 
su vi suo me ne. Ma nau, kad su pra ti-
mo ir pri ta ri mo dvi gu bos pi lie ty bės 
idė jai yra daug dau giau. Nors ke lias 
lau kia dar il gas, rei kia įvai rių ak ci jų, 
to kių kaip Ai ri jos lie tu vių ak ci ja. 

Ma no pa grin di nė idė ja yra tai, 
– kaip juok da ma sis yra sa kęs vie nas 
ko le ga, – Lie tu vos „či nov ni kai“, nie-
kuo ne bū da mi svar bes ni ir ge res ni už 
ki tus lie tu vius, ne ga li nu spręs ti, kam 
duo ti, o kam ne duo ti Lie tu vos pi lie-
ty bės. Ge rai, kad vyks ta dis ku si ja. 
Net jei gu Kon sti tu ci nis teis mas vėl 
ve tuo tų, tuo met jau bū tų prie lai dos 
or ga ni zuo ti re fe ren du mą ir gau ti pa-
lai ky mą to kiu bū du. Mums per daug 
bran gi Lie tu va, kiek vie nas lie tu vis, 
kad mes nors vie no jų ga lė tu me at si-
sa ky ti. Tuo la biau, kad į už sie nį iš va-
žiuo ja po ten cia liau si žmo nės. O mes 
de monst ruo ja me, kad juos at stu mia-
me, kad jie mums ne rei ka lin gi. Mes 
pjau nam ša ką, ant ku rios sė dim. Tai 
bent jau ne iš min tin ga, jei gu ne pa sa-
kyt griež čiau. 

Ir Lie tu vos žmo nių nuo mo-
nė yra pa si da li ju si į dvi da lis. Yra 
žmo nių, ku rie iš vy ki mą iš Lie tu vos 
lai ko vos ne tė vy nės iš da vi mu: jie 
mus pa li ko, ge res nio kąs nio ieš ko-
da mi, tren kė du ri mis ir iš va žia vo, 
kai mes čia ban dom su si tvar ky ti. 
La bai g riež ta pa smer ki mo re ak ci ja. 
Ki ta da lis su pran ta, kad pa sau lis ju-
da, kad vos ne kiek vie na šei ma tu ri 
iš vy ku sių vai kų, bro lių, gi mi nių. Jie 
ži no kiek vie no iš va žia vu sio as mens 
is to ri ją, jie ži no, kad iš vy ku sie ji nė-
ra kaž ko kie at ska lū nai, ne my lin tys 
sa vo tė vy nės, kad juos iš ve dė su si-
klos čiu sios ap lin ky bės. Šiuo lai ki-
nis pa sau lis juk toks mo bi lus. Tuo 
la biau, kad iš vy ku sie ji fi nan siš kai 
pa lai ko gi mi nes, li ku sius Lie tu vo je, 
ma ži na skur dą Lie tu vo je. Yra įro-
dy ta, kad jie pri si de da prie Lie tu vos 
iš gy ve ni mo. Daug sun kiau so cia liai 
bū tų tvar ky ti vals ty bę, įtam pa bū tų 
daug di des nė, jei gu ne mū sų emig-
ra ci ja. 

Ir tuo la biau, kad jie, už sie ny-
je gy ve nan tys lie tu viai, yra iš lai kę 
sie kį puo se lė ti lie tu viš ku mą. Jie pra-
šo vals ty bės pa dė ti, re mia Lie tu vos 
sie kius, gar si na Lie tu vą pa sau ly je. 
Ži no ma, aš ne kal bu apie ban di tus 
iš Lie tu vos, ku rie tą įvaiz dį ga di na. 
Jei gu jau kal ba me apie dar bą Lie tu-
vai, tai gy ve nan tys ki to je ša ly je tą 
dar bą Lie tu vai, kaip vals ty bei, yra 

nu vei kę di des nį ne gu sta tis ti nis lie-
tu vis, gy ve nan tis Lie tu vo je. Ži no ma, 
la bai no rė tų si, kad mes čia bū tu me 
vi si, kad vals ty bė ne bū tų ko rum puo-
ta, kad vis kas čia kles tė tų, bet to kio 
ide a laus va rian to sun ku ti kė tis. 

Lie tu va dis kre di tuo ja ma ki tų 
vals ty bių at žvil giu, kai, pvz., Ai ri-
jo je gi męs vai kas iš miš rios šei mos 
ga li bū ti Lat vi jos pi lie tis, o Lie tu vos 
pi lie tis ne ga li bū ti. Vals ty bė pa čios 
sa vo tei sės ak tų dė ka nu si skriau džia, 
at stu mia sa vo žmo nes. Ne ga li ma iš 
žmo gaus at im ti jo pri gim ti nės tei-
sės. Lie tu viui gi męs vai kas tu ri bū ti 
lie tu vis ir čia nie kas ne ga li nu sta ty-
ti ki taip. Lie tu vis tu ri tei sę gy ven ti 
Lie tu vo je ir nie kas ne ga li uzur puo ti 
tos jo tei sės. 

Mū sų opo nen tai ro do į prieš-
ta ra vi mus tarp tei sių ir pa rei gų. Pvz., 
Lie tu vos pi lie tis tu ri prie vo lę at lik ti 
ka ro tar ny bą.  Bet juk Lie tu va per ei-
na prie pro fe sio na lios ka riuo me nės, 
ir ši ta pro ble ma at krin ta. 

Jo kio dvi ra čio mums ne rei kia 
iš ra di nė ti, nes dau ge lis vals ty bių ši tą 
pro ble mą yra iš spren dę. Mes tu ri me 
su si pa žin ti su ki tų vals ty bių pa tir-
ti mi ir pa si rink ti pri im ti niau sią va-
rian tą, net gi spren džiant de ta les dėl 
pa rei gų ir tei sių įgy ven di ni mo. 

Ge gu žės 12-16 d. Vil niu je 
vyks ki tas Sei mo ir PLB ko mi si jos 
po sė dis. Ži no ma, pi lie ty bės klau si-
mas bus vie nas iš do mi nuo jan čių. 
Nau do da ma si pro ga no riu pa kvies ti 
pa sau lio lie tu vius siū ly ti te mas, ku-
rias tu rė tu me ap svars ty ti. Pa gal reg-
la men tą mū sų ko mi si jos po sė džiai 
yra at vi ri, vi si ma lo niai kvie čia mi 
da ly vau ti. Vyks tran slia ci ja in ter ne-
tu, ga li ma įsi jung ti ir ben drau ti el. 
pa štu. Mes sie kia me iš si ko vo ti to-
kios ins ti tu ci jos sta tu są, ku ri už tik-
rin tų gy vą ry šį su pa sau lio lie tu vi ja. 

2008 m. liepos 6 d., 
sekmadienį, Los Angeles, JAV, vyks 
XIII Tautinių šokių šventė. Bilietus 
į šokių šventę ir kitus šventės 
renginius galima įsigyti per šokių 
šventės tinklalapį
http://www.sokiusvente.com 
http://www.lithuaniandance.com 
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Šie met ru de nį Lie tu vo je bus 
ren ka mas nau jas Sei mas. Tuo su si-
rū pi no ir už sie nio lie tu viai. Iki šiol 
jie bal suo da vo Lie tu vos at sto vy bė se 
už sie ny je ir Sei mo na rį rin ko Nau ja-
mies čio apy gar do je Vil niu je. Šie met 
jie no ri rink ti tik jų tei ses at sto vau-
sian tį par la men ta rą. To kią min tį jie 
iš kė lė ne se niai Vo kie ti jo je vy ku sia-
me lie tu vių ben druo me nių va do vų 
ir Lie tu vos am ba sa do rių su si ti ki me. 
Ja me da ly va vo ir Sei mo Už sie nio 
rei ka lų ko mi te to pir mi nin kas Jus ti-
nas Ka ro sas, kuris, grį žęs į Lie tu vą, 
Sei me įre gist ra vo Rin ki mų įsta ty mo 
pa tai są. At sa ky da mas į An gli ja.lt lei-
di nio klau si mą, ko dėl jis ėmė si tai 
da ry ti, Sei mo na rys at sa kė: 

„Ben druo me nių va do vai tei-
gė, jog kai ku rios už sie nio vals ty-
bės emig ra ci jo je gy ve nan tiems iš-

Ar iš ei viams bus įsteig ta at ski ra apy gar da Lie tu vo je?
ei viams lei džia rink ti sa vo at sto vus, 
tad ir lie tu vių emig ran tams bū tų ge-
rai tu rė ti pa čių iš rink tą žmo gų, ku ris 
Sei me at sto vau tų tik jų in te re sams. 
Tą vie ną par la men ta rą rink tų vi si 
už sie ny je gy ve nan tys lie tu viai. Tai-
gi grį žęs į Lie tu vą aš tai nu ma tan čią 
įsta ty mo pa tai są ir įre gist ra vau, ta-
čiau, kaip te ko do mė tis Sei me, čia ši 
idė ja ne la bai su en tu ziaz mu su tin ka-
ma, ka dan gi pa tvir ti nus šį įsta ty mo 
pro jek tą, į Sei mą Lie tu vo je bū tų iš-
ren ka ma vie nu par la men ta ru mažiau 
– vie toj 70 vien man da tė se rin ki mų 
apy gar do se ren ka mų par la men ta rų 
lik tų 69. Lie tu vo je vie no je rin ki mi-
nė je apy gar do je bal suo ja apie 30-50 
tūks tan čių rin kė jų. Už sie ny je iki šiol 
vy ku siuo se rin ki muo se bal suo da vo 
18 tūkst. ar net ma žiau lie tu vių, tad, 
skai čiuo jant pa gal tai, už Lie tu vos 

ri bų su si da ro vie na apy gar da. Žino-
ma, jei pa aiš kės, kad at ei nan čiuo se 
rin ki muo se bal suo jan čių jų bus dau-
giau, bus ga li ma gal vo ti ir apie po rą 
ar ke lis ren ka mus at sto vus“, – sa kė 
Sei mo na rys, o į klau si mą, ko dėl 
Sei mas ne pa tvir ti no bal sa vi mo in ter-
ne tu, ku ris už sie ny je gy ve nan tiems 
lie tu viams bū tų la bai pa ran kus, J. 
Ka ro sas at sa kė: 

„Ži no ma, Sei mas in ter ne ti nio 
bal sa vi mo ne įtei si no be rei ka lo, ka-
dan gi tai bū tų pa leng vi nę emig ran tų 
da ly va vi mą rin ki muo se. Esant in ter-
ne ti niam bal sa vi mui kiek vie nas iš ei-
vis ga lė tų bal suo ti to je apy gar do je, 
ku rio je prieš iš vyk da mas gy ve no, 
ta čiau, kol bal suo ti in ter ne tu ne ga li-
ma, šis da ly kas iš kar to tam pa kom-
pli kuo tas tech ni ne pras me“.

Lie tu vos vai kų ir jau ni mo cen-
tras (LVJC) jau dau ge lį me tų vyk do 
įvai rius pro jek tus, ren gi nius, sto vyk-
las. Di de lis dė me sys ski ria mas pi lie-
tiš ku mo ir tau tiš ku mo ug dy mo pro-
jek tams. Šiais me tais nu spręs ta or ga-
ni zuo ti ben drą va sa ros sto vyk lą už sie-
ny je ir Lie tu vo je gy ve nan tiems 14-18 
me tų jau nuo liams ,,Ku riu Lie tu vą“. 

Sto vyk los tiks las – su bur ti 
emig ra vu sius ir Lie tu vo je gy ve nan-
čius jau nuo lius  ben dram vei ki mui. 
Bus su da ry tos są ly gos šiems jau nuo-
liams kar tu pa žin ti Lie tu vos kul tū-

Kvie čia me į Jau ni mo kū ry bi nę-ug do mą ją sto vyk lą ,,Ku riu Lie tu vą”! 
rą, tra di ci jas, kal bė ti jiems svar biais 
klau si mais, kur ti, ben dra dar biau ti. 
Sto vyk los pro gra mo je nu ma ty ti kū ry-
bi niai už si ė mi mai, eks kur si jos, dis ku-
si jos, spor ti nė veik la, tarp kul tū ri niai 
va ka rai, pa ty ri mi niai žai di mai. Kū-
ry bi nius-me ni nius už si ė mi mus (mu-
zi kos, fo to gra fi  jos, tai ko mų jų me nų) 
ves Lie tu vo je ži no mi me ni nin kai.

Sto vyk la vyks š.m. lie pos 28-
rug pjū čio 6 die no mis Tra kų r. (Jo va-
riš kės, A. Ged vi lo so dy ba). So dy ba 
įsi kū ru si Tra kų na cio na li nia me par-
ke, ne to li eže ro, ša lia miš ko. Sto-
vyk la vie tė pa si žy mi la bai ge ro mis 
gy ve ni mo (sto vyk los da ly viai gy-
vens nau jai įreng tuo se 2-vie čiuo se 
kam ba riuo se, su at ski rais du šais ir 
tu a le tais, ben dra me dvie jų aukš tų 
pa sta te) są ly go mis. Po il sia vie tė yra 
ap tver ta ir pui kiai pa reng ta po il siui, 
dar bui bei fi zi nei veik lai. 

Sto vyk lai va do vaus pri ty rę, 
pro fe sio na lūs ir kū ry bin gi va do vai, 
jau ne vie ne rius me tus dir ban tys 
su jau ni mu bū re liuo se, sto vyk lo se, 
pro jek tuo se bei ren gi niuo se. Ne for-

ma lus ben dra vi mas su jau ni mu – jų 
kas die ny bė, ho bis ir lais va lai kis.

Sto vyk los kai na: 730 Lt. Į pro-
gra mos kai ną įskai čiuo ta: ap gy ven-
di ni mas, mai ti ni mas, sto vyk los pro-
gra ma, pa žin ti nės eks kur si jos (Tra-
kai, Rum šiš kės, Vil nius), svei ka tos 
drau di mas ir nuo la ti nė prie žiū ra. 

Lie tu vos vai kų ir jau ni mo 
cen tras – Vil niaus šir dy je įsi kū ru si 
LR Švie ti mo mi nis te ri jai pri klau-
san ti di džiau sia ša ly je ne for ma lio jo 
vai kų ir jau ni mo ug dy mo ins ti tu ci ja, 
per bū re lius, pro jek tus, ren gi nius, 
va sa ros sto vyk las ug dan ti vai kų ir 
jau ni mo as me ni nes, edu ka ci nes, 
so cia li nes, pi lie ti nes ir pro fe si nes 
kom pe ten ci jas. 

Lie tu vos vai kų ir jau ni mo 
cen trą per me tus ap lan ko per 100 
tūks tan čių vai kų, jau nuo lių, jų tė ve-
lių bei sve čių.

LVJC Mu zi ki nio sky riaus 
va do vė Jo lan ta Mar ke vi čie nė. Tel. 
(8–5) 272 5319, mob. +370 687 69 
703, el. p. jo lan ta@lvjc.lt
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Kaip pra ne šė Lie tu vos ži-
niask lai da, sie kiant at kreip ti vi suo-
me nės dė me sį į lie tu viš kos kul tū ros 
mė gė jų me ni nę kū ry bą iš ei vi jo je ir 
jos reikš mę Lie tu vos kul tū rai, bū ti-
na vie šai pri sta ty ti bei pa gerb ti ge-
riau sius me tų už sie nio lie tu vių me no 
ko lek ty vus, ku rių šiuo me tu 18-oje 
pa sau lio ša lių su skai čiuo ja me per 
170. 2007 m. Tau ti nių ma žu mų ir 
iš ei vi jos de par ta men tas krei pė si į 
Lie tu vos liau dies kul tū ros cen trą, 
siū ly da mas įtrauk ti už sie nio lie tu-
vių me no ko lek ty vus ir jų va do vus į 
„Auk so paukš tės“ no mi na ci jos sky-
ri mą Lie tu vo je. 2008 m. sau sio 15 d. 
iš ei vi jos mė gė jų me no ko lek ty vų ir 
jų va do vų me tų no mi na ci jos „Auk so 
paukš tė“ sky ri mo ko mi si ja svars tė 
pre ten den tus ir at rin ko lau re a tą. Pir-
mą kar tą „Auk so paukš tė“ už Lie tu-
vos na cio na li nės kul tū ros ir dai nų 
šven čių tra di ci jos puo se lė ji mą, mė-
gė jų me no žan rų tarp iš ei vi jos lie-
tu vių po pu lia ri ni mą bu vo tei kia ma 
iš ei vi jos ko lek ty vui ir jo va do vui. 
Ši no mi na ci ja pa skelb ta ko vo 9 d. 
Vil niu je, Šv. Kot ry nos baž ny čio je, 
Cho rų ir vo ka li nių an sam blių lau-
re a tų kon cer to me tu. 2007-ųjų me-
tų iš ei vi jos „Auk so paukš tė“ įteik ta 
Cle ve lan do (JAV) Die vo Mo ti nos 
Nuo la ti nės Pa gal bos pa ra pi jos cho-
ro „Exul ta te“ va do vei, 2006 m. Lie-
tu vių dai nų šven tės Chi ca go je me no 
va do vei Ri tai Čy vai tei Klio rie nei. 
Toks Lie tu vos iš ei vi jos in dė lio Lie-

Pir mą kar tą „Auk so paukš tė“ įteik ta iš ei vi jos ko lek ty vui

tu vos kul tū rai įver ti ni mas – svar bus 
gar bės ir pri pa ži ni mo žen klas vi sai 
Pa sau lio Lie tu vių Ben druo me nei. 

Cle ve lan do lie tu vių cho ras 
pra ėju sių me tų pa bai go je šven tė 
25-erių me tų su kak tį. Cho ras, įkur-
tas 1982 m., at lie ka lie tu vių liau dies 
dai nas, gies mes ir stam bius lie tu vių 
kom po zi to rių bei pa sau li nės kla si kos 
kū ri nius. Kaip JAV lie tu vių dien raš-

RI TA ČY VAI TĖ KLIO RIE NĖ PO „AUK SO PAUKŠ TĖS“ AP DO VA NO JI MO SU TAU TI NIŲ 
MA ŽU MŲ IR IŠ EI VI JOS DE PAR TA MEN TO PRIE LR VY RIAU SY BĖS DI REK TO RIU MI AN TA-
NU PET RAUS KU

ty je ra šė cho ro ju bi lie ji nio kon cer to 
re cen zen tė Ni jo lė Be no tie nė, „pra-
ban ga bet ku riai lie tu vių iš ei vių pa-
ra pi jai ar ben druo me nei tu rė ti to kį 
cho rą, cho ris tus ir va do vę“. Be abe-
jo, cho ro pro fe sio na lu mą di džia da li-
mi nu le mia bū tent jos va do vė – ener-
gi ja trykš tan ti Ri ta Čy vai tė Klio rie-
nė. Po kal bį su ja skai ty ki te sky re ly je 
„Jung ti nė se Ame ri kos Vals ti jo se“.

Lietuvoje pagerbta amerikietė iš LB Grand Rapids apylinkės
„Lietuvos garbė 2008“ žymuo Vilniuje buvo suteiktas Jan Parmenter iš JAV Lietuvių Bendruomenės 

Grand Rapids apylinkės. Ją pagerbė Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus ir Alma Adamkienė. „Jan Parmenter  
- nepaprastai nuoširdi ir pasišventusi vaikams moteris. Ji prieš pusantrų metų su vyru Bill įvaikino lietuvaitę su 
negalia iš Vilniaus.  Jų šeima priklauso ir lanko Grand Rapids LB apylinkės renginius, artimai bendrauja su LB 
apylinkės valdyba ir apylinkės lietuviais, padeda kitoms šeimoms  adaptuoti vaikus iš Lietuvos.  Džiaugiamės mūsų 
apylinkės narės garbe“, - rašo Vytautas Kamantas iš Grand Rapids. 

Per Lietuvos TV 3 buvo parodyta laida apie Jan Parmenter darbą ir gyvenimą (pokalbiai su Jan šeima, jos 
dukra Oksana, Grand Rapids LB apylinkės nariais, kitais šioje apylinkėje  adaptuotais vaikais iš Lietuvos ir jų tėvais 
ir pan.). 

Jan yra  „Bethany Christian Services“ organizacijos adaptavimo koordinatorė: 
Jan A. Parmenter, MSW, LMSW; Country Program Coordinator -Albania, Kazakhstan, Haiti, Lithuania
Bethany Christian Services; (616) 254-7755
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Anks tų šešta die nio ry tą, 2008 
va sa rio 16, „Da nos se sės” mo te rų 
cho ras iš skri do iš Mel bour no į Aust-
ra li jos sos ti nę Can ber rą. „Da nos se-
sės“ bu vo kvies tos ALB apy lin kės 
val dy bos kon cer tuo ti Can ber ros lie-
tu viams Va sa rio 16-osios pro ga. 

At vy ku sios į Can ber rą „Da-
nos se sės“ bu vo su tik tos ma lo nių 
vy rų, ku rie nu ve žė dai ni nin kes į 
Can ber ros lie tu vių būs ti nę. Ten val-
dy bos na rės Bar ba ra Si li nis ir Si gi-
ta Gai liū nai tė lau kė su pie tu mis. Po 
pie tų įvy ko eks kur si ja į „Coc king ton 
Gre en Gar dens“, – tai mi nia tiū ri nis 
an gliškas mies te lis su darželiais. 
Tarp tau ti nia me sky riu je gro žė jo mės 
Min dau go Mau ra gio pa sta ty ta Tra kų 
pi li mi. Min dau go ir skau tų Bal ti jos 
tun to ir Ži di nie čių bei apy lin kės val-
dy bos dė ka ant ro ji Tra kų pi lis yra 
pa sta ty ta mažyčia me ežerė ly je. 

Po eks kur si jos vie nos se sės 
nu vy ko ap lan ky ti Na cio na li nio ka ro 
mu zie jaus. O va ka re ben druo me nės 
pir mi nin kas Jo nas Moc kū nas nu ve žė 

AUSTRALIJOJE

no rin čias į „Gle be Park“. Ap lan ky ta 
skulp to rės Ie vos Po cie nės (iš Ade lai-
dės) skulp tū ra „Eg lė, žal čių ka ra lie-
nė“. Aust ra li jos lie tu vių su rink to mis 
au ko mis skulp tū ra bu vo pa au ko ta 
Aust ra li jai, jai šven čiant 200 me tų 
ju bi lie jų nuo bal tų jų žmo nių at vy ki-
mo į Aust ra li jos že my ną. Šiais me-
tais su ėjo 20 me tų, kai „Eg lė, žal čių 
ka ra lie nė“, sto vi Aust ra li jos sos ti nės 
par ke. Len ta pa aiški na apie do va no-
ji mo fak tą ir pa sa ko ja žal čių ka ra lie-
nės istoriją. Taip pat yra įkal ta len ta 
su žo džiais: „Te gul mei lė Lie tu vos 
de ga mū sų šir dy se“. Bu vo jaus min-
ga ir pra smin ga Va sa rio 16-ąją pa-
ma ty ti ir Tra kų pi lį, ir „Eg lės, žal čių 
ka ra lie nės“ sta tu lą.

Po to da ly va vo me Can be rros 
tarp tau ti nia me fol klo ro fes ti va ly je. 
Ten mu zi ka, šokiai (tan go ir tau ti nių 
šokių), įvai rių kraštų mais to (Sa mo-
an bu vo ypač ska nu), bet lie tu viško 
ne bu vo. Il gai ne ga lė jo me puo tau ti, 
nes prieš akis – Va sa rio 16-osios mi-

Ke lio nė į sos ti nę Va sa rio 16-osios pro ga

CAN BER ROS LIE TU VIŲ BŪS TI NĖ JE – IŠ KAI RĖS: JO NAS MOC KŪ NAS, CAN BER ROS 
LB PIR MI NIN KAS, DA NA LE VIC KIE NĖ, „DA NOS SE SĖS“ VA DO VĖ, HEN RI KAS AN TA-
NAI TIS, VA SA RIO 16-OSIOS MI NĖ JI MO PA SKAI TI NIN KAS, IR BI RU TĖ PRAŠ MU TAI TĖ, 
ALB KRAŠ TO VAL DY BOS PIR MI NIN KĖ

„DANOS SESĖS“ KONCERTUOJA CANBERROJE
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PRIE „EG LĖS, ŽAL ČIŲ KA RA LIE NĖS“ 
SKULP TŪ ROS JO NAS MOC KŪ NAS, ALB 
CAN BE RROS PIR MI NIN KAS, IR BI RU TĖ 
PRAŠ MU TAI TĖ, ALB KRAŠ TO VAL DY BOS 
PIR MI NIN KĖ

nė ji mas su kon cer tu. Rei kė jo bal sus 
tau py ti sek ma die nio kon cer tui. 

„Da nos se sės“ anks ti at si kė lė 
ir nu ė jo į šv. Mišias. Po to pus ry čiai 
ir pa si ruošimas kon cer tui. Mi nė ji-
mas vy ko sam dy to je sa lė je „Can ber-
ra Club“. ALB Can be rros apy lin kės 
val dy ba su mo kė jo už ke lio nę lėk tu-
vu ir nak vy nę viešbu ty je. Can be ros 
Lie tu vių Ben druo me nė yra maža ir 
ne tu ri sa vo kul tū ri nių gru pių, to dėl 
mi nė ji mams vis pa kvie čia at li kė jus 
iš ki tų mies tų. 

O kas yra tos „Da nos se sės“ 
ir kas ta „Da na“? Tos se sės yra vy-
res nės skau tės, be veik vi sos pri klau-
sian čios Mel bour no Džiu go tun tui. 
O Da na – tai va do vė ps Da na Le vic-
kie nė. Iš vi so į Can ber rą at vy ko 12 
vy res nių jų skau čių, va do vė Da na ir 
skau tė Jud ri na Ky man tai tė. Su se-
sėm net dai nuo ja Džiu go tun to tun-
ti nin kė v.s. Da na Ly ni kie nė.

Vi si Va sa rio 16-osios mi nė ji-
mo da ly viai prie du rų bu vo su tik ti 
su šam pa no tau re. Vy riau sia da ly-
vė bu vo 95 me tų, o jau niau sia – 2 
me tu kų. Pub li ka su sė do prie ap va lių 
sta lų po 10 žmo nių. Šil tai bu vo pri-
im tas nau jo jo pri mi nin ko Jo no Moc-
kū no svei ki ni mas. Pa kel tas tos tas už 
Lie tu vos Res pub li ką. Po to – sve čio 
v.s.Hen ri ko An ta nai čio iš Mel bour-
no pa skai ta. Tai dai ni nin kės Da lios 
vy ras ir Aust ra li jos lie tu vių skau tų 
ra jo no va das. Po įdo mios pa skai tos 
vi sus su si rin ku sius pa svei ki no ALB 
Krašto val dy bos pir mi nin kė, vie na iš 
dai ni nin kių s. Bi ru tė Prašmu tai tė. 

Po to – ir mū sų kon cer tas. Pra-
ne šė ja Jud ri na Ky man tai tė dai na vo 
kar tu su vy res nėm skau tėm, mat ma-
ma – Bi ru tė Ky man tie nė yra vie na iš 
pa grin di nių dai ni nin kių, ku ri at lie ka 
ir so lo, ir du e tus. Kon cer to pro gra ma 
su si dė jo iš 14 dai nų – tai su tar ti nės, 
liau dies dai nos, dai nos apie mei lę 
ir lau ki mą, par ti za nų dai nos ir dai-
nos apie Lie tu vą Tė vy nę. Par ti za nų 
dai na „Tarp aly vų ma čiau ta vo vei-
dą” har mo ni zuo ta va do vės Da nos 
Le vic kie nės. Pub li ka iš gir do ge rai 
žino mą vy res nių jų skau čių tra di ci-
nę dai ną – Ni jo lės Zda nie nės „Ta ve 
aš pa ma čiau”, harm. D. Le vic kie-

nės. O iš tau ti nių dai nų ypač gražiai 
skam bė jo Da nos Le vic kie nės su kur-
ta dai na pa gal V. Si ma nai čio ei les 
„Lie tu vos lau kai“. Pub li ka pri si jun-
gė prie „Ta ve aš pa ma čiau“, „Sto viu 
aš pa ri mus“ ir „Tė vy nė“. Pub li ko je 
bu vo gir dė ti stip rių vy rų bal sų. Cho-
rui akom pa na vo pa ti va do vė ir Zi ta 
Prašmutai tė.

Can ber ros lie tu vių val dy bos 
na rė Si gi ta Gai liū nai tė pa dė ko jo vi-
siems da ly viams, o dai ni nin kes pa-
va di no lakštin ga lom. „Da nos se sių“ 
ad mi nist ra to rė Ri ta Cald well pa dė-
ko jo val dy bos na rei Bar ba rai Si li nis 
do va nė le už jos dar bą ruo šiant kon-
cer tą ir mi nė ji mą. 

Mi nė ji mas bai gė si Lie tu vos 
him nu. Po to vy ko pie tūs, ku rių me tu 
„Da nos se sės“, pa skli du sios prie sta-
lų, tu rė jo pro gos pa drau gau ti su se nais 
drau gais ir su si drau gau ti su nau jais. 

Grį žu sios na mo į Mel bour-
ną „Da nos se sės“ re pe tuo ja to liau ir 
ba landžio pa bai go je ruošia si įrašyti 
sa vo dai nas į CD. Ki tas pa si ro dy-
mas buvo Va sa rio 16-osios mi nė ji me 
Mel bour ne ir šv. Mišio se šv. Ka zi-
mie ro šven tės ir tun to su ei gos pro-
ga. 

Ačiū can be riškiams už kvie-
ti mą ir ma lo nų Va sa rio16-osios sa-
vait ga lį Aust ra li jos sos ti nė je. Te gul 

mei lė Lie tu vos de ga mū sų šir dy se 
net to kia me to li ma me nuo Lie tu vos 
kam pe ly je kaip Aust ra li ja.

s Bi ru tė Prašmu tai tė
ALB Kraš to val dy bos pir mi nin kė

MI NIA TIŪ RI NĖ TRA KŲ PI LIS, KURIĄ CAN BER ROS „COC KING TON GRE EN GAR-
DENS“ AT KŪ RĖ MIN DAU GAS MAU RA GIS
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Va sa rio 10-13 d. Tas ma ni jo je 
vie šė jo 26 sve čiai iš Lie tu vos. Tai 
bu vo gam to sau gi nė-moks li nė eks-
pe di ci ja „Ole go Tru cha no ke liais 
Aust ra li jo je ir Tas ma ni jo je“. Eks pe-
di ci ją su ren gė „Gim ti nės ta ko“ drau-
gi ja, kar tu su Šiau lių uni ver si te to 
Hu ma ni ta ri nio fa kul te to Ku tū ri nės 
ant ro po lo gi jos cen tru. Iš vy kai va do-
va vo Šiau lių uni ver si te to Fi lo so fi jos 
ka ted ros lek to rius Jo nas Ne kra šius.  
Šios to li mos ke lio nės tvar ka raš čius, 
už sa ky mus ir ki tus rei ka lus su ma niai 
tvar kė „Ti ta no var tų“ Vil niu je di rek-
to rė Te odo ra Dil kie nė; ji ir pa ti vy ko 
drau ge su šia gru pe.

Eks pe di ci jos pa grin di nis tiks-
las bu vo ap lan ky ti vie tas, su si ju sias 
su šiau lie čio gam to sau gi nin ko ir fo-
to gra fo Ole go Tru cha no (1923-1972) 
gy ve ni mu ir veik la Aust ra li jo je, ir 

Ole go Tru cha no ke liais

ypač Tas ma ni jo je. Tru cha nas yra 
pla čiai ži no mas ne tik tarp lie tu vių, 
bet ir tarp aust ra lų. Jis dvi de šimt me-
tų ty ri nė jo ir fo to gra fa vo Tas ma ni jos 
gam tą, ne bi jo da mas pa vo jų ir ne-
veng da mas sun kiai pri ei na mų vie tų. 
Jis pa da rė daug me ni nių nuo trau kų, 
iš ryš ki nan čių Tas ma ni jos gro žį; jis 
ro dy da vo tas skaid res pla čiai vi suo-
me nei Ho bar to mies to sa lė je ir ki-
tur. De ja, per di džiuo sius 1967 me-
tų Ho bar to gais rus su de gė Tru cha-
nų gy ve na mas na mas ir sy kiu žu vo 
vi sos Ole go su krau tos nuo trau kos, 
skaid rės, jo me ni nis krai tis. Ole gas 
ne nu lei do ran kų ir nu ta rė dar kar tą 
ap ke liau ti se ną sias vie tas ir dar kar-
tą at kur ti sa vo su de gu sias nuo trau-
kas. Vie no je to kio je ke lio nė je 1972 
m. sau sio 6 die ną jis tra giš kai žu vo.  
Šių me tų eks pe di ci ja bu vo ski ria ma 

Ole go Tru cha no 85-ųjų gi mi mo me-
ti nių su kak čiai.

At vy kę į Tas ma ni jos sos ti nę 
Ho bar tą sve čiai iš Lie tu vos ne gai šo 
ir jau pir mą va ka rą su si ti ko su Tas-
ma ni jos lie tu viais. Kaip vi si ži no-
me, Tas ma ni jo je gy ve na la bai ma žai 
lie tu vių, gal tik 40-60; o ir tų ko kia 
pu sė yra iš si bars čiu si po vi są sa lą. 
To dėl, kai su si rin ko apie 25 vie ti nių 
lie tu vių, jau bu vo „daug“. Da ly va-
vo ir at sto vė iš Šiau rės Tas ma ni jos 
– Re gi na Kru tu ly tė Sha re.  Iš Laun-
ces to no dar ža dė jo at vyk ti 88 me tų 
am žiaus že mai tė Ju zė Lazdaus kie nė, 
bet ne ti kė tai su sir go ir tu rė jo lik ti 
na mie.

Su si rin ku sie ji pa si džiau gė 
gra žiais Lie tu vos vaiz dais, ku riuos 
DVD for ma tu pa ro dė sve čiai. To liau 
Ole go naš lė, Mel va Tru cha nas, smul-
kiau pa pa sa ko jo apie Ole go gy ve ni-
mą, jo sie kius ir jo ko vas dėl gam tos 
iš sau go ji mo. Mel vos at si mi ni mai 
bu vo gau siai iliust ruo ti įdo mio mis ir 
kar tais dar ne ma ty to mis nuo trau ko-
mis. Pub li ka bu vo dvi kal bė, bet ne-
jau tė jo kio keb lu mo, nes vi są va ka rą 
kal bė to jams ne pa varg da mas ver tė ja-
vo Ri mas Stat kus. La bai džiu gu, kai 
to kie jau ni tre čios kar tos lie tu viai 
kaip Ri mas da ly vau ja Lie tu vių Ben-
druo me nė je ir no riai pri si de da prie 
Ben druo me nės dar bų. 

Po Mel vos Tru cha nie nės pa sa-
ko ji mų dar po ra va lan dų vi si ben dra-
vo. Ke liau to jai iš Šiau lių, Vil niaus, 
Klai pė dos, Kau no, Pa ne vė žio, Ute-
nos ir Anykš čių grei tai su ra do ben-
drą kal bą su tas ma nie čiais. Tuoj at si-
ra do ben drų pa žįs ta mų. O su si pa ži nę 
su Tas ma ni jos uni ver si te to Lie tu vos 
stu di jų sam bū rio pir mi nin ku Vin cu 
Taš kū nu sve čiai bu vo ma lo niai nu-
ste bin ti pla čiais li tu a nis ti kos dar bais 
Tas ma ni jos uni ver si te te.

Ki tos dvi die nos bu vo pa švęs-
tos Ole go Tru cha no iš vaikš čio tiems 
ke liams. Ži no ma, bū tų sun ku sek-
ti Ole go tiks liais pėd sa kais, nes jis 
daug ap ke lia vo bai da re ar ba pės čias, 
ne re tai skin da mas sau ke lią tan kiai 
ap au gu siuo se ir ne per ei na muo se 

ALGIMANTAS TAŠ KŪ NAS VIEŠ NIAI IŠ LIE TU VOS TE ODO RAI DIL KIE NEI RO DO LIE-
TU VIŠ KŲ KNY GŲ BIB LIO TE KĄ
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miš kuo se. Da bar ti nė eks pe di ci ja ga-
lė jo ke liau ti tik au to bu su iki Stra han 
ir Strat hgor don mies te lių.  Mel va 
Tru cha nas va žia vo kar tu ir pa sa ko jo 
apie vie to ves, ku rios sie ja si su Ole-
gu ir jo veik la. Ri mas Stat kus, ga vęs 
lais vą die ną nuo tar ny bos, vėl dar ba-
vo si kaip ver tė jas. 

Ke lio nės me tu bu vo ku ria ma 
vaizdajuostė apie Tru cha ną ir Tas-
ma ni ją. Jo nas Ne kra šius taip pat mi-
nė jo, kad su rink ta me džia ga bus iš-
leis ta Lie tu vo je 2008 me tais ru de nį 
pla nuo ja mo je mo nog ra fi jo je „Lie tu-
vis Ole gas Tru cha nas – Tas ma ni jos 
le gen da“.

Prieš iš skris da mi iš Ho bar to, 
va sa rio 13 die ną, vi si eks pe di ci jos 
na riai su si pa ži no su 1000 Lie tu viš kų 
kny gų rin ki niu (an glų kal ba) Tas ma-
ni jos uni ver si te te. Tai – vie nin te lis 
toks rin ki nys vi so je Aust ra li jo je ir 
pie ti nia me že mės pus ru tu ly je.

Sve čius gra žiai pri ėmė aukš ti 
Tas ma ni jos uni ver si te to pa rei gū nai: 
pro fe so rius Jan Pa kuls ki (hu ma ni-
ta ri nių moks lų fa kul te to de ka nas); 
pro fe so rius Ain sley Kel low (po li to-
lo gi jos ka ted ros ve dė jas) ir pro fe-
so rius Pe ter Bo y ce (bu vęs Mur doch 
uni ver si te to rek to rius). Vi si trys pa-
sa kė įdo mias kal bas. Pro fe so rius 
Pa kuls ki pa brė žė, kaip rei kia iš sau-
go ti emig ran tų kul tū rą ir tra di ci jas 
(jis taip pat pa mi nė jo, kad jo mo ti na 
bu vo lie tu vė). Pro fe so rius Kel low, 
ku ris rū pi na si Lie tu viš kų kny gų rin-
ki niu, iš kė lė ši tų kny gų svar bą ir už-
tik ri no klau sy to jus, kad jis ver tins ir 
sau gos ši tą re tą rin ki nį. Pro fe so rius 
Bo y ce kal bė jo apie 1974 m. „Whit-
la mo pri pa ži ni mą“ ir kaip jis (Bo y-
ce) pri si dė jo prie jo at šau ki mo.

Ka dan gi Lie tu viš kų kny gų 
rin ki nys yra vie nin te lis Aust ra li jo je, 
vi si kal bė to jai ska ti no su si rin ku sius 
au ko ti dau giau kny gų, kad pa da ry tų 
jį dar didesnį. 

Sve čius pa links mi no Tas ma-
ni jos tei sės stu den tė Eli za beth Wil-
son, pa skam bin da ma kan klė mis. Il-
gai ne lauk da mi gy va dai na pri si jun-
gė ir sve čiai. 

Pa bai gai apie sa vo stu di jas 
kal bė jo Tas ma ni jos B.A. Ho nours 

ab so ven tė Clai re Jan sen. Ji per nai 
pa ra šė di ser ta ci ją apie „Anykš čių ši-
le lį“, Lie tu vos miš kus ir Ole gą Tru-
cha ną. Jos dar bą aust ra lai eg za mi na-
to riai įver ti no kaip ža vų ir ji pel nė 
aukš čiau sią pa žy mį (First class Ho-
nours) bei uni ver si te to me da lį. Už 
po ros mė ne sių Clai re yra pa kvies ta į 
Briu se lį skai ty ti pa skai tą tarp tau ti nė-
je „Po etic Eco lo gies“ kon fe ren ci jo-
je. Pa si tai kius to kiai pro gai lie tu viai 
tu rė tų ne dels da mi jai (Clai re Jan sen) 
ir jos vy rui ras ti tin ka mą dar bą – ir 
to kiu bū du pri trauk ti aukš to ine lek to 
drau gus Lie tu vai. 

Iš vi so ši eks pe di ci ja tru ko 23 
die nas, nuo 2008 m. va sa rio 3 die-
nos iki 25 die nos. Gru pė ap lan kė ir 
Syd ney, Mt Kos cius zko, Mel bour ne, 
Cen tri nę Aust ra li ją, Nau ją ją Ze lan-
di ją ir t.t. 

Apie sve čius iš Lie tu vos ra-
šė di džiau sias Tas ma ni jos dien raš tis 
„The Mer cu ry“.

Dr. Al gi man tas Taš kū nas

*
Gam to sau gi nė moks li nė eks-

pe di ci ja „Ole go Tru cha no ke liais 
Lie tu va-Aust ra li ja“ su si ti ko ir su 
lie tu viais Mel bour ne. Ke lio nė bu vo 
skir ta pa mi nė ti 85-ąsias šio moks-
li nin ko gi mi mo me ti nes. Ją rė-
mė Šiau lių mies to sa vi val dy bė. 26 
moks li nin kai ir ke liau to jai apie mė-
ne sį pra lei do Aust ra li jo je ir Nau jo-
jo je Ze lan di jo je. Ke liau to jai ap lan kė 
Syd nė jų, Can be rą ir užli po į Aust ra-
li jos aukš čiau sią Kos ciuš kos kal ną. 
Ant Kos ciuškos kal no ke liau to jai 
pa li ko Lie tu vos vė lia vą ir me ta li nę 
len te lę, pa mi nė da mi sa vo ke lio nės 
tiks lą.

Ole gas Tru cha nas sa vo nuo-
trau kom išgar si no Tas ma ni jos 
miškus, kal nus ir upes. Jis ban dė su-
stab dy ti di de lį van dens tven ki nį, ku-
ris užlie jo „La ke Ped dar“ gra žų smė-
lė tą plia žą. Bai da re Ole gas iš nar šė 
nežino mas upes, taip pat ir Gor don 
upę, kur žy gis bai gė si tra giš kai. Ke-
liuo to jai iš Lie tu vos taip pat plau kė 
Gor do no upe. Ole gas ska ti no žmo-
nes sau go ti ir gro žė tis gam ta.

Su si ti ki me su Mel bour no lie-

tu viais sve čiai pa sa ko jo apie sa vo 
ke lio nės tiks lą, ro dė fil mą apie Kur-
šių Ne ri ją ir jį pa do va no jo Mel bour-
no lie tu viams kar tu su kny go mis 
apie Šiau lius ir Pa ne vė žį. Su si ti ki me 
taip pat da ly va vo Ste po nas Ku bec-
kas, Žemai čių kul tū ros ta ry bos na-
rys. Jis pa aiš ki no, kad ga li ma įsi gy ti 
žemai tišką pa są ir įtei kė jį Jad vy gai 
Pet rai tie nei. Mel bur niškiams įtei kė 
at vi ru čių su Ole go Tru cha no nuo-
trau ka. Su si rin ku sius svei ki no gen. 
gar bės kon su las An drius Žilins kas ir 
Australijos Lietuvių Bendruomenės  
Krašto val dy bos pir mi nin kė Bi ru tė 
Prašmu tai tė.

Bi ru tė Praš mu tai tė

ŽYGIO DA LY VIAI IR MEL BUR NIŠKIAI 
SU ŽEMAI ČIŲ VĖ LIA VA

STE PO NAS KU BEC KAS (IŠ KAI RĖS), 
ŽE MAI ČIŲ KUL TŪ ROS TA RY BOS NA RYS, 
JAD VY GAI PET RAI TIE NEI ĮTEI KIA ŽE MAI-
ČIŲ PA SĄ IR TE ODO RA DIL KIE NĖ, EKS-
PE DI CI JOS VA DO VĖ
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Švęs ti Lie tu vos ne pri klau so-
my bės 90-ąjį ju bi lie jų Mel bour no 

Nepriklausomybės šven tė Mel bour ne

AL FON DO PIR MI NIN KAS AL GIS ŠIM KUS, OAM, (DE ŠI NĖ JE) SU JAU NAI SIAIS 
RAŠYTO JAIS: (IŠ KAI RĖS) GIN TU ŽILINS KU, AI DU ŽILINS KU, KA ZY TE PET RU LY TE IR 
RA MIN TA KY MAN TAI TE

lie tu viai pra dė jo šv. Mišio mis Šv. 
Ma ri jos, Jū ros Žvaigždės, bažny čio-

je. Mi šio se da ly va vo or ga ni za ci jos 
su Lie tu vos ir sa vo vė lia vo mis.

Po Mi šių ir pie tų Lie tu vių na-
muo se vy ko mi nė ji mas, ku rį pra dė jo 
nau ja sis ALB Mel bour no apy lin kės 
val dy bos pir mi nin kas Rim gau das 
Sližys. Pa skai tą „Va sa rio 16-oji, lie-
tu vių kul tū ra, lie tu vių kal ba ir da bar-
tis“ skai tė Hen ri kas An ta nai tis. Su-
si rin ku sius svei ki ni mo ALB Krašto 
val dy bos pir mi nin kė Bi ru tė Prašmu-
tai tė, Aust ra li jos Lie tu vių fon do pir-
mi nin kas Al gis Šim kus, OAM, ir 
įtei kė pi ni gi nes pre mi jas jau niems 
rašyto jams, rašan tiems į „Tė viš kės 
ai dus“. Už kiek vie ną straips nį – po 
$10. Tai graži tra di ci ja, be si tę sian ti 
daug me tų, ban dant su do min ti vai-
kus rašyti lie tu viškai. Ačiū lie tu vių 
kal bos mo ky to joms, ku rios vai kus 
ska ti na rašyti.

Ant ro ji mi nė ji mo da lis bu vo 
kul tū ri nė. Dai na vo Mel bour no Dai-
nos sam bū ris (di ri gen tės Ri ta Ma-
ciu lai tie nė ir Gra ži na Pra naus kie-
nė) ir mo te rų cho ras „Da nos se sės“ 
(va do vė Da na Le vic kie nė), Gražina 
Pra naus kie nė de kla ma vo sa vo ei les.

Bi ru tė Praš mu tai tė

Šalis   Prenumeratoriai Veltui siunčiama
Lenki ja   38   10
Bel gi ja   2 
Da ni ja   2 
Vo kie ti ja  15   1
Didžio ji Bri ta ni ja  5 
Suo mi ja   2 
Pran cū zi ja  3 
Veng ri ja   1 
Ita li ja      2
Švei ca ri ja  5 
Šve di ja   1 
Ar gen ti na  1   8
Bra zi li ja   4   4
Ko lum bi ja  1   1
Urug va jus     3
Bal ta ru si ja     6
Es ti ja      1
Ka zach sta nas     1
Lat vi ja      5
Mol da vi ja     1
Ru si ja      21
Uk rai na      7
Aust ra li ja  58   4
Nau jo ji Ze lan di ja  1 
Ka na da   39   3
Lie tu va   54   21
JAV   343   12

Apsisprendė Naujosios
Zelandijos LB

 
Kovo 9 d. įvyko pirmasis 

naujai išrinktos LB valdybos su-
sirinkimas. Išrinkti: valdybos pirmi-
ninkas Gerald Sharrock, sekretorė 
iždininkė Dalia Kubiliūtė. Valdyba 
aptarė darbo tikslus ir būsimą 
veiklą. Nuspręsta rinkti lėšas, kurti 
lietuvišką biblioteką, rengti tautines 
šventes, atidaryti lietuvišką mokyklą, 
organizuoti istorinės medžiagos apie 
Kaipara sudužusį laivą rinkimą, 
tarpininkauti Lietuvos filosofui L. 
Donskiui užmezgant mokslinius 
ryšius su Aucklando universitetu 
užmezgimui ir kt. 

Dalia Kubiliūtė 
daliakubiliute@windowslive.com

“Pasaulio lietuvio” prenum
eratoriai
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Vil niaus pe da go gi nis uni ver-
si te tas ir Va sa rio 16-osios gim na zi ja 
pa si ra šė ben dra dar bia vi mo su tar tį. 
Uni ver si te tas įsi pa rei go ja moks lei-
viams ir dės ty to jams teik ti in for ma-
ci ją apie stu di jas uni ver si te te, kvies-
ti gim na zi jos moks lei vius ir dės ty to-
jus į uni ver si te to At vi rų du rų die nas, 
į uni ver si te te or ga ni zuo ja mas me no, 
kul tū ros, moks lo ir spor to die nas, 
sto vyk las ir kon fe ren ci jas, į gim na zi-
ją siųs ti stu den tus at lik ti pe da go gi nę 
prak ti ką. Va sa rio 16-osios gim na zi ja 
įsi pa rei go jo kas met pri im ti pe da go-
gi nei prak ti kai uni ver si te to stu den tų, 
kar tu su uni ver si te tu pa reng ti prak-
ti kos už duo čių pro gra mą ir su da ry-
ti są ly gas ją vyk dy ti bei iš stu di juo ti 
Hei del ber go pe da go gi nės aukš to sios 
mo kyk los ga li my bes da ly vau ti šia-

Va sa rio 16-osios gim na zi ja 
ben dra dar biau ja su Vil niaus pe da go gi niu uni ver si te tu

VOKIETIJOJE

me ben dra dar bia vi me.
Sau sio 7 d. pa gal šią su tar tį 

de šim ties sa vai čių prak ti kai at vy-
ko pir mie ji du stu den tai – Vy tau tas 
Do vy dai tis ir Ed ga ras Ba ro di ca. Abu 
yra ket vir to kur so stu den tai ir ruo šia-
si dės ty ti vo kie čių kal bą. Jie iš kar-
to įsi jun gė į dar bą: lan kė pa mo kas, 
ste bė jo mo ky to jų dar bą ir pa tys pra-
dė jo mo ky to jau ti. Abu ap si gy ve no 
mo ki nių ben dra bu ty je ir lais va lai kio 
me tu su mo ki niais dir bo ben dra bu ty-
je: pa dėjo jiems ruoš ti na mų dar bus, 
pra ve dė vi so kiau sius už si ė mi nus. 
Stu den tai ne tik pa tys įgijo nau din-
gos dar bo pa tir ties, bet la bai daug 
pa dėjo mo ky to jams ir mo ki niams, 
ku rie juos la bai pamilo ir no rė tų, kad 
stu den tai lik tų vi sam lai kui. 

Bai gian tis pe da go gi nei prak-

ti kai nu spren džiau pa kal bin ti prak ti-
kan tus Ed ga rą ir Vy tau tą:

Pa pa sa ko ki te apie sa ve: ko dėl 
ap si spren dė te stu di juo ti pe da go gi-
ką bei vo kie čių kal bą? Ar Jus kas 
nors pa ska ti no ei ti ta kryp ti mi?

Ed ga ras: Na, iš tie sų jau nuo 
vai kys tės mė gau kal bas ir no rė jau 
stu di juo ti kaž ką, kas su si ję su kal-
bo mis, tai gi po pir mo se mest ro Vil-
niaus pe da go gi nia me uni ver si te te 
su pra tau, kad stu di juo ju tai, ką tik-
rai mėgs tu. Nie kas ne ska ti no ei ti ta 
kryp ti mi. Tur būt lem tis.

Vy tau tas: Nuo ma žens ge rai 
se kė si ma te ma ti ka, apie hu ma ni ta ri-
nius moks lus tik rai ne gal vo jau, nors 
jau nuo pat pir mos kla sės pri va čiai 
mo kiau si an glų kal bos. Ket vir to je 

PRAK TI KAN TAI ED GA RAS BA RO DI CA (KAI RĖ JE) IR VY TAU TAS DO VY DAI TIS (DEŠINĖ JE) SU VA SA RIO 16-OSIOS GIM NA ZI JOS 
ŠEŠTOS KLA SĖS MO KI NIAIS



Pasaulio lietuvis  /  2008 Balandis18

plb kraštų žinios

kla sė je pir mą ja už sie nio kal ba pa si-
rin kau vo kie čių kal bą. Kal bas mo ky-
tis man bu vo ne sun ku, to dėl 12-oje 
kla sė je lai kiau vals ty bi nį vo kie čių 
kal bos eg za mi ną. Tais me tais ir su-
pra tau, jog ma te ma ti ka man yra per 
sau sas moks las ir pa ban džiau sto ti į 
vo kie čių fi lo lo gi ją. Man iš kar to pa-
ti ko stu di jos Pe da go gi nia me uni ver-
si te te, to dėl ten ir li kau, o dėl pe da-
go gi kos – ma nau, tai įdo mus moks-
las, ku ris vi sad pra vers gy ve ni me. 

Kai su ži no jo te, kad teks at-
lik ti prak ti ką Va sa rio 16-osios 
gim na zi jo je, ką tuo me tu pa gal vo-
jo te? Kaip įsi vaiz da vo te sa vo dar-
bą, ben dra vi mą su mo ki niais bei 
mo ky to jais, ir dar už sie ny je?

Ed ga ras: Ne ap sa ko mai ap-
si džiau giau!!! Pir miau sia pa gal vo-
jau, kad pui ki pro ga dar pa ge rin ti 
vo kie čių kal bos ži nias ir ap lan ky ti 
drau gus, su ku riais su si pa ži nau stu-
di juo da mas Hei del ber ge pra ėju siais 
me tais, nes apie mo kyk lą dar ne daug 
ir te ži no jau... Prak ti kos me tu mė ga-
vaus tuo, ką da riau. Ne si ti kė jau, kad 
bū si me taip šil tai pri im ti ir kad bus 
taip įdo mu. Prak ti ka už sie ny je ne at-
ro dė di de liu iš šū kiu, nes tie siog pa-
si ti kė jau uni ver si te te įgy to mis ži nio-
mis ir sa vo su ge bė ji mais.

–Vy tau tas: Kai mums bu-
vo pa siū ly ta at lik ti prak ti ką Va sa rio 
16-osios gim na zi jo je Vo kie ti jo je, iš 
kar to su ti ko me, nors ir ne la bai įsi-
vaiz da vo me, kur ji yra. Ka dan gi tre-
čia ja me kur se su Ed ga ru jau bu vo-
me Vo kie ti jo je kaip Eras mus mai nų 
pro gra mos stu den tai, tai mes la bai 
ap si džiau gė me, jog teks čia at vyk ti. 
Apie tai, kaip mū sų prak ti ka at ro dys, 
mes ne la bai įsi vaiz da vo me, ži no jo-
me, kad su tik sim nau jų žmo nių, kad 
teks mo ky ti vo kie tu kus. Dar mes ži-
no jo me, kad esa me čia pir mie ji iš 
mū sų uni ver si te to ir kad nuo mū sų 
pri klau sys, ar gim na zi ja to liau ben-
dra dar biaus su uni ver si te tu. Ti kiuo-
si, mes ge rai įvyk dė me sa vo mi si ją.

–At vy kę į gim na zi ją iš pra-
džių kar tu lan kė te pa mo kas su vo-
kie čių kal bos mo ky to jais, o ne tru-

kus pra dė jo te ir pa tys ves ti pa mo-
kas. Pa si rin ko te 6 kla sę, ku rio je 
mo ko si 17 mo ki nių. Kaip se kė si su 
jais dirb ti? Ar bu vo ko kių ypa tin-
gų džiu gių mo men tų, o gal ir nu si-
vy li mų?

–Ed ga ras: Taip, pir mą sa vai-
tę ste bė jo me tiek vo kie čių kal bos pa-
mo kas, tiek vi sas ki tas, kad ga lė tu me 
su si da ry ti ben drą mo kyk los vaiz dą. 
Po sa vai tės nu spren dė me iš si rink-
ti 6-tą kla sę. Su kla se ben drau ti se-
kė si pui kiai tiek pa mo kų me tu, tiek 
po pa mo kų, mo ki niai bu vo ati dūs ir 
ak ty vūs. Džiu gūs mo men tai bu vo po 
pir mų jų sa vai čių, kai pa ži nau mo-
ki nius ir jau ži no jau, kaip elg tis su 
ma žiau ak ty viais mo ki niais, ko kiais 
bū dais juos pa ska tint ir mo ty vuo ti. 
Nu si vy li mų ne tu rė jau...

–Vy tau tas. Ste bė da mi pa mo-
kas mes su pra to me, jog tai ne bus 
pa mo kos Lie tu vo je lie tu viams, ku-
riems vo kie čių kal ba yra už sie nio 
kal ba. Dau gu ma vai kų čia var to ja šią 
kal bą kas dien ir tik rai ge rai ją mo-
ka, be to, pu sė mo ki nių yra tik ri vo-
kie čiai. Pa si rin ko me šeš tą kla sę, nes 
vy res niems vai kams bū tų la bai sun-
ku dės ty ti vo kie čių kal bą, ku ria jie 
pui kiai šne ka, o penk to kai yra pir ma 
kla sė šio je gim na zi jo je, jie dar nė ra 
tie vai kai, su ku riais ga lė tu me dirb-
ti. Dirb ti su šia kla se se kė si pui kiai, 
mes tik rai ne sa me nu si vy lę, ti ki mės, 
kad ir mo ki niams pa ti ko.

–10 sa vai čių jūs ne tik mo-
ky to ja vo te, bet įsi jun gė te į po pa-
mo ki nę veik lą, pa dė jo te vi sur, kur 
rei kė jo. Ko kius įspū džius iš si ve ši-
te iš Va sa rio 16-osios gim na zi jos?

–Ed ga ras. Ma lo nu, kad į mus 
bu vo kreip ta si pa gal bos, džiu gu, jei 
ga lė jom būt nau din gi šiai mo kyk lai 
ir jos mo ky to jams bei mo ki niams. Iš 
šios gim na zi jos iš si ve šiu tik šil tus 
pri si mi ni mus apie tvar kin gą mo kyk-
lą, stip rų pa trio tiš ku mo ug dy mą jo je, 
pui kius mo ky to jus bei ki tą mo kyk-
los per so na lą, ku ris la bai sten gia si ir 
daug pa de da mo ki niams. Pri si min siu 
tie siog šil tus ir ma lo nius žmo nes bei 
ge rai ir nau din gai pra leis tą lai ką. Pa-
si ilg siu čia įgy tų drau gų, mo kyk los, 

mo ki nių, mo ky to jų ir tų ket vir ta die-
nio va ka rų, kai su mo ky to jais ir mo-
ky to jo mis žais da vo me krep ši nį.

–Vy tau tas. Pa me nu, jau pir-
mą ją sa vai tę su pa žin di no me lie tu-
vius ir vo kie čius mo ki nius su Sau sio 
13-osios fil muo ta me džia ga, pa sa-
ko jo me, ką ši die na reiš kia Lie tu-
vai. Pa dė jo me pra ves ti ir ki to kių 
ren gi nu kų. Iš čia iš si ve šiu tik ge rus 
įspū džius, nes dar bas su vai kais, pa-
mo kos, ben dra vi mas su mo ky to jais 
ir bu vi mas čia bu vo tik rai įdo mus ir 
nau din gas. Nie ka da ne ma niau, kad 
man pa tiks mo ky to jo dar bas, o da-
bar, kai jau rei kia iš čia iš va žiuo ti, 
pra de du pa si ilg ti šeš tos kla sės, ku ri 
ir triukš ma vo, ir dir bo, ir bu vo mū sų 
kas die ny bės da lis.

–Ne tru kus gau si te di plo mus, 
tap si te mo ky to jais. O ko kia Jū sų 
lau kia at ei tis? Ar ga li ma ti kė tis 
su lauk ti jū sų abie jų mū sų gim na-
zi jo je, jau kaip mo ky to jų?

Ed ga ras. Be abe jo, ga li ma ti-
kė tis, nes tai bū tų tik rai ma lo ni staig-
me na bū ti pa kvies tiems čia mo ky to-
jau ti. Lie tu vo je sa vo at ei ties ne sie ju 
su pe da go gi ka...

–Vy tau tas. Apie at ei tį gal vo ju 
daug, bet daž niau siai tai bū na la bai 
ar ti ma at ei tis: vals ty bi niai eg za mi nai, 
di plo mas, va sa ra... Tai lai kas, kai gy-
ve ni mas iš stu den tiš ko pa si keis į vi sai 
nau ją. Ži no ma, gal vo ju apie to les nes 
stu di jas, nes ma nau, kad ba ka lau ras 
yra tik pra džia. Gal vo ju ir apie dar-
bą, bet ne mo kyk lo je, nes Lie tu vo je 
mo ky to jo dar bas yra ne ver ti na mas. 
Ar ga li te ti kė tis mū sų čia, Va sa rio 
16-osios gim na zi jo je? Ži no ma, ko dėl 
gi ne! Man čia tik rai pa ti ko, gal bū-
tų sma gu čia pa si lik ti ir il gam lai kui. 
Tuoj už baig si me uni ver si te tą, gal mū-
sų ke liai tik rai at ves čia...

Mū sų gim na zi ja džiau gia-
si tu rė ju si to kius, anot mo ki nių, 
„fai nus“ prak ti kan tus. Lin ki me 
Jums sėk min gai už baig ti stu di jas 
uni ver si te te.

Kal bė jo si
Ma ry tė Damb riū nai tė Šmi tie nė
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Ko vo mėn. 8 d. Hütten fel de, 
Ro mu vos pi lies kon fe ren ci jų sa lė se, 
sa vo pir ma jam po sė džiui bu vo su si-
rin ku si pra ėju sį ru de nį nau jai iš rink-
to ji 21-oji Vo kie ti jos Lie tu vių Ben-
druo me nės Ta ry ba. Vo kie ti jos LB, 
į ku rios dar bą ir veik lą ga li jung tis 
vi si Vo kie ti jo je gy ve nan tys lie tu viai, 
su da ro 17 apy lin kių, vie to vė se, kur 
gy ve na dau giau lie tu vių. Di džiau sia 
apy lin kė, VLB Ro mu vos apy lin kė, 
esan ti Lam pert hei mo mies to da ly je, 
Hütten fel de, ten, kur vie no je vie to je 
gy ve na dau giau sia lie tu vių, kur vei-
kia Va sa rio 16 gim na zi ja ir Eu ro pos 
lie tu vių kul tū ros cen tras, kur yra Vo-
kie ti jos Lie tu vių Ben druo me nės ir 
Lie tu vių kul tū ros ins ti tu to būs ti nės, 
kur vei kia Mei lės lie tu viš ko ji me no 
ga le ri ja. Hütten fel de tra di ciš kai po-
sė džiau ja VLB Ta ry ba, aukš čiau sias 
Vo kie ti jos LB or ga nas, tre jiems me-
tams ren ka mas vi sų VLB na rių ly-
giu, tie sio gi niu, slap tu ir vi suo ti nu 
ko res pon den ci niu bal sa vi mu.

Nau jai su da ry tos Ta ry bos pir-
mas už da vi nys bu vo iš si rink ti pre-
zi diu mą. Pre zi diu mo pir mi nin ku 

Vo kie ti jos Lie tu vių Ben druo me nės Ta ry bos po sė dis
iš rink tas To mas Bar tu se vi čius (iš 
Dreis ne to li Wit tlich), pa va duo to ju 
dr. Vi lius Lė ner tas (iš Ste gen prie 
Frei bur go), o sek re to riu mi Ai das 
Šiugž di nis (iš Hütten fel do). Po to 
Ta ry ba pra dė jo dirb ti sa vo įpras tą 
dar bą, iš klau sė pra nešimus – VLB 
val dy bos, Va sa rio 16 gim na zi jos, 
kon tro lės ko mi si jos, gar bės teis mo 
ir t. t. ir dis ku ta vo ak tu a liais Vo-
kie ti jos lie tu vių veik los klau si mais. 
Be ki ta ko, bu vo įsteig ta Va sa rio 16 
gim na zi jos nau jo mo kyk los pa sta to 
sta ty bos ko mi si ja, ku rią su da rys trys 
Va sa rio 16 gim na zi jos ku ra to ri jos, 
trys Va sa rio 16 gim na zi jos mo ky to jų 
ir trys VLB val dy bos at sto vai bei dvi 
ar chi tek tės (An ke Lie pai tė ir Ma ri na 
Au de ry tė). Po Val dy bos at pa lai da vi-
mo nuo at sa ko my bės bu vo ren ka ma 
nau ja VLB val dy ba. Da lia Hen ke (iš 
Ham bur go) ir Mar ty nas Gau ril či kas 
(iš Man nhei mo) ga vo po 12 bal sų, 
An ta nas Šiugždi nis (iš Hütten fel do) 
– 10 bal sų, dr. Vin cas Bar tu se vi čius 
(iš Wit tlich) – 9 bal sus ir Gin ta ras 
Ru čys (iš Hütten fel do) – 8 bal sus. 
Kon tro lės ko mi si jon bu vo iš rink ti 

Va sa rio 16 gim na zi jos di rek to rius 
An drius Šmi tas, Ed mun das Jan kū-
nas ir Lai ma Lip šy tė. Gar bės teis mo 
pir mi nin ku ta po Eu ro pos lie tu vių 
kul tū ros cen tro di rek to rius Ri mas 
Čup lins kas (iš Hei del ber go), na riais 
– žy mio ji fo to gra fė Ma ri ja Damb riū-
nai tė Šmi tie nė (iš Hütten fel do) ir dr. 
Vi lius Lė ner tas.

Nors Ta ry bo je bu vo iš kel tas 
pa siū ly mas, kad VLB pir mi nin ku bū-
tų vie nas iš tų, ku rie ga vo dau giau sia 
bal sų, Val dy ba, pa gal Ben druo me nės 
sta tu tą to siū ly mo ne pai sy da ma, pa ti 
pa si skirs tė pa rei go mis ir VLB val dy-
bos pir mi nin ku vėl pa sky rė An ta ną 
Šiugž di nį, ga vu sį 10 bal sų, o vi ce-
pir mi nin ku – dr. Vin cą Bar tu se vi čių, 
te tu rė ju sį tik 9 bal sus. Iž di nin ku ta po 
Mar ty nas Gau ril či kas, sek re to riu mi 
– Gin ta ras Ru čys, o Da lia Hen ke, per 
rin ki mus Ta ry bo je su rin ku si 12 bal-
sų, li ko tik na re. Dėl šio pa rei gų pa-
si skirs ty mo daug VLB Ta ry bos na rių 
bu vo la bai ne pa ten kin ta, ta čiau for-
ma liai ne ga li ma VLB val dy bai da ry ti 
jo kio prie kaiš to.

pv

1995 me tų ru de nį ke li vy ru kai su bū rė sa vo drau gus 
pa si ro dy mui stu den tų at ei ti nin kų kul tū ros va ka re Chi ca go-
je, JAV. Taip ir gi mė „Dai na vos“ an sam blio vy rų ok te tas. O 
jis taip pa va din tas, ka dan gi na riai taip pat dai nuo ja „Dai na-
vos“ an sam blio cho re. 2001 m. ru de nį, ok te to są sta tui tru pu tį 
pa si kei tus, vy rai sa ve „per krikšti jo“ „Dai na vos“ an sam blio 
vy rų vie ne tu ir to liau tę sia veik lą. Vie ne te dai nuo ja Liu das 
Land sber gis, Vi das Ne ve raus kas (akom pa nia to rius), Aud rius 
Po li kai tis, Ma rius Po li kai tis, Da rius Po li kai tis (va do vas) ir 
Kas ty tis Šoliū nas. Vyrai išleido jau antrąjį diską ir kvie čia 
pa si klau sy ti jų lais va lai kio va lan dų dar bo!

„Dai na vos“ an sam blio vy rų vie ne to nau ją kom pak-
ti nį dis ką (CD) „Šešie se“ ga li ma nu si pirk ti per in ter ne tą - 
www.dai na va.us/cms

Nau ja „Dai na vos“ an sam blio vy rų vie ne to plokš te lė
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Ska niai val gy da mas kol dū nus, 
ba lan dė lius ir ku ge lį, klau sy da mas 
lie tu viškos mu zi kos kar tu su ki tais 
80 lie tu vių ir jų drau gų su pra tau, kad 
Ve ne su e lo je te be gy vuo ja stip ri mei-
lė Lie tu vai. 

Švęs ti Lie tu vos Ne pri klau so-
my bės šven tės – Ko vo 11-osios bu-
vo me su si rin kę Ma ra cay mies te. Šia-
me mies te tai bu vo pir mas kar tas per 
tre jus me tus. Kaip ge rai, kad mums 
pa vy ko su si rink ti!

Šven tė pra si dė jo ry tą ve ne su-
e lie čio ku ni go au ko to mis šv. Mišio-
mis. Nors Mišios vy ko is pa nų kal ba, 
bet ku ni gas per pa moks lą įro dė, kaip 
jis daug žino apie Lie tu vą, jos is to-
ri ją. Jis su si rin ku siems net pra dė jo 
aiš kin ti apie ne pri klau so my bės pras-
mę mū sų tau tai. Pa si ro dė man, kad 
ku ni gas pra ei ty je gal yra bai gęs ko-

Ne pa miršta mas su si ti ki mas Ma ra cay mies te
VENESUELOJE

Sau lius Si mo na vi čius

kius nors li tu a nis ti nius kur sus, nes 
jis mi nė jo svar bias Lie tu vos is to ri-
nes da tas, ku rias aš pats, ro dos, bu-
vau pri mir šęs! 

Ta pras me šven tė pra si dė jo la-
bai ge rai, nes da vė su si rin ku siems 
pro gos pa to bu lin ti sa vo su pra ti mą 
apie šią šven tę, tuo la biau, kad jau 
daug me tų Ve ne su e lo je ne vei kia li-
tu a nis ti nės mo kyk los.

Ma ra cay mies tas yra ap sup tas 
kal nų, ir šven tė bu vo pui kiai or ga ni zuo-
ta, nes lei do gė rė tis šio mies to gam ta. 
Po šv. Mi šių mi nia per si kė lė į išnuo mo-
tą ha cien dą (po il sio vie tą), pa si kel da mi 
į vie no Ma ra cay mies to kal no šlai tą. 
Mus pa si ti ko įspū din ga gel to nai-žaliai-
rau do nai išpuošta pa sto gė ir lie tu viška 
mu zi ka. Bu vo me ap sau go ti nuo sau lės 
ir ga lė jo me džiaug tis gražiu vaiz du, nes 
ne si ma tė nė vie no de be sio.

Kiek vie nam ren gi nio da ly viui 
bu vo pri seg ta iš mo nin gai pa da ry-
ta se gė su tri spal viais kas pi nu kais 
ir kiek vie no lie tu viška pa var de (net 

VE NE SU E LOS LIE TU VIŲ BEN DRUO-
ME NĖS PIR MI NIN KĖ MA RIA ELE NA BA-
RO NAS ŠUL CAS GA MI NA GAR SIUO SIUS 
ŽA GA RĖ LIUS
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jei gu šian dien ji jau yra pa keis ta). 
Ši idė ja ska ti no su si rin ku sių jų ben-
dra vi mą – vi si vie nas ki to klau si nė jo 
sa vo pa var dės is to ri jos.

Ve ne su e los gar bės kon su las 
Bo ris Pet ra se vi čius pa nau do jo šią 
pro gą ap do va no ti Ve ne su e los Lie tu-
vių Ben druo me nės pir mi nin kę Ma rią 
Ele ną Ba ro nas Šul cas už jos nuo pel-
nus šiai lie tu vių ben druo me nei: dau-
ge lio me tų or ga ni za vi mą vi so kiau sių 
ren gi nių, už jos be ga li nę ener gi ją, 
ku rią ji įde da į lie tu vy bės iš lai ky mą. 
Jai bu vo įteik ta iš me ta lo ir me džio 
su kur ta lie tu viška vy tis.

Po kal bų mū sų lau kė lie tu-
viš kos vai šės. Bu vau la bai pa si il gęs 
lie tu viš ko mais to, ku rio ne bu vau ra-
ga vęs daug mė ne sių, to dėl pa si nau-
do jau pro ga pa si vaišin ti. O mais to 
bu vo pri ruoš ta tiek daug, kad ir di-
de lis mū sų bū rys ne su ge bė jo įveik ti. 
Pri sik ro viau vi so kiau sių lie tu viškų 
mišrai nių, kol dū nų, ku ge lio, ba lan-
dė lių, o pa ga liau – ir sal džių lie tu-
viš kų pa tie ka lų. Sa ve tie siog kimšte 
pri kimšau.

Po to su skam bo elek tro ni nio 
pia ni no įra šas, ku ria me skam bė jo 
lie tu viška mu zi ka. Žmo nių ūpas ki-
lo vis aukštyn ir pa ga liau vi si ėmė 
šok ti. Kiek vie nas šoko, kaip kas mo-
kė jo: pa gy ve nu sie ji, dau gu ma emig-
ra vu sie ji iš Lie tu vos po Ant ro jo pa-
sau li nio ka ro, su ko įvai rius ra te lius, 
be šok da mi jau iš pri gim ties ži no mą 
pol kos žings nį. Ki tų kar tų lie tu viai 
ir jų vy rai, žmo nos, vai kai, jau gi mę 
Ve ne su e lo je, dau gu ma ku rių ne mo-
kė jo pol kos, de ri no si prie tran kaus 
rit mo Ve ne su e lo je po pu lia riais, jiems 
žino mais me ren gue ir sal sa šo kių 
žings niais. Grau du pa si da rė ir man, 
nes ma čiau, kad ne vie nam da ly viui 
– ir pa gy ve nu siam, ir jau nes niam – 
ašaros rie dė jo per vei dą iš džiaugs-
mo, taip nuoširdžiai vi si links mi no si 
lie tu viško je kom pa ni jo je.

At si svei kin da mi vie nas ki tam 
kal bė jo, kad ne kan trau ja da ly vau ti 
ir ki ta me to kia me lie tu viška me ren-
gi ny je, ir pa gei da vo, kad tas ki tas 
kar tas ne bū tų nu kel tas to li į at ei tį. 
Vi siems, taip pat ir man bu vo liūd na 
skir tis su tais, ku rie bu vo at vy kę iš 
kitų mies tų.

PUI KIAI SU SI PA ŽI NĘS SU LIE TU VOS IS TO RI JA VE NE SU E LIE TIS KU NI GAS ŠV. MI ŠIAS 
AU KO JA KO VO 11-OSIOS GAR BEI MA RA CAY MIES TE, VE NE SU E LO JE

LIE TU VOS GAR BĖS KON SU LAS BO RIS PET RA SE VI ČIUS (IŠ KAIRĖS), VE NE SU E LOS 
LIE TU VIŲ BEN DRUO ME NĖS PIR MI NIN KĖ MA RIA ELE NA BA RO NAS ŠUL CAS IR PA SAU-
LIO LIE TU VIŲ JAU NI MO SĄ JUN GOS VAL DY BOS NA RYS SAU LIUS SI MO NA VI ČIUS



Pasaulio lietuvis  /  2008 Balandis22

PLB kraš tų ži nios

– klau sia pa sau lio lie tu viai. Ko vo 26 d. šių ir dar dau ge lio vai kų iš vi so pa sau lio nuo trau kos ir pe ti ci ja, pa si sa kan ti už pi lie ty bės grą ži ni mą už sie ny je gy ve nan čių lie tu vių vai kams, pa siųs ta LR 
Pre zi den tui, Sei mo na riams bei Vy riau sy bės at sto vams, ti kin tis, kad jie pri ims tei sin gą spren di mą. Ak ci jos au to riai – Ai ri jos Lie tu vių Ben druo me nė (pirm. Jur ga Vi du gi rie nė).

Ar gi mū sų vai kai ne ver ti sa vo tė vų ša lies pi lie ty bės?

AŠ - MARGARITA VIRBUKAITĖ

AŠ - BENAS ORANTAS

AŠ - TITAS KELEVIŠIUS

AŠ - ERIKAS GAIDYSMES - LUKRECIJA IR
KASPARAS KADIKINAI

AŠ - MATAS UŽPALIS

MES - EVELINA IR DENAS HAKUTS KAZMIANAI

MES - GABIJA VABALAITĖ 
IR DOVYDAS VABALAS

AŠ - JUDITA RADŽIŪNAITĖAŠ - MILA-AUSTĖJA PETRAITYTĖ AŠ - SOFIA GALSTYAN

AŠ – ... TAMOŠAITIS

AŠ - SILVIJA STATKEVIČIŪTĖ

AŠ – LUKAS SANTIAGO 
VILUGRON ŽEBRYS

AŠ – KAJUS ARLAUSKAS

AŠ – AXEL HARTIKAINEN

AŠ – LAURA HARTIKAINEN

AŠ – PAULA

AŠ – ... GUREVICIUS-CLARK
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– klau sia pa sau lio lie tu viai. Ko vo 26 d. šių ir dar dau ge lio vai kų iš vi so pa sau lio nuo trau kos ir pe ti ci ja, pa si sa kan ti už pi lie ty bės grą ži ni mą už sie ny je gy ve nan čių lie tu vių vai kams, pa siųs ta LR 
Pre zi den tui, Sei mo na riams bei Vy riau sy bės at sto vams, ti kin tis, kad jie pri ims tei sin gą spren di mą. Ak ci jos au to riai – Ai ri jos Lie tu vių Ben druo me nė (pirm. Jur ga Vi du gi rie nė).

Ar gi mū sų vai kai ne ver ti sa vo tė vų ša lies pi lie ty bės?

AŠ - JOVARAS VĖTRA VIDUGIRIS

AŠ - MARGARITA VIRBUKAITĖ AŠ – ĄŽUOLAS RAZMA

AŠ – JUSTINA BAGDONAS AŠ - EVITA ANDREIKEVIČIŪTĖ

AŠ - BARBORA 
BANGA BALSEVIČIŪTĖ

AŠ - ERIKAS GAIDYS AŠ - EMILIS ZELEZNAKOVS AŠ - KAJUS BETEMIT

KASPERAVIČIUS

AŠ - MAGNUS MARGIRIS 
VAITIEKŪNAS

AŠ - MAJA MARIJA EGGINK

AŠ – ... TAMOŠAITIS

AŠ - ADOMAS VAITKAITIS

AŠ - KAMILĖ GADIŠAUSKAITĖ

AŠ - KOTRYNA KRYŽEVIČIŪTĖ

AŠ - MATAS PETRAITIS

AŠ – LUKAS MIKULENASMES ESAME – NOJUS IR 
NERINGA LIUTIKAI
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–Pir miau sia no rė tu me su ži-
no ti, kas Jūs, iš kur Jūs, kaip Jūs 
at si ra do te Cle ve lan de, kaip su si-
klos tė Jū sų li ki mas? 

 –Ma no tė vai, kaip dau ge lis 
ki tų, Ant ro jo pa sau li nio ka ro me tu, 
fron tui ar tė jant, bė go iš Lie tu vos. Jie 
tuo met ne pa ži no jo vie nas ki to – ma-
ma at si dū rė Pit tsburg he, Pen nsyl va-
ni jos vals ti jo je, o tė ve lis – Cle ve lan-
de, Ohio. Per drau gus su si pa ži no, 
su si tuo kė ir at vy ko gy ven ti į Cle ve-
lan dą, kur ir aš gi miau. Nors ma no 
jau nys tė je daug ke liau ta su spor to 
ko man do mis (daug me tų žai džiau 

Vie na ta len tin giau sių lie tu vių mu zi kių Šiau rės Ame ri ko je Ri ta Čy vai tė Klio rie nė jau-
nys tė je bu vo...  vie na iš ki liau sių iš ei vi jos spor ti nin kių, su ži bė ju si leng vo jo je at le ti ko je ir tin-
kli ny je. Ji bu vo Š. Ame ri kos lie tu vių mo te rų rink ti nės ko man dos na rė. Žai dė Ry tų JAV-bių 
mo te rų tin kli nio ko man do je, 1974 m. da ly va vo tarp vals ty bi niuo se su si ti ki muo se su ki tais 
kraš tais. Bu vo vie na iš pa grin di nių Cle ve lan do vals ty bi nio uni ver si te to tin kli nio ko man dos 
žai dė jų. 1974 m. ir 1975 m. iš rink ta uni ver si te to iš ki liau sia tin kli nio žai dė ja, 1975 m. – uni-
ver si te to iš ki liau sia at le te. Už nuo pel nus 1999 m. pri im ta į Cle ve lan do vals ty bi nio uni ver si-
te to spor to „Hall of Fa me“ (iš ki lių jų spor ti nin kų gar bės są ra šą). 

Mo ky tis skam bin ti for te pi jo nu pra dė jo 4 me tu kų, o nuo 13 m. įsto jo į Cle ve lan do mu zi-
kos mo kyk lą. Ket ve rius me tus mo kė si pas kom po zi to rių Jo ną Šve dą. 1973 m. įsto jo į Cle ve-
lan do vals ty bi nį uni ver si te tą (Cle ve land Sta te Uni ver si ty – CSU). Pen ke rių me tų kur są bai gė 
per 4 m. aukš čiau siais pa žy miais (sum ma cum lau de), jai bu vo su teik tas iš ki lios be si mo-
kan čios mo ky to jos ap do va no ji mas. 1977 m. įsi gi jo ba ka lau ro laips nį iš mu zi kos pe da go gi-
kos ir for te pi jo no. For te pi jo nu skam bin ti mo kė si pas CSU for te pi jo no fa kul te to vy riau si ą jį 
di rek to rių An drių Kup re vi čių.

1974 m. įstei gė stu den čių vo ka li nį ko lek ty vą „Ne ri ja“, su juo daug kon cer ta vo Šiau rės 
ir Pie tų Ame ri ko je. Bai gu si uni ver si te tą dės tė Rox bo ro vi du ri nė je mo kyk lo je, kur va do va vo 
trim cho rams, sta tė ope re tes. 1981-1982 m. dir bo mu zi kos/na tų lei dyk lo je (Lud wig Mu sic 
Pub lis hing Co.). 1982 m. pa kvies ta va do vau ti Cle ve lan do Die vo Mo ti nos Nuo la ti nės Pa gal-
bos pa ra pi jos cho rui, ku riam va do vau ja iki šios die nos. Šian dien cho re dai nuo ja 43 dai ni-
nin kai. 

R. Klio rie nė yra Ame ri kos cho rų di ri gen tų są jun gos (AC DA) na rė. Ji yra pel niu si įvai-
rių pre mi jų, tarp jų – 1992 m. ir 1995 m. JAV Kul tū ros ta ry bos mu zi kos pre mi ją, 1993 m. – 
Ohio lie tu vių gy dy to jų są jun gos me ti nę pre mi ją. Šie met jos va do vau ja mas cho ras „Exul ta te“ 
Lie tu vo je bu vo ap do va no tas „Auk so paukšte“.

Ri ta Čy vai tė Klio rie nė 2006 m. bu vo 8-osios dai nų šven tės „At si liepk dai na“ vy riau sio ji 
me no va do vė ir di ri gen tė. Tais me tais „Ame ri kos lie tu vio“ sa vait raš tis ją pa skel bė 2006 me tų 
žmo gu mi. Ri tos vy ras – Vy tau tas Klio rys, su ku riuo jie iš au gi no duk te rį Kris ti ną (27 m.) ir 
sū nų Sau lių (24 m.).

JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE

Džiau gia mės, kad „Auk so paukš tė“ 
su su ko liz de lį mū sų pa dan gė je

Po kal bis su „Exul ta te“ cho ro iš Cle ve lan do, Lie tu vo je pel niu sio „Auk so paukš tę“, 
me no va do ve Ri ta Čy vai te Klio rie ne

tin kli nį), vė liau su sa vo mer gi nų vo-
ka li niu vie ne tu „Ne ri ja“, ir ne ma žai 
pa sau lio ma ty ta, ta čiau Cle ve lan das 
li ko ma no na mai.

O kas aš? Pa pras tas žmo gus, 
ku riam tė vai ir mo ky to jai įskie pi jo 
mei lę Lie tu vai, jos dai nom ir kul tū-
rai. Di džiau sia ma no gy ve ni mo da lis 
yra kaip nors su si ju si su lie tu viš ku 
gy ve ni mu iš ei vi jo je, kur, man at ro-
do, esa me su kū rę sa vo ma žu tė lę, ta-
čiau la bai mie lą Lie tu vė lę.

–Jū sų mu zi ki niai ga bu mai – 
tai Die vo do va na ar dar bo vai siai? 

–Ko ge ra, ir to, ir to rei kia. Esu 
pa kan ka mai kū ry bin ga, ta čiau, man 
at ro do, be dar bo ma žai ką gy ve ni me 
pa siek si. At ro do, To mas Edi so nas 
sa kė, kad ge ni jus – tai 1 proc. idė-
jos, o 99 proc. pra kai to. Čia ne kal-
bu apie ge ni jų, bet, ma nau, ši te ori ja 
tin ka bet ko kiam už mo jui. Taip, ko 
ge ra, ir yra, ne svar bu, kad žmo gus 
tu ri idė ją, ją įgy ven din ti trun ka il-
gai. Štai Š. Ame ri kos aš tun to ji lie tu-
vių dai nų šven tė „At si liepk dai na“. 
Iš tie sų, idė jų bu vo sau je lė, bet jas 
įgy ven din ti tru ko ket ve rius me tus 
la bai sun kaus ir in ten sy vaus dar bo.  
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Ačiū Die vui, mo čiu tės pa mo ky mai 
ne bi jo ti dar bo bu vo nau din gi!  

–Kas bu vo Jū sų mo ky to jai? 
–Pir mie ji mo ky to jai – tai ma-

no tė vai, ku rie bu vo la bai pa pras ti, 
nuo šir dūs žmo nės. Tė vas daug me-
tų bu vo Lie tu vių Ben druo me nės 
Cle ve lan do apy lin kės pir mi nin kas, 
daug dar ba vo si mū sų Die vo Mo ti nos 
Nuo la ti nės Pa gal bos pa ra pi jo je. Abu 
tė vai dir bo, nes tu rė jo iš lai ky ti 4 vai-
kų šei mą. Jiems bu vo la bai svar bu 
iš leis ti vai kus į ge ras mo kyk las, kad 
jie baig tų aukš tuo sius moks lus... Jie 
no rė jo, kad mū sų gy ve ni mas bū tų 
leng ves nis už tą gy ve ni mą, ku rį jie 
pa ty rė at vy kę į sve ti mą ša lį. Jie dir-
bo la bai sun kiai.  Ne daug tu rė jom, 
bet vi suo met vis ko už te ko, nie kad 
ne jau tėm, kad kaip nors bū tu me nu-
skriaus ti. Kai tė vai dirb da vo, mus 
da bo da vo Mo čiu tė, ma mos ma ma, 
ku rią la bai my lė jau. Ji kaip nie kas 
ki tas iš mo kė už si rai tyt ran ko ves ir 
ne bi jo ti juo do dar bo.

Sa vo gy ve ni me tu rė jau ne-
ma žai la bai svar bių žmo nių, ku rie 
įvai rio se sri ty se bu vo la bai at si da vę, 
ku rie kaž kaip ma ne ėmė už ran kos 
ir auk lė jo. Vie nas toks bu vo leng-
vo sios at le ti kos tre ne ris Al gir das 
Biels kus. Iš jo išmo kau be ga lo daug 
– apie or ga ni za vi mą, apie dar bą su 
žmo nė mis, apie at si da vi mą. 

Mo ky to jas Va cys Ka va liū nas, 
ku ris kas šeš ta die nį at ei da vo mū sų mo-
ky ti lie tu vių kal bos. Iki 8-osios kla sės 
bu vo ne ma žai mo ki nių. O nuo 9-osios 
kaž ko dėl li ko me dvie se su ki ta Ri ta, 
bet jam užte ko ir mū sų dvie jų.  

For te pi jo no mo kiaus pas Ju lių 
Ka zė ną, vė liau kom po zi to rių Jo ną 
Šve dą ir ga liau siai pas prof. An drių 
Kup re vi čių Cle ve lan do vals ty bi nia-
me uni ver si te te, kur jis bu vo for te-
pi jo no sky riaus vedė jas. Kiek vie nas 
la bai skir tin gai per da vė man mei lę 
mu zi kai ir iš mo kė svar bių gy ve ni mo 
pa mo kų.

Vie nas di džiau sių mo ky to jų – 
tai pa tir tis. Da rai, klys ti, išmoks ti ir 
pir myn.

–Ar mu zi ka Jums ir duo ną 

duo da?
 –Ne. Ačiū Die vui, tu riu la-

bai ge rą vy rą, ku ris iš lai ko mū sų šei-
mą ir lei džia man dirb ti šiuos dar bus 
– pvz., va do vau ti cho rui ir or ga ni-
zuo ti Dai nų  šven tę.  Tai mū sų abie-
jų duok lė lie tu vy bei.  Jei rei kė tų už-
si dirb ti duo ną, tik rai ne ga lė čiau šių 
dar bų da ry ti.

–Jū sų ir „Exul ta te“ cho ro is-
to ri ja. 

–Su šiuo cho ru dir bu nuo 
1982 m. 1992 m. išlei do me ka lė di-
nių gies mių kom pak ti nį dis ką (CD) 
ir gar sa juos tę. Vi sos aranžuo tės 
in stru men tams ir ne maža da lis 
re per tu a ro cho rui bu vo pa ruoš ta 
ma no pa čios. 1993 m. išlei do me 
ant rą ją ka lė di nių gies mių lai dą, 
nes pir mo ji bu vo grei tai par duo ta. 
1995 m. išlei do me ve ly ki nių gies-
mių ka se tę, ku ri su si lau kė vi suo-
me nės gra žaus įver ti ni mo ir tu rė jo 
pa si se ki mą. Mū sų cho ras 1987 m. 
da ly va vo Lie tu vos krikš čio ny bės  
600 m. ju bi lie jaus mi nė ji me Ro-
mo je (Ita li ja), Chi ca go je, Ro ches-
te ry je ir Cle ve lan de (JAV).  1988 
m. Pa sau lio lie tu vių jau ni mo kon-
gre so or ga ni za to rių kvies ti kar tu 
su To ron to lie tu vių cho ru „Vo lun-
gė“ kon cer ta vo me kon gre so užda-
ry me. Da ly va vo me VII JAV ir Ka-
na dos dai nų šven tė je 1991 m. Chi-
ca go je, VI II Dai nų šven tė je „At si-
liepk dai na“ 2006 m.

Die vo Mo ti nos pa ra pi jos 
cho ro tiks las nuo įstei gi mo bu vo 
gie do ti šv. Mišio se di džių jų baž ny-
čios bei tau ti nių šven čių me tu. Kai 
Cle ve lan de dėl įvai rių prie žas čių 
„iš mi rė“ ki ti ko lek ty vai, jų vie tą 
už im ti kul tū ri niuo se ren gi niuo se 
bu vo kvie čia mas Die vo Mo ti nos 
pa ra pi jos cho ras. 1996 m. cho ras 
pa si rin ko var dą „Exul ta te“ („Džiū-
gau ki te!“)

–Jū sų ben dra dar biai.
–Yra daug žmo nių, su ku riais 

la bai ma lo nu dirb ti.  Cho ro vyk-
do mą jį ko mi te tą su da ro 7 žmo nės:  
Da lia Ar mo nie nė, Da nu tė Apa na-
vi čie nė,  Rau da Ge la žie nė, Ma ria 

Hof fman, Eg lė La niaus kie nė, Pra nas 
Lau ke vi čius ir Zi ta Stun gie nė. Nuo-
la ti nio už nu ga rio ir pa ra mos su lau-
kia me iš pa ra pi jos kle bo no kun. Ge-
di mi no Ki jaus ko, SJ. Taip pat mums 
nuo lat tal ki na pa ra pi jos sek re to rė 
Ni jo lė Ker snaus kai tė, ku ri yra pa ra-
šiu si ei lių, pa gal ku rias esu su kū ru si 
mu zi ką – dai nų, gies mių.

Pa mi nė jus vie ną pa var dę, at-
min ty iš ky la dar trys, ta da – dar pen-
kios ir dar, ir dar, ir dar... Iš ko le-
gų ar ti miau si yra: Ni jo lė Be no tie nė, 
ku ri, or ga ni zuo jant Aš tun tą ją dai nų 
šven tę, tvar kė in for ma ci ją, pa ra šė 
dau giau kaip 80 straips nių spau dai, 
taip pat ir ei les šven tės te mi nei dai-
nai, iš ku rios iš plau kė šven tės šū kis 
„At si liepk dai na“; Da lia Vis kon tie nė 
(To ron to „Vo lun gės“ cho ro va do vė); 
Da rius Po li kai tis (Chi ca gos TMA 
„Dai na va“ va do vas); su Da lia ir 
Da rium esa me or ga ni za vę įvai-
rius kon cer tus, su jais bu vo spren-
džia mi vi si Dai nų šven tės mu zi kos 

R. ČYVAITĖ KLIORIENĖ SU „AUKSO 
PAUKŠTĖS“ STATULĖLE. JOLANTOS NOR-
KEVIČIENĖS NUOTR.
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klau si mai. Faus tas Stro lia – kom po-
zi to rius. Tai pats pir mas žmo gus, su 
ku riuo pra dė jau kal bė tis apie Dai nų 
šven tę. Ide a lis tas! Jis vi suo met rė mė 
dai nų šven tės įdė ją ir vis ką da rė, ko 
tik pra šė me. 

Štai su mi nė jau tuos, su ku-
riais dir bau mu zi ki niais rei ka lais. 
Bet or ga ni zuo jant Dai nų šven tę rei-
kė jo tvar ky ti ki tus, ne ma žiau svar-
bius „ūki nius“ rei ka lus, su si ju sius 
su lė šų tel ki mu, pa tal po mis, bi lie-
tų pla ti ni mu, in for ma ci jos tei ki mu, 
lei di niu, vieš bu čiais. Šiuos rei ka lus 
nuo sta biai ge rai tvar kė or ga ni za ci-
nio ko mi te to pir mi nin kas Aud rius 
Po li kai tis ir šio ko mi te to na riai. Be 
jo sun kaus dar bo šven tė tik rai ne bū-
tų įvy ku si.  

–Pa ti ra šo te žo džius mu zi-
kos kū ri niams ir ku ria te mu zi ką, 
ar daug reikš mės tam ski ria te? Ar 
sa ve lai ko te la biau chor ve de, ar 
mu zi kos kū rė ja?

–Gal chor ve de. Sa vęs ne lai-
kau kom po zi to re, nes iki šiol ra šiau, 
kai bu vo rei ka las. Iš tik ro man gal 
ge riau sia pa tin ka ra šy ti aran žuo tes 
liau dies ar ki tų, jau esan čių dai nų. 
To kių ga na daug pa ra šiau nuo 1974 
m., kai dar bu vau stu den tė. Tuo met 
su kū rė me stu den čių vo ka li nį vie ne tą 
„Ne ri ja“. Kon tak to su Lie tu va ta da 
dar ne bu vo. Iš tė vų, sto vyk lų ir šeš-
ta die ni nės mo kyk los mo kė jau la bai 
daug dai nų, ta čiau spaus din tos cho-
ri nės mu zi kos, t.y. na tų, te tu rė jai la-
bai ma žai. To dėl bu vau pri vers ta iš 
klau sos at kur ti me lo di jas ir jas aran-
žuo ti mer gi nų bal sams. Vė liau kaip 
lie tu viš ko sce ni nio liau dies šo kio 

an sam blio „Gran di nė lė“ mu zi kos/
or kest ro va do vei te ko aran žuo-
ti šo kių mu zi ką ma žam or kest rui. 
O „Exul ta te“ cho rui taip pat ten-
ka rašyti in stru men ti nes pa ly das, 
aranžuo ti gies mes ir, rei ka lui esant, 
jas kur ti. 

Tai gi... ko ge ra, esu chor ve dė, 
ku riai ten ka ret kar čiais kiek nors su-
kur ti. O gal aš esu įvai rių ren gi nių 
or ga ni za to rė?

–Įdo mu, kaip pa si kei tė Jū-
sų gy ve ni mas at si vė rus „ge le ži nei 
už dan gai“. Prieš ko kį 20 me tų tik-
riau siai net ne ga lė jo te pa gal vo ti, 
kad iš Lie tu vos par si ve ši te „Auk so 
paukš tę“? Koks Jū sų ry šys su Lie-
tu va?

–At si vė rus „ge le ži nei už dan-
gai“ su kiek vie nais me tais ry šiai su 
Lie tu va tam pa vis glau des ni, kas 
la bai džiu gi na. Lig šiol tie ry šiai 
bu vo per žmo nes, su ku riais su si-
pa ži nau nu vy ku si į Lie tu vą. Pir mą 
kar tą 1990 m. vy kau su lie tu viš ko 
sce ni nio liau dies šo kio an sam bliu 
„Gran di nė le“. Nuo 1994 m. bu vau 
kvie čia ma di ri guo ti Lie tu vos dai nų 
šven tė se, – kas man bu vo di džiau-
sia gar bė, ką jau kal bėt, – ir be ga lo 
sma gu! Taip pat di ri ga vau 1998 m. 
ir 2002 m.  Kiek vie ną kar tą su si pa-
žin da vau su chor ve džiais, gi li nau 
ry šius su jau pa žįs ta mais.  Ne ga liu 
ap sa ky ti, kaip sma gu juos vi sus pa-
žin ti. At ro do, kad kai ku riuos pa-
žįs tu vi są gy ve ni mą! Kai ko rei kia, 
jų vis pra šau pa gal bos.

Kai bu vau nu vy ku si į „Auk-
so paukš tės“ įtei ki mo ce re mo ni ją, 
jau čiau, kad įvy ko sa vo tiš kas lū žis. 

Jau čiau, kad ke lias į Lie tu vą pa-
si da rė žy miai trum pes nis, ma žiau 
duo bė tas ir ma lo nes nis! Vi sa tai 
yra Tau ti nių ma žu mų ir iš ei vi jos 
de par ta men to (gen. di rek. An ta-
nas Pet raus kas) ir Lie tu vos liau dies 
kul tū ros cen tro (vad. Sau lius Liau-
sa, ku ris taip pat man LA BAI pa-
dė jo ruo šiant mū sų Dai nų šven tę, 
su ra do, kas mums per ra šy tų na tas, 
t.y. na tog ra fus, or kest rui or kest-
ruo tų dai nas) ben dro mis pa stan-
go mis. Jau čiau, kad du rys smar kiai 
at si vė rė to les niam ben dra vi mui su 
Lie tu va, kas be ga lo džiu gu.

–Kaip jau čia tės su lau ku si 
„Auk so paukš tės“? 

–Bu vo be ga lo di de lė gar bė 
da ly vau ti „Auk so paukš tės“ įtei ki-
mo ce re mo ni jo se Vil niu je, at sto-
vau ti „Exul ta te“ cho rui ir ap skri-
tai iš ei vi jai. Per 25-rius „Exul ta te“ 
cho ro veik los me tus ir be si ruo šiant 
Aš tun ta jai lie tu vių dai nų šven tei bu-
vo la bai daug pa si šven tu sių žmo nių, 
su ku riais te ko dirb ti kar tu. Ne kar tą 
esa me pa ty rę eu fo ri ją, kai sėk min-
gai įveik da vo me ko kį pro jek tą/kon-
cer tą. Koks džiaugs mas! Ži nau, kad 
„Exul ta te“ cho ris tai, kaip ir tie, ku-
rie dir bo ruo šiant Dai nų šven tę, la-
bai džiau gia si, kad „Auk so paukš tė“ 
iš gir do mū sų dai nas šia pus At lan to 
ir at skri do su suk ti liz de lį mū sų pa-
dan gė je. Džiau giau si ga lė ju si pri im-
ti „Auk so paukš tę” vi sų jų var du ir 
par vež ti ją į mū sų na mus. No rė čiau, 
kad jie, pa ma tę „Auk so paukš tę“, 
nuo lat pri si min tų mū sų ben dro dar-
bo gra žius vai sius ir ži no tų, kad ši 
paukš tė pri klau so mums vi siems.

„Aušra“ Šiaurės Airijoje
Lisburne, Šiaurės Airijoje, prie Lietuvių Bendruomenės įkurtas „Aušros“ švietimo, integracijos ir informacijos 

centras. Ši organizacija teiks nemokamą informacija, patarimus, vertimus žodžiu ir raštu, konsultuos dėl pašalpų, 
apgyvendinimo, mokyklų, darbo bei kitais klausimais. Kvalifikuota anglų kalbos mokytoja iš Lietuvos dėstys anglų 
kalbos pamokėles, bus organizuojamos lietuvių kalbos pamokos. 

„Aušra“ yra legali organizacija, turinti savo konstituciją. Joje dirba tik kvalifikuoti ir savo sritį išmanantys 
asmenys. „Aušra“ artimai bendradarbiauja su vietine valdžia ir vietinėmis organizacijomis.

Guoda Grikšaitė
 „Aušros“ švietimo, integracijos ir informacijos centro komiteto narė
Tel. 077 09285933 (Guoda); guodos@yahoo.com
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Ko vo 2 d. Le mon te vy ko kas-
me ti nė JAV li tu a nis ti nių mo kyk lų 
mo ky to jų kon fe ren ci ja. Jo je bu vo 
kal ba ma apie lie tu vių kal bos li ki mą 
iš ei vi jo je ir apie li tu a nis ti nio mo ky-
mo JAV at ei tį.

Ren gi nio da ly viai sek ma die-
nio ry tą rin ko si į Pa lai min to jo Jur-
gio Ma tu lai čio mi si ją, kur da ly va-
vo vai kų Mi šio se. Ku ni gas An ta nas 
Sau lai tis su si rin ku sius pa kvie tė pa-
si mels ti už mo ky to jus, šv. Mi šių da-
ly viai kar tu su vai kų cho ru su gie do jo 
ke le tą gies mių. Po Mi šių mo ky to jai 
rin ko si į Pa sau lio lie tu vių cen tro Bo-
čių me nę. Kon fe ren ci jos dar bot var-
kę ir sve čius pri sta tė Chi ca gos li tu-
a nis ti nės mo kyk los di rek to rė Jū ra tė 
Do vi lie nė. Ren gi nį pra dė jo JAV LB 
Švie ti mo ta ry bos na rė Mir ga Gir-
niu vie nė. Ji pa si džiau gė, kad į kon-
fe ren ci ją at vy ko toks gau sus bū rys 
mo ky to jų net iš ke lių vals ti jų: Il li-
nois, Ohio, In dia na. M. Gir niu vie nė 
trum pai ap ta rė tai, kas šiuo me tu ke-
lia di džiau sią su si rū pi ni mą Švie ti mo 
ta ry bai ir tiems, ku rie do mi si li tu a-

Po mū sų ko jo mis nė ra gim to sios že mės
JAV lie tu vių li tu a nis ti nių mo kyk lų mo ky to jų kon fe ren ci jai pa si bai gus

Lo re ta Ti mu kie nė

nis ti nio švie ti mo sis te ma JAV. 
Anot M. Gir niu vie nės, ne ma-

žai sun ku mų pe da go gams ky la mo-
kant lie tu vių vai kus dėl ne vie no do jų 
lie tu vių kal bos mo kė ji mo ly gio. Šią 
pro ble mą ji pa ti yra pa ste bė ju si ne 
vie nos vals ti jos li tu a nis ti nė se mo-
kyk lo se. Mo ky to jai pa si gen da tin ka-
mų va do vė lių, mo ky mo pro gra mų. 
Yra pa da ry ta pa kei ti mų Švie ti mo 
gai rė se, jo mis tu rė tų va do vau tis vi si 
JAV vei kian čio se li tu a nis ti nė se mo-
kyk lo se dir ban tys pe da go gai. Švie-
ti mo ta ry ba siū lo, mo kant vai kus, 
tai ky ti tri jų mo ky mo ly gių sis te mą 
ir nau do ti dia lo gą. Nau jau sių ty ri mų 
duo me nys ro do, kad toks mo ky mo 
bū das yra veiks min gas. 

Ne ma žą su si rū pi ni mą ke lia 
ir tai, kad mū sų vai kai, ku rie au ga 
ame ri kie tiš ko je ap lin ko je, do mi-
si tuo, kas vyks ta čia, Ame ri ko je, 
o įvy kiai Lie tu vo je jų ne do mi na. 
Lietuvos Respublikos Švie ti mo ir 
moks lo mi nis te ri ja pri ta rė Švie ti mo 
ta ry bos su ma ny mui su pa žin din ti už-
sie ny je gy ve nan čių lie tu vių vai kus 

su nau jau siais įvy kiais Lie tu vo je.
Įdo mų ir ne ma žai dis ku si jų 

su kė lu sį pra ne ši mą skai tė Saint Xa-
vin Uni ver si ty pro fe so rius dr. Al gis 
Nor vi las. Jo te ma - ,,Lie tu vių kal ba, 
tau ty bė ir jų li ki mas iš ei vi jo je“. Pro-
fe so rius pa tei kė moks li nin kų at lik tų 
ty ri mų duo me nis apie dvi kal bys tę, 
apie jos so cia li nes, psi cho lo gi nes 
prie žas tis ir pa sek mes. Dr. A. Nor vi-
las sa vo pra ne ši me ne tik ap ta rė lie-
tu vių dvi kal bys tės ypa tu mus, bet ir 
pa tei kė pa ta ri mų, kaip ga li ma iš sau-
go ti sa vo kal bą gy ve nant sve ti mo je 
kal bi nė je ap lin ko je. Pro fe so rius sa-
kė, kad tai yra su dė tin ga, nes ,,po 
mū sų ko jo mis nė ra gim to sios že-
mės”. Dau gu ma kon fe ren ci jos da ly-
vių dis ku si jų me tu iš sa kė nuo mo nę, 
kad mū sų gim to sios kal bos li ki mas 
pri klau so nuo mū sų pa čių, nuo mū sų 
pa si ry ži mo kal bė ti sa vo tė vų ir pro-
se ne lių kal ba.

Po pa skai tos ir dis ku si jų kon-
fe ren ci jos da ly viai kar tu nu si fo tog-
ra fa vo, pie tų per trau kos me tu tu rė jo 
pro gos su si tik ti su ko le go mis iš ki tų 
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ėju siais me tais vei ku sio je mo ky to jų 
sto vyk lo je (Ver mont), Dar bo die nos 
sa vait ga lį. Pa kei ti mų au to rės – L. 
Apa na vi čie nė, J. Do vi lie nė (Chica-
ga) R. ir M. Gir niu vie nė (Bos to nas). 

M. Gir niu vie nė ap žvel gė ne 
tik ben drą sias mo ky mo gai res, bet 
ap ta rė ir at ski rų da ly kų (is to ri jos, 
lie tu vių kal bos, li te ra tū ros ir ge og-
ra fi jos) mo ky mo tu ri nį bei re ko men-
duo ja mus va do vė lius, taip pat iš var-

di jo in ter ne ti nes sve tai nes, ku rio se 
mo ky to jai ga li ras ti nau din gos mo-
ko mo sios me džia gos. Švie ti mo ta ry-
bos na rė sa kė, kad Švie ti mo ta ry ba 
yra at sa kin ga už tai, jog li tu a nis ti-
nė se mo kyk lo se bū tų dir ba ma va-
do vau jan tis Švie ti mo gai rė mis, taip 
pat už tai, kad mo kyk los bū tų ap rū-
pin tos va do vė liais ir ki ta mo ko mą ja 
me džia ga. M. Gir niu vie nė pa brė žė, 
kad mo kant vai kus is to ri jos yra ga na 
svar bu juos su pa žin din ti ir su so viet-
me čio įvy kiais, nes tai – mū sų vals-
ty bės is to ri jos da lis. Dės tant lie tu vių 
li te ra tū rą mo ky to jai ga li nau do tis ne 
tik va do vė liais, bet ir in ter ne ti nė mis 
sve tai nė mis, ku rio se ga li ma ras ti ir 
grožinių teks tų, ir jų ana li zės. 

Mo ky to jai išsa kė su si rū pi ni-
mą, kad tu ri mi va do vė liai nė ra pri-
tai ky ti už sie ny je gy ve nan čių lie tu vių 
vai kų mo ky mui, daž nai juo se esan-
čios už duo tys yra per daug su dė tin-
gos, mo ky mo pro ce se pa si gen da ma 
nuo sek lu mo. Ypač tai jau čia ma dir-
bant aukš tes nio sio se kla sė se.

Ant ro sios pa skai tos te ma 
„Kaip Švie ti mo ta ry ba pri tai kys in-
ter ne to ga li my bes li tu a nis ti niam 
švie ti mui“. Kon fe ren ci jos da ly viai 
bu vo su pažin din ti su Švie ti mo ta ry-
bos pla nais su kur ti in ter ne ti nį žur-
na lo „Eg lu tė“ va rian tą, ku ris pa dės 
vai kams ne tik mo ky tis lie tu vių kal-
bos, li te ra tū ros, is to ri jos, bet ir kas 
mė ne sį pri sta tys jiems nau jau sius 
įvy kius iš Lie tu vos. To kia in for ma ci-
ja tu rė tų plės ti vai kų aki ra tį, tur tin ti 
jų žo dy ną. Gal vo ja ma, kad pir ma sis 
žur na lo nu me ris in ter ne te pa si ro dys 
šių me tų ba lan džio mė ne sį. Ga li ma 
bus už si sa ky ti ir spaus din tą žur na lo 
va rian tą. In ter ne ti nio žur na lo re dak-
to rė – Orin ta Ka li ba tie nė, jai tal kins 
Švie ti mo ta ry bos na riai. Pra ne šė ja 
pra šė kon fe ren ci jos da ly vius ak ty-
viai da ly vau ti ne tik ku riant in ter ne-
ti nį žur na lą, bet ir spren džiant ki tus 
svar bius vai kų mo ky mo klau si mus. 
Ren gi nio pa bai go je mo ky to jai bu vo 
pa kvies ti ap žiū rė ti Le mon to li tu a-
nis ti nės mo kyk los mo ky to jos Onos 
Dau gir die nės mo ki nių dar bų, su kur-
tų M. K. Čiur lio nio pa veiks lų mo ty-
vais, pa ro dą.

li tu a nis ti nių mo kyk lų, pa si da lin ti su 
jais sa vo dar bo pa tir ti mi, ap tar ti ne-
leng va me dar be iš ky lan čius sun ku-
mus.

Po pie tų Mir ga Gir niu vie-
nė skai tė dvi pa skai tas. Pir mo ji bu-
vo skir ta ap tar ti aukš tes nių jų kla sių 
dės ty mo gai rėms. Mo ky to jai bu vo 
su pa žin din ti su Švie ti mo ta ry bos 
aukš tes nių jų kla sių mo ky mo gai rių 
pa kei ti mais, ku rie bu vo pa da ry ti pra-

PRE LE GEN TAS DR. A. NOR VI LAS SU NE SE NIAI ĮSI KŪ RU SIŲ LI TU A NIS TI NIŲ MO-
KYK LŲ MO KY TO JO MIS (IŠ KAI RĖS): KRIS TI NA PAR ROTT (CIN CIN NA TI, OH), AD RI JA 
BE LEC KIE NE (IN DIA NA PO LIS, IN), AUŠ RE LE KRUN GLE VI ČIŪ TE IR ERI KA BOŠ TO GIE-
NE (ABI IŠ LI TU A NIS TI NĖS M-LOS ,,AIT VA RAS”, CIN CIN NA TI, OH). LAIMOS APA NA-
VI ČIE NĖS NUO TRAU KOS

MO KY TO JŲ KON FE REN CI JOS DA LY VIAI (IŠ KAI RĖS): AUD RO NĖ EL VI KIE NĖ, MIR-
GA GIR NIU VIE NĖ, AUŠ RE LĖ SA KA LAI TĖ, JŪ RA TĖ DO VI LIE NĖ IR AL GIS NOR VI LAS
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Šiais me tais JAV Lie tu vių 
jau ni mo są jun ga me ti niam su va žia-
vi mui, ku ris įvy ko sau sio 18-21 die-
no mis, su si ti ko San Fran cis co, CA. 
Ruo šos ko mi te to pir mi nin kė Auk-
sė Gri ga liū nai tė šau niai ir darbš čiai 
suor ga ni za vo sa vait ga lio įvy kius bei 
pa si rū pi no re gist ra ci jos de ta lė mis. 
Tarp lie tin gų die nų prieš ir po sa vait-
ga lio su va žia vi mo sa vait ga lis bu vo 
sau lė tas ir šil tas! Nuo sta bu!

Vai va Ri mei kai tė iš Chi ca gos 
į San Fran cis co at vy ko die ną anks-
čiau, no rė da ma ge riau su si pa žin ti su 
ne ži no mu mies tu. Ji su Kris ti na Mat-
tie ne ap lan kė San Fran cis co mo der-
naus me no mu zie jų (SF Mu seum of 
Mo dern Art), pa val gė pran cū ziš ka-
me res to ra ne, apė jo Cris sie Field, iš 
kur pa ma tė nuo sta bų „Gol den Ga te“ 
til to ir Al cat raz sa los vaiz dą, už li po 
į Ala mo Squ a re par ke esan čio kal-
ne lio, no rė da mos pa ma ty ti „Pain-
ted La dies“ na mus, ap žiū rė jo ki tas 
mies to įžy my bes.

Sau sio 19 d., penk ta die nį, Si-
mo na Ga jaus kai tė iš Chi ca gos ir 
Auš ra Venc ku tė iš Los An ge les at-
skri do ir pri si dė jo prie jų. Vi sos 
ke tu rios su si ti ko „Ho li day Inn Ex-
press“ vieš bu ty je, esan čia me Fis-
her man’s Wharf ra jo ne, ir pės čio mis 
nu ė jo į „Ghi rar del li Squ a re“ pa mė-
gin ti, ži no ma, karš to šo ko la do ,,sun-

JAV Lie tu vių Jau ni mo Są jun gos me ti nis su va žia vi mas

dae”. Ska nu my nas! 
Die nai įsi bė gė jus at važia vo 

ir dau giau da ly vių iš įvai rių mies-
tų. Iš vi so – 23. Bu vo la bai ma lo nu 
su si pažin ti su nau jais drau gais. Iš 
Chi ca gos da ly va vo: Auk sė Gri ga-
liū nai tė, Gied rė Kaz laus kai tė, Si mo-
na Ga jaus kai tė ir Vai va Ri mei kai tė; 
Los An ge les: Auš ra Venc ku tė, Aud-

ra Gri ciū tė, Ja ni na Gri ciū tė, Val das 
Var nas, Jo nas Gri ga liū nas, Da nius 
Ane laus kas, Eg lė Bi ti nai tė ir Alek-
san dra Ha ba nek; Aras ir Kris ti na 
Ma ciai ir Li na Šeš to kai tė iš San 
Fran cis co; Aras Žy gas, Vik to ras Ju-
čas, Dai na Ra su ty tė, Ne ri jus Alek sa, 
Dai va Mat ty tė, Kris ta Weir, Ge di mi-
nas Biels kus ir Jo nas Vai či ko nis at-

Kris ti na Mat tie nė

KRIS TI NA IR VAI VA APŽIŪRI SAN FRANCISCO ĮŽYMYBES
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va žia vo iš „Uni ver si ty of Il li nois“, 
Ur ba na-Cham paign. Ka dan gi vi si 
at vy ko skir tin gu lai ku, pa tys spren-
dė, kur jie no rė jo pa val gy ti. Bet va-
ka re vi si su si ti ko „Jack’s Can ne ry 
Fis her man’s Wharf“ ra jo ne. „Jack’s 
Can ne ry“ yra ži no mas kaip anksčiau 
bu vęs ,,Del Mon te” – vai sių pa ka-
vi mo fab ri kas, da bar ten ga li ma pa-
ben drau ti su drau gais, pa si klau sy ti 
mu zi kos, pa žais ti bi liar dą ir pa val-
gy ti. Ka dan gi San Fran cis co vis ko 
ga li ma pa mė gin ti, lie tu vai čių gru pė 
nu ta rė pra tęs ti su si pa ži ni mo va ka rą 
ir pa klau sy ti ai rių mu zi kos „Tier ny’s 
Pub“, įsi kū ru sia me taip pat Fis her-
man’s Wharf ra jo ne.

Po ge ros nak ties sap nų da ly-
viai šeš ta die nio ry tą su si rin ko su-
va žia vi mui. Auk sė Gri ga liū nai tė 
pa svei ki no da ly vius ir pri sta tė JAV 
LJS val dy bą: pir mi nin kę Gied rę 
Kaz laus kai tę, vi ce pir mi nin kę Si-
mo ną Ga jaus kai tę, iž di nin kę Auk sę 
Gri ga liū nai tę ir sek re to rę Kris ti ną 
Mat tie nę. Auš ra Venc ku tė pri si ė mė 
su va žia vi mo sek re to rės pa rei gas. 
Pas kui bu vo iš klau sy ti pa svei ki ni-
mai nuo Pa sau lio Lie tu vių Jau ni mo 
Są jun gos na rių: pir mi nin kas Sta sys 
Ku lia vas pa lin kė jo ge ros nuo tai kos, 

PLJS JAV at sto vas Mo a cir de Sa 
Per ei ra pri mi nė JAV LJS da ly viams, 
kaip JAV at sto vams, ir val dy bai jų 
at sa ko my bę šia me su va žia vi me, iš-
sa kė ki tas min tis. Bu vo iš klau sy ti 
pa svei ki ni mai iš JAV mies tų sky rių: 
Det roi to LJS sek re to rė In ga Moss ir 
Chi ca gos LJS pir mi nin kas Jus ti nas 
An driu šis at siun tė ke le tą tei gia mų 
min čių, Auš ra Venc ku tė pa pa sa ko jo 
nau jie nas iš Los An ge les.

Die ną vy ko dis ku si jos įvai-
rio mis te mo mis, ieš ko ta spren di mų. 
Bu vo pra tęs ta nau jo sta tu to dis ku si-
ja, ku rią pra dė jo me pra ėju sia me su-
va žia vi me; pa si tar ta dėl XI II Pa sau-
lio Lie tu vių jau ni mo kon gre so; ry šių 
su Pie tų Ame ri ka; da ly va vi mo Šo kių 
šven tė je. Ki tas kon gre sas vyks Pie-
tų Ame ri ko je 2009-2010 žie mą. JAV 
Jau ni mo są jun ga sten gia si su stip rin ti 
ry šius su Pie tų Ame ri kos LJS-as, to-
dėl daug kas šio su va žia vi mo da ly-
vių tu rė jo prak ti nių pa siū ly mų. Juos 
JAV LJS val dy ba ban dys įgy ven din-
ti. Pa vyz džiui, bu vo pa siū ly ta su-
reng ti kol dū nų po ky lį, suor ga ni zuo ti 
įvai rias lo te ri jas ir par duo ti ,,Aš LT” 
marš ki nė lių, ku rie la bai grei tai bu vo 
išpirk ti pra ėju sia me Lie tu vių die nų 
sa vait ga ly je Los An ge les. Taip pat 

su lauk ta pa siū ly mo iš šių me tų Šo kių 
šven tės ko mi te to – JAV LJS ga lė tų 
pri si dė ti prie jau ni mo su si pa ži ni mo 
sa vait ga lio. Val dy ba lau kia dau giau 
ži nių ir in for ma ci jos. Šo kių šven tė 
vyks Los An ge les lie pos 4-6 d., dau-
giau in for ma ci jos ga li ma ras ti in ter-
ne te ad re su:www.so kius ven te.com. 

Po dis ku si jų pri im ta de šimt 
nu ta ri mų. Bu vo ren ka ma nau ja val-
dy ba. Nu tar ta val dy bos ka den ci ją 
pra tęs ti iki ki to Pa sau lio Lie tu vių 
Jau ni mo Kon gre so. Svei ki na me pir-
mi nin kę Gied rę Kaz laus kai tę, vi ce-
pir mi nin kę Si mo ną Ga jaus kai tę, iž-
di nin kę Auk sę Gri ga liū nai tę ir sek-
re to rę Kris ti ną Mat tie nę.

Ka dan gi dau gu ma lai ko jau 
bu vo pra leis ta Fis her man’s Wharf 
ra jo ne, su va žia vi mo pa grin di nė va-
ka rie nė įvy ko North Be ach ita liš ka-
me ra jo ne, maž daug vie ną my lią nuo 
vieš bu čio. Iš al kę po die nos dar bų 
su si rin ko me ,,Fi ren ze by Night” res-
to ra ne, kur ga li ma bu vo pa mė gin ti 
švie žiai pa ga min tų ita liš kų pa tie ka-
lų: žu vies, gnoc chi (ita liš kų bul vių 
klec kiu kų), ma ka ro nų ir net put pe-
lių! Pau lo ir Ste fan, res to ra no dar-
buo to jai, pri ėmė mū sų gru pę kaip 

JAV LIE TU VIŲ JAU NI MO SĄ JUN GOS ME TI NIO SU VA ŽIA VI MO DA LY VIAI

nukelta į 33 psl.
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To kio gau saus bū rio žmo nių  
Čiur lio nio ga le ri ja jau se niai ne ma-
tė. Va sa rio 22 d. vi sos ,,ban gos” su-
si lie jo į vie ną di džiu lę ban gą – gau-
sus bū rys dai li nin kų, me no my lė to-
jų, kon kur so da ly vių su si rin ko Jau-
ni mo cen tro Čiur lio nio ga le ri jo je, 
ku ri bu vo iš kil min gai ati da ry ta 1957 
m. spa lio 20 d. Ga le ri ja bu vo įsteig-
ta Lie tu vių ame ri kie čių me ni nin kų 
klu bo pa stan go mis (pir mi nin kas Ze-
no nas Kol ba). Pir muo ju jos di rek to-
riu mi ta po Mi kas Šilei kis. 

Stei giant ga le ri ją pa grin di nis 
jos tiks las bu vo telk ti lie tu vių dai li-
nin kų me no kū ri nius, tą mū sų tau tos 
dva si nį ir kul tū ri nį tur tą, kad at ga vus 
Lie tu vai ne pri klau so my bę tie kū ri-
niai vi si grįž tų į Lie tu vą. Pa tys ga le-
ri jos stei gė jai var gu ar ti kė jo si, kad 
ka da nors iš auš ta die na, kai Lie tu va 
vėl bus lais va. Ma nau, jie ne la bai ti-
kė jo si, kad ir pa ti ga le ri ja gy vuos 50 
me tų. Ta čiau tiks las bu vo kil nus, ir 
ga le ri ja pra dė jo sa vo gra žią veik lą. 
Ki ti ga le ri jos tiks lai bu vo: or ga ni-
zuo ti dai li nin kų dar bų pa ro das, su-
pa žin din ti su pa ro dų au to riais ir jų 
dar bais lie tu viš ką ją vi suo me nę.

Per tuos pen kias de šimt me tų 
bu vo vis ko – gra žaus dar bo ir ne-
ma lo nių mi nu čių, apie tuos da ly kus 
jau ne kar tą ra šy ta. Ir nors kon flik tą 
su kė lę žmo nės be veik vi si jau se niai 
il si si am ži ny bė je, jų su kel tas kon-
flik tas dar ir da bar kai ti na kai ku rių 
žmo nių aist ras. Ta čiau aš ma nau, 
kad mes, da bar čia gy ve nan tys, tu-
rė tu me to liau dirb ti gra žiai pra dė tą 
dar bą, puo se lė ti stei gė jų tra di ci jas 
ir džiaug tis, kad ga le ri jo je ir po pen-
kias de šim ties me tų vyks ta pa ro dos, 
kad Lie tu vai, kaip ir bu vo stei gė-
jų pa ža dė ta, bu vo pa do va no ta gra ži 
Čiur lio nio ga le ri jos su rink ta lie tu vių 
me ni nin kų dar bų ko lek ci ja. 

Pa miršda mi vi sus ne sklan-
du mus pri si min ki me tuos, ku rie 
va do va vo šiai ga le ri jai ir ku rie įdė-
jo daug triū so, kad ši ga le ri ja tap tų 
lie tu viš ko me no cen tru. Per 50 me tų 
ga le ri jai va do va vo: dai li nin kas Mi-

Chi ca gos Čiur lio nio ga le ri ja šven tė auk si nį ju bi lie jų

MO MEN TAS IŠ ČIUR LIO NIO GA LE RI JOS ATI DA RY MO 1957 M. SPA LIO 20 D. (IŠ 
KAI RĖS) LIE TU VIŲ AME RI KIE ČIŲ ME NI NIN KŲ SĄ JUN GOS PIR MI NIN KAS ZE NO NAS KOL-
BA, JAD VY GA ČIUR LIO NY TĖ IR PROF. ADO MAS VAR NAS

ČIUR LIO NIO GA LE RI JOS 50-ME ČIO PA RO DOS-KON KUR SO NU GA LĖ TO JAI (IŠ KAI-
RĖS):  – IRE NA ŠA PAR NIE NĖ, AL VI DAS PA KAR KLIS, GIN TA RAS JO CIUS, VI DAS ZIM-
KUS IR DAN GUO LĖ KUO LIE NĖ. NUO TRAU KO JE NĖ RA RE NA TOS PA LU BINS KAS
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kas Ši lei kis, Lie tu vių ame ri kie čių  
Me ni nin kų klu bo įga lio ti nis Čiur-
lio nio ga le ri jai dai li nin kas Ze no nas 
Kol ba, dai li nin kas Vik to ras Pet ra-
vi čius, dai li nin kas Adol fas Va leš ka, 
Bro nius Ma ce vi čius, Pet ras Alek sa, 
Van da  Ba lu kie nė, Re gi na Jau to kai-
tė, Ma ry tė Gai žu tie nė, Van da Alek-
nie nė, Vin cas Lu kas, Al gir das Ja nu-
šas. Šiuo me tu ga le ri jai va do vau ja 
Lai ma Apa na vi čie nė. 

Pa si kei tus laik me čiui pa si kei-
tė ir Čiur lio nio ga le ri jos veik la. Šio-
mis die no mis Čiur lio nio ga le ri ja ta po 
ne tik pa ro dų or ga ni za to re (nors tas 
tiks las yra iš li kęs pa grin di niu). At-
vy kus nau jiems žmo nėms ga le ri jos 
veik la, ku ri bu vo be bai gian ti už ges-
ti, vėl at gi jo. Ga le ri jo je ren gia mos 
ne tik dai li nin kų dar bų pa ro dos, čia 
ro do mi mo nos pek tak liai, Lie tu vių 
ra šy to jų drau gi ja ren gia li te ra tū ros 
va ka rus, tei kia mos Kul tū ros ta ry bos 

pre mi jos, vyks ta for te pi jo ni nės mu-
zi kos kon cer tai.

At si vė rus sie noms at si vė rė ir 
ki ta Čiur lio nio ga le ri jos veik los ga-
li my bė – su pa žin din ti Lie tu vos me-
no my lė to jus su JAV gy ve nan čiais 
ir ku rian čiais lie tu viais me ni nin kais 
ir pla tes niam Ame ri kos (ne tik lie tu-
viams) žiū ro vų ra tui pri sta ty ti Lie tu-
vos me ni nin kus. Čiur lio nio ga le ri jos 
pa siū ly mu Lie tu vo je, Na cio na li nė je 
M. Maž vy do bib lio te ko je, ga le ri jos 
pa siū ly mu ir rū pes čiu bu vo su reng ta 
Jo no Kup rio fo to gra fi jos dar bų pa ro-
da ,,Lie tu viai Ame ri ko je”, su si lau-
ku si di džiu lio pa si se ki mo ir da bar 
ke liau jan ti po Lie tu vos bib lio te kas. 
Šiuo me tu ta ria ma si su Lie tu vos am-
ba sa da Var šu vo je dėl pen kių lie tu vių 
dai li nin kų iš JAV pa ro dos ati da ry mo 
Var šu vo je, dėl teks ti li nin kės Re gi-
nos Pil kai tis Ben son, ku rios pa ro da 
ne se niai sėk min gai eks po nuo ta Čiur-
lio nio ga le ri jo je, pa ro dos Vil niu je. 

Vie nas di džiau sių pas ta rų jų 
me tų Čiur lio nio ga le ri jos pro jek tų – 
2008 m. sau sio 11 d. ati da ry ta Pet ro-
nė lės Ger li kie nės pa ro da ,,Emb roi-
de red Myths and Eve ry day Sto ries” 
(Siu vi nė tos pa sa kos ir kas die ni nės 
is to ri jos) Chi ca gos kul tū ros cen tre, 
ku ri vyks tris mė ne sius. Šios au to rės 
4 siu vi nė ti ki li mai at ve ža mi iš Lie-
tu vos dai lės mu zie jaus ir du ki li mai 
– iš pri va čios ko lek ci jos. No ri si pa-
dė ko ti LR Ge ne ra li niam kon su la tui 
Chi ca go je ir ge ne ra li niam kon su lui 
Ar vy dui Dau no ra vi čiui, ku ris kar tu 
su Čiur lio nio ga le ri ja bei Chi ca gos 
kul tū ros cen tru yra šios pa ro dos or-
ga ni za to riai, bei vi siems, ku rie pa-
de da šią pa ro dą or ga ni zuo ti. Šios 
pa ro dos tę si nys – 2008 m. sau sio 18 
d. Čiur lio nio ga le ri jo je at si da riusi 
pa ro da ,,Kar tos” iš ga le ri jos or ga-
ni zuo ja mo cik lo ,,Šei mos”, ku rio je 
eks po nuo ja mi P. Ger li kie nės ir jos 
sū naus Pran ciš kaus Ger li ko ta py bos 
dar bų bei dai li nin kės anū kės Jur gi tos 
Ger li kai tės gra fi kos dar bų pa ro da.

Čiur lio nio ga le ri ja 50-me tį 
pa žy mė jo gra žia pa ro da-kon kur su, 
ku rį or ga ni za vo me ce na tei Mag da-
le nai Stan kū nie nei pa siū lius. Net 65 
dai li nin kai iš vi sos Ame ri kos, Ai ri-

jos, Iz ra e lio ir Ka na dos at siun tė sa vo 
dar bus. Pa ro do je ka bė jo 125 dar bai. 

Ju bi lie ji nis va ka ras pra si dė jo 
stei gė jų ir vi sų tų, ku rie sa vo triū-
su pri si dė jo prie ga le ri jos gy va vi-
mo, pa ger bi mu. Ga le ri jos di rek to-
riai Van da Alek nie nė, Pet ras Alek sa, 
Lai ma Apa na vi čie nė, Alek san dras 
Ja nu šas ir Vin cas Lu kas už de gė at-
mi ni mo žva ku tę iš ėju siems ana pi lin 
ga le ri jos stei gė jams ir dar buo to jams. 
Su si rin kę pa ger bė juos ty los mi nu te.

Gražios su kak ties pro ga svei-
ki ni mo laiškus at siun tė Co ok Coun ty 
iž di nin kė Ma ria Pap pas ir Lie tu vos 
dai lės mu zie jaus di rek to rius Ro mu-
al das Bud rys. Ver ti ni mo ko mi si jos 
pir mi nin kas Val Ra mo nis ir ko mi si-
jos na rys Vin cas Lu kas įtei kė pre mi-
jas pa ro dos-kon kur so lai mė to jams. 

Ne leng va bu vo ver ti ni mo ko-
mi si jai at rink ti nu ga lė to jus. Ma čiau, 
kaip su si kau pę ir su di džiu le at sa ko-
my be jie rin ko lau re a tus. Ko mi si jos 
na riai – Jo lan ta Kur pis, Vin cas Lu-
kas, Da nas Lap kus ir Val Ra mo nis 
pre mi jas pa sky rė: dvi pir mas vie tas 
pel nė Ire na Ša par nie nė ir Al vi das 
Pa kar klis (po 500 dol.); dvi ant ras 
vie tas – Gin ta ras Jo cius ir Vi das 
Zim kus (po 300 dol.) ir dvi tre čias 
vie tas – Dan guo lė Kuo lie nė ir Re na-
ta Pa lu bins kas (po 200 dol.).

Taip pat bu vo įsteig tos dvi 
spe cia lio sios Čiur lio nio ga le ri jos 
pre mi jos po 300 dol. Jos ati te ko Van-
dai Alek nie nei ir Pet rui Alek sai.

Vi sų šių pre mi jų me ce na tė yra 
dai li nin kė Mag da le na Stan kū nie nė, 
ku ri sa vo gra žiais lab da ros dar bais 
ži no ma ne tik čia, bet ir Lie tu vo je. 
Esa me be ga lo dė kin gi me ce na tei 
Stan kū nie nei, pa siū liu siai šią gra-
žią idė ją ir įstei gu siai pri zus (2600 
dol.). Sek da mi jos pa vyz džiu pri zus 
įstei gė Brigh ton Park val dy ba (pri zas 
ati te ko dai li nin kui iš Iz ra e lio Sau liui 
Kvos hui) ir Jau ni mo cen tras, ku ris 
sa vo pri zą pa sky rė jau nai, per spek-
ty viai dai li nin kei Dai nai Lu kai tei. 

Va ka ro mu zi ki nę pro gra mą at-
li ko mo te rų klu bo ,,Ala tė ja” an sam-
blis (va do vė Eve li na Ka ra lie nė). Va-
ka ras už si tę sė. Žmo nės ap žiū ri nė jo 
pa ro dą, kal bi no at vy ku sius dai li nin-

DAILININKĖ IR MECENATĖ MAGDALE-
NA STANKŪNIENĖ
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vie ną iš sa vo šei mų. Mes lai min gi 
juo kė mės ir ben dra vo me kaip vie na 
di de lė šei ma, nors daug kas pir mą 
sy kį šia me su va žia vi me su si pa ži no 
ar bu vo se niai ne si ma tę. Mais tas ir 
di de lis sta las tik rai su jun gia links mą 
kom pa ni ją.

Sek ma die nis bu vo pa skir tas 
tu ris ti nei pro gra mai – ke lio nei lai-
vu į Al cat raz sa lą, kur ga li ma bu vo 
su ži no ti ka lė ji mo is to ri ją bei iš girs-
ti apie gar sius nu si kal tė lius, to kius 
kaip Al Ca po ne. Kiek vie nas mū sų 
ga vo as me ni nes au si nes su įra šu ir 
ga lė jo pa si klau sy ti apie įvai rius įvy-
kius, ypač le gen dą apie tris ka lė ji-

mo pa bė gė lius, ku rių nie kas nie kad 
ne su ra do. Po tu ro gru pė iš si skirs tė į 
ma žes nes gru pes: vie ni no rė jo pa si-
links min ti žiū rė da mi ame ri kie tiš ką 
fut bo lą, ki ti nu ta rė pa vaikš čio ti po 
mies tą, dar ki ti grį žo at gal į Fis her-
man’s Wharf apy lin kės res to ra nus 
pa val gy ti dau giau švie žios žu vies, 
pa vyz džiui, kra bo, bal tos kep tos žu-
vies su bul vy tėm ir ac tu ar dau giau 
mo lius ko sriu bos. Po įvai rių iš vy-
kų gru pė su si ė jo pa si da lin ti die nos 
įspū džiais Pier Mar ket res to ra ne, 
ku ris yra Pier 39. 

Po va ka rie nės daug kas su liū-
de siu at si svei ki no, nes tu rė jo ruoš-
tis anks ti iš ry to skris ti na mo, bet 

kai kas nu ta rė su grįž ti at gal į Jack’s 
Can ne ry ir pa klau sy ti dau giau mu zi-
kos ir taip pra tęs ti su va žia vi mą. Pir-
ma die nį, kai vi si tu rė jo išvyk ti, net 
ir oras pa si da rė liūd nas. Po sau lė to ir 
šil to sa vait ga lio vėl pra dė jo ly ti. 

Pa sau lio Lie tu vių Jau ni mo Są-
jun gos Sta sys Ku lia vas džiau gia si, 
kad JAV lie tu vių jau ni mo su va žia vi-
mai ir jų or ga ni zuo ta veik la at si gau na 
ir kad lie tu vy be be si do min čių jau nuo-
liu vis dau gė ja. „Džiu gu, kad gau sus 
bū rys Ame ri kos lie tu viško jau ni mo 
ati duo da sa vo lais vą lai ką lie tu vy bės 
išlai ky mui“, – sa ko Sta sys.

Iki ki to su važia vi mo 2009 m. 
sau sio mė ne sį!

atkelta iš 30 psl.

kus, ku rių su si rin ko taip pat gau sus 
bū rys.   

Čiur lio nio ga le ri jos val dy ba 
yra dė kin ga vi siems pa si šven tu siems 
žmo nėms, ku rie daug pa si dar ba vo ir 
dar buo ja si me no la bui, lie tu vių tau-
tai ir jos kul tū rai. Aiš ku, kad kai 

ku rių pro jek tų mes ne ga lė tu me vyk-
dy ti be rė mė jų. Mus re mia Lie tu vių 
fon das, Tau ti nių ma žu mų ir iš ei vi jos 
de par ta men tas prie LR Vy riau sy bės, 
LR Kul tū ros mi nis te ri ja. Ačiū jiems 
už su pra ti mą ir pa gal bą. Te šis kul tū-
ros ži di nys, de gan tis to li nuo gim to-

sios tė vy nės, sklei džia ši lu mą vi sa-
me pa sau ly je gy ve nan tiems lie tu vių 
dai li nin kams.

Lai ma Apa na vi čie nė
Čiur lio nio ga le ri jos di rek to rė

JAU NAS ME NI NIN KAS VI DAS NAU JO KAS SU ŽMO NA AS TA IR DUK RE LE DA NIE LE PRIE SA VO DAR BO ,,PRA DŽIA” (2007) JU BI-
LIE JI NĖ JE ČIUR LIO NIO GA LE RI JOS PA RO DO JE. JO NO KUP RIO NUO TRAU KOS
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Jau trumpai rašėme, kad sau-
sio 5-12 d. Argentinoje vyko Pie tų 
Ame ri kos lie tu vių jau ni mo są jun gos 
suvažiavimas (Bu e nos Ai res, Lanús 
Oeste, Ge ne ral San Martín ir Be ris-
so mies tuo se). Su važia vi me da ly va-
vo apie 60 da ly vių iš Urug va jaus, 
Bra zi li jos, Ka na dos, Lie tu vos ir vie-
ti niai Lie tu vių Ben druo me nės na riai 
ar gen ti nie čiai. 

Sau sio 5 d. Pie tų Ame ri kos 
lie tu vių jau ni mo su va žia vi mas pra-
si dė jo sau sio 5 d. Ar gen ti nos sos ti-
nė je Bu e nos Ai res, Ar gen ti nos lie tu-
vių cen tro pa tal po se. Po da ly vių re-
gist ra ci jos vy ko tra di ci nis su si pa ži-
ni mo va ka ras. Su va žia vi mo da ly viai 
su si tin ka, su si pa žįs ta vie ni su ki tais, 
ben drau ja ir dau giau su ži no vie ni 
apie ki tus. Pa grin di nis va ka ro tiks-
las bu vo ben dra vi mas. Po va ka rie nės 
su si rin ku sius svei ki no Ar gen ti nos 
lie tu vių cen tro val dy bos pir mi nin kas 
Ar tu ro Mi čiu das. Po to kal bė jo Fer-
nan do Da ra tė nas – Ar gen ti nos lie tu-
vių or ga ni za ci jų ir spau dos ta ry bos 

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

ARGENTINOJE

at sto vas (ALOST). Kar tu su vi sais 
pa si mel dė Lie tu vos vys ku pų kon fe-
ren ci jos de le ga tas už sie nio lie tu vių 
sie lo va dos rei ka lams, PLB val dy bos 
sie lo va dos rei ka lų ir Pie tų Ame ri kos 
rei ka lų ko mi si jų pir mi nin kas prel. 
Ed mun das Put ri mas.

Sau sio 6 d. Prel. Put ri mas 
kar tu su ku ni gu Au gus ti nu Steig vi-
lu, MIC, au ko jo Šv. Mi šias Auš ros 
Var tų pa ra pi jo je Avel la ne do je. Da-
ly va vo ir vi si Pie tų Ame ri kos jau ni-
mo su važia vi mo da ly viai. Po mi šių 
pie ta vo me Lie tu vių su si vie ni ji me 
Ar gen ti no je (SLA), Lanús Oeste 
mies te. Su si rin ku sius svei ki no su-
si vie ni ji mo at sto vai. XI Pie tų Ame-
ri kos lie tu vių jau ni mo su va žia vi mo 
or ga ni za to rių var du kal bė jo Ju an Ig-
na cio Four ment Kal ve lis. Su va žia-
vi mo da ly viai pa kvie tė Lau rą Tu pe 
– Lie tu vos Res pub li kos am ba sa dos 
pir mą ją sek re to rę, lai ki ną ją rei ka lų 
pa ti kė ti nę, ku ri pa lin kė jo sėk mės ir 
dar bin go su va žia vi mo. Bu vo per-
skai ty ti ofi cia lūs svei ki ni mai: PLB 

Val dy bos ir jos pir mi nin kės Re gi nos 
Na ru šie nės bei Tau ti nių ma žu mų ir 
iš ei vi jos de par ta men to prie LR Vy-
riau sy bės ge ne ra li nio di rek to riaus 
An ta no Pet raus ko. Per Tri jų Ka ra lių 
pie tus kal bė jo Sta sys Ku lia vas – Pa-
sau lio lie tu vių jau ni mo są jun gos ir 
Pa sau lio Lie tu vių Ben druo me nės 
spor to rei ka lų ir jau ni mo rei ka lų ko-
mi si jų pir mi nin kas. P. Ku lia vas pir-
miau sia vi sus pa svei ki no lie tu viš kai, 
o po to pra ne ši mą skai tė is pa niš kai. 
Po to pa si sa kė Ma ri sa Le o na vi čie nė, 
XI II Pa sau lio lie tu vių jau ni mo kon-
gre so pir mi nin kė, Bra zi li jos jau ni mo 
są jun gos at sto vė Ju lia Ukai, Ni co las 
Ve lo iš Urug va jaus, To mas Ku ras iš 
Ka na dos bei Ar gen ti nos jau ni mo or-
ga ni za ci jos at sto vas Ju an Pa blo Lu-
na Pu pe lis. Po pie tų pail sęs jau ni mas 
su si pa ži no su įvai ria su si vie ni ji mo 
veik la, žai dė fut bo lą, mau dė si ir t.t. 
Vė liau vy ko ly de rių ug dy mo, va-
do va vi mo ir or ga ni za vi mo pa tir ties 
mo ky mai, ku riuos ve dė Ilo na Jo nu-
ty tė ir In ga Daug vi lai tė, Dva si nės 

PETRO VAIČIŪNO NUOTR.
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pa gal bos jau ni mo cen tro Klai pė do je 
va do vės. Jos at vy ko pa dir bė ti su P. 
Ame ri kos jau ni mu. Po to pra ne ši mą 
per skai tė Pa sau lio lie tu vių jau ni mo 
są jun gos pir mi nin kas Sta sys Ku lia-
vas, pa pa sa ko jęs Jau ni mo są jun gos 
is to ri ją ir da bar ti nę veik lą vi sa me 
pa sau ly je. Šiuo me tu lie tu viškas jau-
ni mas yra su si bū ręs 22 pa sau lio šaly-
se. Ku lia vas pa reiš kė, kad PLJS pri-
žiū ri ir sie kia, kad kuo dau giau žmo-
nių kal bė tų lie tu viš kai. PLJS kar tu 
su lie tu vių ben druo me nė mis šiais 
me tais 4 mo ki niams iš Ar gen ti nos, 3 
iš Bra zi li jos ir 1 iš Urug va jaus su-
tei kė ga li my bę mo ky tis Va sa rio 16-
osios gim na zi jo je Vo kie ti jo je. Taip 
pat  kar tu su Pie tų Ame ri kos lie tu vių 
drau gi jo mis ir ins ti tu ci jo mis or ga ni-
zuo ja Va sa rio 16-osios ir Ko vo 11-
osios mi nė ji mus, Jo ni nes, Min dau go 
ka rū na vi mo die ną, pa lai ko ry šius su 
vy riau sy bi nė mis ir ne vy riau sy bi nė-
mis or ga ni za ci jo mis iš Lie tu vos ir 
ki tų ša lių, ku rio se yra PLJS at sto-
vai. (Dau giau in for ma ci jos apie tai 
ga li ma ras ti www.PLJS.org). Be to, 
S.Ku lia vas in for ma vo apie pla nuo ja-
mą pa grin di nį PLJS ren gi nį: Pa sau-
lio lie tu vių jau ni mo kon gre są, ku ris 
įvyks Pie tų Ame ri ko je (Ar gen ti no-
je, Urug va ju je ir Bra zi li jo je) 2009 
m. gruodžio 22 d.-2010 m. sau sio 7 
d. XI II PLJK Ruo šos ko mi te to pir-
mi nin kė yra Ma ri sa Le o na vi čie nė, 
vi ce pir mi nin kas Ju an Ig na cio Four-
ment Kal ve lis, sek re to rius Fer nan do 
Jor ge Iva naus kas ir iž di nin kė Ve ro-
ni ca Ka va liaus kas. Vi si bu vo kvie-
čia mi  da ly vau ti ir pri si jung ti prie 
ruo šos dar bų, dirb ti kar tu ir skelb ti 
apie la bai svar bų ren gi nį mū sų lie tu-
viš ko je ko lo ni jo je. Va ka re vy ko eks-
kur si ja po Bu e nos Ai res, de le ga ci ja 
ap lan kė la Bo ca, San Tel mo, Pu er to 
Ma de ro ir Pla za de Ma yo ra jo nus. 

Sau sio 7 d., pir ma die nį, su-
va žia vi mo da ly viai vy ko į Vil la Bal-
les ter mies tą, į Vo kie čių gim nas ti kos 
drau gi ją (Ge ne ral San Mar tin mies-
te), kur pra si dė jo tra di ci nė lie tu viš ka 
sto vyk la. Da ly viai ga lė jo ten pail sė-
ti, mau dy tis ba sei ne, žais ti fut bo-
lą, krep ši nį ar tin kli nį. Vė liau Ilo na 
ir In ga dir bo su da ly viais, pa tei kė 

įvai rias už duo tis, vys tan čias va do-
va vi mo ir ly de ria vi mo įgū džius. Po 
už si ė mi mų su Sta siu Ku lia vu, To mu 
Ku ru ir Pet ru Vai čiū nu dai na vo me 
lie tu viš kas dai nas, o kar tu su pre la tu 
Ed mun du Put ri mu mo kė mės Lie tu-
vos Res pub li kos him ną. Va ka re vi sa 
de le ga ci ja žai dė lie tu viš ką žai di mą  
„ba tai“, ku ris mo ko dirb ti kar tu, ben-
drau ti, stra te giš kai mąs ty ti ir pan. 

Sau sio 8 d., ant ra die nį, bu-
vo dir ba ma su Ge ne ral San Mar tin 
mies to sa vi val dy bės at sto vais. Ge-
ne ral San Mar tin mies to me ras yra 
dak ta ras Ri kar das Ivoškus. Jis daug 
pri si dė jo ir rė mė XI II Pie tų Ame ri-
kos lie tu vių jau ni mo su va žia vi mą, 
ta čiau į sto vyk lą jis ne ga lė jo at vyk ti. 
Vie toj jo mus ap lan kė dak ta ras Al-
ber to Pon to ni, sek re to rius tarp tau ti-
niams rei ka lams ir at ne šė pa si ra šy tą 
me ro dr. Ri čar do Ivoš kos dek re tą, 
ku ria me jis įsa ky mu pa tvir ti na, jog 
„Pie tų Ame ri kos Lie tu vių jau ni mo 
su va žia vi mas yra kul tū ri nės ir mu-
ni ci pa li nės reikš mės ren gi nys“. Tai 
pir mas kar tas, kai Ar gen ti nos mies-
tas re mia ir pa lai ko mū sų PLJS su va-
žia vi mą. Tai įro do, kiek daug dar bo 
Jau ni mo są jun ga pa da rė per 11 me tų. 
Taip pat už megz tas ry šys tarp Lie-
tu vių Ben druo me nės ir vie ti nės val-
džios Ar gen ti no je. Vė liau vėl vy ko 
mo ky mai su Ilo na ir In ga ir pa si ruo-
ši mas ta len tų va ka rui. Kiek vie na lie-
tu vių jau ni mo są jun ga (Ar gen ti nos 
LJS, Urug va jaus LJS, Bra zi li jos LS 
ir Ka na dos LJS) tu rė jo ga li my bę pra-
neš ti apie sa vo veik lą ir apie pla nus 
at ei čiai. Pre la tas Ed mun das Put ri-
mas in for ma vo apie Pa sau lio Lie tu-
vių Ben druo me nės val dy bos veik lą. 
Kun. E. Put ri mas pa žy mė jo nuo la ti-
nę ir dos nią Lie tu vių fon do Chi ca-
go je (JAV) (www.lit hu a nian foun-
da tion.org) bei Tau ti nių ma žu mų ir 
iš ei vi jos de par ta men to (TMID) prie 
Lie tu vos Res pub li kos vy riau sy bės 
(www.tmid.lt) pa ra mą Pie tų Ame ri-
kos lie tu vių veik lai.  Va ka re pre la tas 
E. Put ri mas mo kė mus su si kau pi-
mo. Tai bu vo pui ki pro ga ap mąs ty ti, 
ko kią įta ką mū sų spren di mams tu ri 
mū sų ver ty bės ir ti kė ji mas Die vu. 
Vėl vy ko žai di mų va ka ras. Žai dė me 

„Knyg ne šius“: apie tai, kaip lie tu viai 
ne šė lie tu viš kas kny gas iš Prū si jos 
į Lie tu vą, kai ru sų ca ras Lie tu vo je 
bu vo uždrau dęs raš tą lie tu viš ko mis 
rai dė mis. Knyg ne šiai no rė jo iš lai ky-
ti lie tu vių kal bą ir kul tū rą. Žai di mo 
tiks las – ko man di nio dar bo įgū džiai, 
stra te gi jos su kū ri mas ir ben dra dar-
bia vi mas tar pu sa vy je.

Tre čia die nis bu vo Lie tu vos 
die na. Da ly viai šo ko lie tu viš kus 
tau ti nius šo kius, dai na vo lie tu viš-
kas dai nas, žai dė krep ši nį ir kal bė jo 
apie sau sio 13 die nos įvy kius. Die-
nos me tu Ilo na ir In ga to liau mo kė 
pra ti mų ir te ori jos, kaip ly de riai tu-
ri su jung ti na rius, pa ma ty ti, ko kie 
jie yra, ir pan. Vy ko dis ku si jos apie 
at ei nan tį Pa sau lio lie tu vių jau ni mo 
kon gre są. Va ka re kiek vie nas kraš tas 
ruo šė si sa vo pa si ro dy mui ta len tų va-
ka re. O va ka ras bu vo la bai sma gus, 
vi si dai na vo me ir šoko me.

Ket vir ta die nį vi sa de le ga ci-
ja va žia vo į Be ris so mies tą, 60 km. 
nuo Bu e nos Ai res. At va žia vo me į 
Al fre do Dul kės va sar na mį. Be ris so 
mies tas yra Bu e nos Ai res pro vin ci-
jos imig ran tų sos ti nė, ka dan gi pa-
čia me mies te gy ve na 19 iš ei vių ben-
druo me nių. Po pie tų, 15.00 va lan dą 
Ar gen ti nos lai ku ar ba 19.00 va lan dą 
Lie tu vos lai ku, pra si dė jo lie tu viš kos 
ra di jo va lan dė lės „Ecos de Li tu a nia“ 
pro gra ma, jo je da ly va vo vi si su-
važia vi mo da ly viai. Ra di jo va lan dė-
lės ga li ma klau sy tis in ter ne te (www.
ecos de li tu a nia.com.ar) ar ba FM DI-
FU SION ban go mis. Lai do je prel. 
Ed mun das Put ri mas kal bė jo apie 
Pa sau lio Lie tu vių Ben druo me nės 
ir Dva si nės pa gal bos jau ni mui cen-
tro veik lą; Sta sys Ku lia vas pri sta tė 
PLJS veik lą ir at ei nan tį Pa sau lio lie-
tu vių jau ni mo kon gre są; Ilo na Jo nu-
ty tė ir In ga Daug vi lai tė kal bė jo apie 
Dva si nės pa gal bos jau ni mui cen trą, 
ku rio įkū rė jas ir glo bė jas yra prel. E. 
Put ri mas, ir da li jo si įspū džiais Pie-
tų Ame ri ko je. To mas Ku ras ir Pet ras 
Vai čiū nas kal bė jo apie Ka na dos lie-
tu vių jau ni mo są jun gos veik lą, Ju lia 
Ukai – apie Bra zi li jos lie tu vius, Al-
va ro Len kas – apie lie tu viš ką veik lą 
Urug va ju je, Ju an Pa blo Lu na – apie 
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Ar gen ti nos lie tu vių jau ni mo są jun-
gą. Va ka re grį žo me į sos ti nę Bu e nos 
Ai res va ka rie niau ti Ar gen ti nos lie tu-
vių cen tro pa tal po se.

Ket vir ta die nį vi si da ly viai ap-
si lan kė Lie tu vos Res pub li kos Am ba-
sa do je, kur juos mie lai pri ėmė am-
ba sa dos ko lek ty vas. Kal bą pa sa kė 
Lau ra Tu pe, LR am ba sa dos pir mo ji 
sek re to rė. Vi si kar tu pie ta vo me, o 
po pie tų am ba sa da or ga ni za vo kon-
kur są, kur da ly viai tu rė jo at sa ky ti į 
klau si mus iš is to ri jos, ge og ra fi jos, 
po li ti kos, pa pro čių, da bar ti nių įvy-
kių ir t.t. Pir mą sias vie tas už ėmė 
Ju lia Ukai (Bra zi li ja), Le an dro Lu-
que (Ar gen ti na) ir Ri car do Tas chet to 
(Bra zi li ja). Prieš iš vyk da mi vi si kar-
tu nu si fo tog ra fa vo me. Va ka re da ly-
viai nu vy ko į Lie tu vių su si vie ni ji mo 

Ar gen ti no je pa tal pas, kur il sė jo si ir 
ben dra vo. Ilo na ir In ga pra ve dė pas-
ku ti nius už si ė mi mus. 

Pas ku ti nė die na pra si dė jo 
Ar gen ti nos lie tu vių cen tre Sau sio 
13-osios die nos mi nė ji mu, ku rį su-
va žia vi mo me tu pa ren gė jau ni mas. 
Su važia vi mo da ly viai su žva ku tė mis 
pa mi nė jo kiek vie ną tą nak tį žu vu-
sį už Lie tu vos lais vę. Po mi nė ji mo 
vy ko spor to žai dy nės, ku rias or ga-
ni za vo LR am ba sa da Ar gen ti no je.  
Jau nuo liai žai dė fut bo lą ir krep ši nį. 
Ap do va no ti nu ga lė to jų at vy ko Jus-
tas Vaiš no ras su žmo na, LR Am ba-
sa dos tre čia sis sek re to rius, at sto vas 
po li ti kos rei ka lams. 

Ga liau siai Al va ro Len kas ne-
ofi cia liai vi sus pa kvie tė ki tais me-
tais da ly vau ti XII Pie tų Ame ri kos 

lie tu vių jau ni mo su va žia vi me Urug-
va ju je.

Taip bai gė si XI su va žia vi mas. 
Prel. E. Put ri mas sa kė: „Man la bai 
ma lo nu, kad po 11 me tų PALJ su-
va žia vi mų tra di ci ja dar vis gy vuo-
ja. Prieš 11 me tų aš kas va sa rą at-
važiuo da vau pa dė ti suor ga ni zuo ti 
sto vyk las Ar gen ti no je, Urug va ju je 
ir Bra zi li jo je. Bet kai sto vyk la vi mo 
dva sia iš po pu lia rė jo, kar tu su jau ni-
mo są jun go mis mes pra dė jo me or ga-
ni zuo ti ne tik sto vyk las, bet ir PLJ 
kon gre so su va žia vi mus”. 

Ju an Ig na cio Four ment Kal ve lis
Pa sau lio Lie tu vių Jau ni mo 

Są jun gos (PLJS) val dy bos na rys, 
Pie tų Ame ri kos at sto vas

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

Aš nie ka da ne bu vau bu vęs 
Pie tų Ame ri ko je. To dėl, kai sužino-
jau, kad tu rė siu pro gą da ly vau ti Ka-
na dos at sto vu šia me su važia vi me, 
ap si džiau giau. Esu gir dė jęs pa sa ko-
ji mų iš pra ėju siuo se su važia vi muo se 
da ly va vu sių at sto vų, kad Pie tų Ame-
ri ko je gy ve na la bai pa trio tiški lie-
tu viai. Esu su ti kęs po rą jų Pa sau lio 
jau ni mo kon gre suo se, bet man bu vo 
įdo mu pa ma ty ti jų veik lą ir elg se ną 
ben druo me nė je ir jų pa čių ap lin ko je. 

Su važia vi mas tę sė si pus an tros 
sa vai tės. Šiais me tais vis kas vy ko 
Bu e nos Ai res, Ar gen ti no je. Ka na dos 
at sto vus, To ma Ku ra, Sta sį Ku lia vą 
ir ma ne, pri ėmė į sa vo na mus ar gen-
ti nie čiai Da nie lius ir Ai da De vei-
kiai. Mus, penk ta die nį at vy ku sius į 
Bu e nos Ai res, De vei kiai iki sa vait-
ga lio su pažin di no su ar gen ti nie tišku 
mais tu, gė ri mais ir gy ve ni mu. Nors 
ga lė jau su pras ti tik ke lis is pa niškus 
žodžius, bet jau čiau si tik ru ar gen ti-
nie čiu. 

Pa pras tai čia sto vyk la yra pa-
grin di nė su važia vi mo da lis. Lai kas 
yra ri bo tas. Pie tų Ame ri kos Jau ni mo 
Są jun gos na riai tu ri su si pažin ti, da-
ly vau ti va do va vi mo pra ti muo se, dis-
ku tuo ti apie są jun gos įvy kius, pla-
nus, pro ble mas ir kt. Sta sio, To mo ir 
ma no pa grin di nis dar bas šia me su-

Ma no įspūdžiai iš Pie tų Ame ri kos jau ni mo su važia vi mo
važia vi me bu vo ves ti dis ku si jas dėl 
ki to Pa sau lio Lie tu vių Jau ni mo kon-
gre so (PLJK). Pie tų Ame ri ka (Urug-
va jus, Bra zi li ja ir Ar gen ti na) rengs šį 
kon gre są už dve jų me tų. Mū sų jau-
ni mas Ka na do je or ga ni za vo pra ėju sį 
su važia vi mą 2006 me tais, to dėl mes 
ga lė jo me pa si da lin ti nau din ga in for-
ma ci ja ir, nau do da mie si šia pa tir ti-
mi, pa dė ti spręs ti ga li mas pro ble mas 
at ei ty je. 

Jau pa čio je pradžio je bu vo 
ma ty ti, kad ki tas kon gre sas bus kom-
pli kuo tes nis. Ka na do je kon gre sas 
vy ko tri juo se mies tuo se: To ron te, 
Ha mil to ne ir Mon tre a ly je, o sto vyk-
la – Va sa go je ir išky la į Dai nų šven-
tę Chic ago je, JAV. Pie tų Ame ri kos 
kon gre sas vyks tri jo se šaly se. Kiek-
vie na kon gre so da lis vyks vis ki to je 
vals ty bė je. Tu ris ti nė pro gra ma vyks 
Ar gen ti noj, sto vyk la – Bra zi li jo je, o 
svar biau sio ji da lis – Stu di jų die nos 
vyks Urag va ju je. Jau ni mui bus la bai 
daug dar bo or ga ni zuo jant trans por tą 
tarp ša lių ir ne pa si me tant. Vi sos trys 
šalys daug lai ko pra lei do dis ku si jo-
se ir su kū rė kon kre čius ki to kon gre-
so struk tū ros pla nus. Tai bus di de lis 
žings nis į prie kį Pie tų Ame ri kos jau-
ni mo gy ve ni me. Pie tų Ame ri ka ren-
gė Pa sau lio jau ni mo kon gre są prieš 
16-ka me tų. Aš vi sai ne abe jo ju, kad 

už dve jų me tų Pie tų Ame ri ka taps 
ne už miršta mu Pa sau lio lie tu vių jau-
ni mo su si vie ni ji mu.

Jau ni mas Pie tų Ame ri koj 
mėgs ta bū ti lie tu viais. Jie ne gal vo-
ja, kad kal ba yra vie nin te lis bū das 
pa ro dy ti sa vo pa trio tišku mą. Vie nas 
pa vyz dys yra Ar gen ti nos jau ni mo 
są jun gos pir mi nin kas Ju an Pa blo. 
Nie kas jo ne mo kė nė vie no lie tu viš-
ko žodžio, bet jo mei le lie tu vy bei ir 
jo ma lo nus el ge sys bei šil tas žvilgs-
nis duo da daug dau giau svo rio lie-
tu viškam jau ni mui, ne gu jo kal bos 
žino ji mas. Jis, kaip ir ki ti jau ni mo 
at sto vai Ar gen ti no je, au ko ja daug 
lai ko lie tu viškai pa ra pi jai. Gal to dėl, 
kad pa ra pi ja tu ri ba sei ną, bet tai nė ra 
vie nin te lė priežas tis. 

Tau ti nių šokių gru pės yra ak-
ty vios Pie tų Ame ri ko je, ir daug kas 
joms pri klau so. Gru pės ke liau ja ir 
kon cer tuo ja. Dau gu ma šių šokė jų 
ne mo ka lie tu viškai, bet jiems tai ne-
truk do šok ti lie tu viškus šokius.

Tai gi, nors ir ne daug jau ni mo 
mo ka kal bė ti lie tu viškai, bu vo ma lo-
nu ma ty ti, kaip jie sten gė si at nau jin ti 
kal bos ži nias. Aš kal bė jau si su vie na 
mer gi na iš Bra zi li jos, ku ri pa pa sa ko-
jo, kad ji nai su drau ge pla nuo ja su-
kur ti lie tu viš ką mo kyk lą San Pau lo. 
Ji sa kė, kad jiems yra la bai sun ku, 
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ko mi te to or ga ni za to riusnes trūks ta kny gų, o jau ni mo no ras 
iš mok ti lie tu vių kal bą vė liau pra-
dings ta. Dau ge lio jau nuolių tė vai 
vi sai ne mo ka lie tu vių kal bos, tai gi 
jiems yra sun ku išmok ti lie tu viškai, 
jei kalba nevartojama na muo se. Tie, 
ku rie yra pa si ry žę išmok ti kal bą, tu-
ri ke liau ti į Va sa rio 16-osios gim na-
zi ją Vo kie ti jo je. Šiais me tais ke tu ri 
jau nuo liai iš Ar gen ti nos pra leis gim-
na zi jos me tus mo ky da mie si lie tu vių 
kal bos. 

Įdo mu pa ly gin ti Ar gen ti nos lie-
tu vai čius su Ka na do je gy ve nan čiu jau-
ni mu. Tė vai mus tem pia į lie tu viškas 
mo kyk las, o mes su jais pešamės kiek 
ga lim, kai Pie tų Ame ri kos jau ni mas 

ke liau ja per pu sę pa sau lio, kad išmok-
tų gry nos lie tu vių kal bos. 

Ma no įspūdžiai Pie tų Ame ri-
ko je bu vo nuo sta būs. Jau ni mas yra 
ener gin gas, pa trio tiškas ir sim pa-
tiškas. Oras ten bu vo šil tas, šviežias 
ir eg zo tiš kas. Mais tas yra mė sa, mė-
sa ir dar kartą mė sa. Vi si yra ge rai 
nu si tei kę, kas ir ki tus užkre čia ge ra 
nuo tai ka. No ri si tap ti jų drau gais. 
Ma tė me is pa niškus ir por tu ga liškus 
juo kus, nors jų ir ne su pra to me. Su-
pra to me, kiek mažai svar būs juo kui 
yra žodžiai. Pa sa ko to jų žvilgs niai 
ir veiks mai ro dė tik rą jų reikš mę. 
Leng va su pras ti, ko dėl žmo nės įsi-
my li Bu e nos Ai res ir Pie tų Ame ri ką. 

Bū ti nai tu riu pa brėž ti, kad esu 
įsi ti ki nęs, jog Pie tų Ame ri ka tu rės 
įspū din gą Pa sau lio lie tu viu jau ni mo 
kon gre sa, ir aš ne kan triai lau kiu, kol 
man vėl bus pro ga su grįž ti ir su si tik-
ti su vi sais ma no nau jais drau gais.

Šį straips nį baig siu la bai 
prak tišku pie tų ame ri kie čių pa ta ri-
mu, kad il go gy ve ni mo pa slap tis yra 
links mas būdas ir gal vo se na. Taip 
pat ki tas jų pa ta ri mas, kaip elg tis su 
įtam pa: jei gu dar bas yra sun kus ar ba 
ke lia gal vos skaus mą, gi liai įkvėpk 
ir nu stok rū pin tis, nes dar bas vi sa da 
ga li pa lauk ti „a mañana“ – iki ry to-
jaus. 

Pet ras Vai čiū nas

2008 m. va sa rio 29-ko vo 2 d. 
Bu e nos Ai res mies te, Ar gen ti no je, 
vy ko Pie tų Ame ri kos lie tu vių ben-
druo me nių pir mi nin kų ir drau gi jų 

P. Ame ri kos lie tu vių ben druo me nių ir 
drau gi jų va do vų su va žia vi me

va do vų su va žia vi mas. Pir mą ją su va-
žia vi mo die ną ren gi nys vy ko LR am-
ba sa dos Ar gen ti no je pa tal po se.  Tarp 
dau ge lio at sto vų su va žia vi me da ly-

va vo bei svei ki ni mo bei įžan gi nes 
kal bas pa sa kė Lau ra Tu pe, Lie tu vos 
Res pub li kos lai ki no ji pa ti kė ti nė Ar-
gen ti no je, Bra zi li jo je, Ko lum bi jo je, 

DE LE GA CI JA PAS SAN MAR TIN MIES TO ME RĄ DR. R. IVOŠ KŲ: (IŠ KAI RĖS) BRA ZI LI JOS LB PIRM. J. PRO KO PAS, „LIE TU VOS 
AI DŲ“ RA DI JO VE DĖ JAS IR PLJS VAL DY BOS NA RYS JU AN IG NA CIO KAL VE LIS, LR KON SU LAS AR GEN TI NO JE AL GI MA NA TAS RAS-
TAUS KAS, URUG VA JAUS LB VAL DY BOS NA RĖ ALON DRA SI VIC KIS, ME RAS DR. R. IVOŠ KUS, PLB PIRM. R. NA RU ŠIE NĖ, PREL E. 
PUT RI MAS, ALOST (AR GEN TI NOS LIE TU VIŲ OR GA NI ZA CI JŲ SĄ JUN GOS TA RY BOS) PIRM. FER NAN DO DA RA TĖ NAS
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Urug va ju je, Ve ne su e lo je, Či lė je ir 
Ek va do re. 

Pir mą ją su va žia vi mo die ną 
vy ko emig ra ci jos ir re e mig ra ci jos 
pa dė ties pri sta ty mas, dis ku si jos apie 
iš ky lan čias pro ble mas, ga li my bes, 
re a li jas. Pri sta ty tas Mig ra ci jos in-
for ma ci jos cen tras ir jo veik la Lie-
tu vo je. Dis ku tuo ta apie grįž tan čius į 
Lie tu vą su šei mos na riais – ne Lie-
tu vos Res pub li kos pi lie čiais. Šiuos 
klau si mus pri sta tė Aud ra Si pa vi čie-
nė, Tarp tau ti nės mig ra ci jos or ga ni-
za ci jos Vil niaus biu ro at sto vė, bei 
An ta nas Tur či nas, Mig ra ci jos de-
par ta men to prie Vi daus rei ka lų mi-
nis te ri jos už sie nie čių sky riaus ve dė-
jas. Bai gian tis pir ma jai su va žia vi-
mo die nai vi siems da ly viams bu vo 
pri sta ty tas Tarp tau ti nės mig ra ci jos 
or ga ni za ci jos do ku men ti nis fil mas 
„Na muo se vie ni“.

Ant rą ją su va žia vi mo die ną su-
va žia vi mo da ly viai rin ko si San Mar-

tin mies to sa vi val dy bės pa tal po se. 
Su si rin ki mas pra si dė jo įžan gi nė mis 
kal bo mis ir svei ki ni mais. Su si rin ku-
sius pa svei ki no prel. Ed mun das Put-
ri mas, PLB Sie lo va dos ir Pie tų Ame-
ri kos rei ka lų ko mi si jos pir mi nin kas; 
dr. Ri čar das Ivoš kus, San Mar tin 
mies to me ras; PLB pir mi nin kė Re-
gi na Na ru šie nė; ALOST pir mi nin-
kas Fer nan do Da ra tė nas; PLJS pir-
mi nin ko Sta sio Ku lia vo svei ki ni mą 
per skai tė PLJS val dy bos na rys Ju an 
Ig na cio Kal ve lis;  ALJS pir mi nin kas  
Da nie lius De vei kis. Šią die ną vi sas 
dė me sys bu vo ski ria mas Pie tų Ame-
ri kos lie tu vių ben druo me nių si tu a-
ci jos ap ta ri mui. Pra ne ši muo se bu vo 
nag ri nė ja mos te mos apie lie tu viš ką jį 
ta pa tu mą (iden ti te tą) Pie tų Ame ri-
ko je. Ap tar tas ypač svar bus lie tu vių 
ka ta li kiš kų pa ra pi jų Pie tų Ame ri ko je 
pra ei ties ir da bar ties vaid muo. Su va-
žia vi me bu vo pri sta ty ti „Ne mu no“ 
lie tu vių kul tū ros drau gi jos 100 m. 

su kak ties šven ti nio pa mi nė ji mo pla-
nai. Kal bė ta apie kuo pla tes nį ben-
dra vi mą ir ben dra dar bia vi mą tarp 
vei kian čių lie tu viš kų įvai rių or ga-
ni za ci jų, pa si tel kiant in ter ne to ga-
li my bes, da lin ta si ko mu ni ka ci jos 
ir va do va vi mo įgū džiais. Ap tar ti ir 
pri sta ty ti ren gia mo  PLJ Kon gre so 
ruošos pla nai. Bai gian tis die nai LR 
Mig ra ci jos de par ta men to prie Vi-
daus rei ka lų mi nis te ri jos pi lie ty bės 
rei ka lų sky riaus ve dė ja Dai va Ve ži-
kaus kai tė ap ta rė už sie ny je gy ve nan-
čių lie tu vių pi lie ty bės ir dvi gu bos 
pi lie ty bės klau si mus.

Tre či ą ją su va žia vi mo die ną 
Bu e nos Ai res Auš ros Var tų pa ra pi-
jos sa lė je vy ko ren gia mo pro jek to 
„Tarp kul tū ri nio dia lo go stip ri ni mas, 
ska ti nant Pie tų Ame ri kos lie tu vių 
ben druo me nes skai ty ti lie tu viš kas 
kny gas is pa nų-lie tu vių kal bo mis“ 
pri sta ty mas. Šį pro jek tą pri sta tė vieš-
nia iš Lie tu vos, vie šo sios įstai gos 

PIE TŲ AME RI KOS LIE TU VIŲ BEN DRUO ME NIŲ PIR MI NIN KŲ IR DRAU GI JŲ VA DO VŲ SU VA ŽIA VI MO BU E NOS AI RĖ SE DA LY VIAI
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MON TE VI DEO LIE TU VIŲ TAU TI NIŲ ŠO KIŲ GRU PĖ „AT ŽA LY NAS“ ŠO KA PRIE LIE TU-
VIŲ PA RA PI JOS PO NAU JO KRY ŽIAUS PA ŠVEN TI NI MO

„Di kės la bi rin tas“ ren gia mo pro jek-
to va do vė Ri man tė Sa ka laus kie nė. 

Vy ko dis ku si jos, pa si sa ky mai. 
Ap tar ta su važia vi mo re zo liu ci ja ir 
pri sta ty ti at ei ties veik los pla nai. Su-
va žia vi mo pa bai go je Auš ros Var tų 
pa ra pi jos baž ny čio je bu vo au ko ja-
mos šv. Mi šios, ku rioms va do va vo 
prel. Ed mun das Put ri mas ir kun. Au-
gus ti nas Steig vi las, MIC. Taip pat 
vy ko Ko vo 11-osios mi nė ji mas. Su-
va žia vi mo or ga ni za to riai nuo šir džiai 
dė ko ja LR am ba sa dai Ar gen ti no je, 
San Mar tin mies to me rui dr. Ivoš-
kui, A. Dul kei, ALOST, Ar gen ti nos 
jau ni mo są jun gai, Ame ri kos lie tu vių 
fon dui ir PLB val dy bai, pa dė ju siems 
su reng ti Pie tų Ame ri kos lie tu vių 
ben druo me nių pir mi nin kų ir drau gi-
jų va do vų su va žia vi mą.

Su va žia vi mo me tu bu vo iš-
reikš tas sie ki mas glau des nio ir efek-
ty ves nio ben dra dar bia vi mo tarp įvai-
rių ben druo me nių, nau do jan tis in ter-
ne to tei kia mo mis ga li my bė mis. La-
bai svar bus dė me sys ten ka lie tu vių 
kal bos sklai dai, ži nių gi li ni mui, mo-
ky mui si lie tu vių kal bos, in ter ne ti nio 
tin klo, ku rio dė ka bū tų ap si kei čia ma 
įvai ria in for ma ci ja ir mo ko ma si lie-
tu vių kal bos, rengimui, įsi jungimui į 
ren gia mus kal bos to bu li ni mo si pro-
jek tus. Siek tina, kad bū tų įsteig tos 
kil no ja mo sios bib lio te kė lės lie tu vių 
ben druo me nė se. Buvo pri menama 
ir  ra gi nama kuo ak ty viau da ly vau ti 
vi suo se ju bi lie ji niuo se ren gi niuo se, 
ku rie vyks ta ir vyks Lie tu vo je, mi-
nint Švč. M. Ma ri jos ap si reiš ki mo 
Šilu vo je 400 m. su kak tį, Lie tu vos 
var do pa mi nė ji mo is to ri niuo se do-
ku men tuo se tūks tant me tį.

Su va žia vi mo da ly viai krei-
pia si į PLB, Ar gen ti nos, Bra zi li jos 
ir Urug va jaus val dy bas to liau rem ti 
Pie tų Ame ri kos lie tu vių su va žia vi-
mus. Vi sos Pie tų Ame ri kos lie tu vių 
jau ni mo są jun gos kvie čia mos ben-
dra dar biau ti ir pri si dė ti ren giant PLJ 
Kon gre są, ku ris vyks 2009 m. gruo-
džio mėn.-2010 m. sau sio mėn. Ko-
lum bi jos, Ve ne su e los lie tu vių ben-
druo me nės ir ypač ten gy ve nan tis 
lie tu vių jau ni mas yra kvie čia mi kuo 
ak ty viau įsi jung ti į Pie tų Ame ri kos 

lie tu vių veik lą. Su pras da mi dvi gu-
bos pi lie ty bės svar bą, kaip bū ti ny-
bę lie tu viš kam ta pa tu mui iš sau go ti 
iš ei vi jo je, puo se lė ti ak ty vią veik lą, 
su va žia vi mo da ly viai nu ta rė kreip tis 
į ati tin ka mas Lie tu vos ins ti tu ci jas. 
Jo je ap gai les tau ja ma dėl LR Kon-
sti tu ci nio teis mo pri im to spren di mo, 
ku ris dis kri mi nuo ja lie tu vių tei ses.  
Pri me na ma, kad užsie nio lie tu viai 
vi suo met sau go jo pi lie ty bę kaip sa-
vo pri gim ti nę tei sę. Dar kar tą krei-
pia ma si į Lie tu vos sei mą ra gi nant 

pri im ti aiš kų, su pran ta mą ir vi sa me 
pa sau ly je gy ve nan čių lie tu vių, jų 
vai kų ir anū kų tau tiš ku mą sau go jan-
tį pi lie ty bės įsta ty mą.

P. S. Ki ta me nu me ry je spaus-
din si me Mar cos Li pas, lie tu vių kil-
mes is to ri jos mo ky to jo iš San Pau lo, 
pra ne ši mą, skai ty tą P. Ame ri kos lie-
tu vių ben druo me nių ir drau gi jų va-
do vų su va žia vi me.

Prel. Ed mun das Put ri mas
PLB Sie lo va dos ir Pie tų Ame ri kos 

rei ka lų ko mi si jos pir mi nin kas

PRIE PA MIN KLO LIE TU VOS RES PUB LI KOS AIKŠ TĖ JE MON TE VI DEO KAL BA URUG-
VA JAUS LB PIRM. RO BER TAS IBAR RA
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Pa bai ga. Pradžia 2008 m. Nr. 
2(458)

–Nie kam mes ne rei ka lin gos... 
Ne gi tu ne su pran ti... Vi si tu ri sa vo 
vai kų. Ir dė dė Ka zi mie ras, ir dė dė 
Mac ke vi čius, ir dė dė Mo tie jus. Vi si 
ir my li sa vo vai kus. Pa žiū rėk, kad ir 
šian dien, kai šie ną my nėm dar ži nėj. 
Kas eis ga lan? Ade lė su Ele na. Ver čia 
tą šie ną, me ta tie siai ant gal vos Mo-
tie jus ne žiū rė da mas. Ar jam svar bu? 
At ne šė obuo lių – gra žes nius Ma ry tei, 
Mi liu tei, mums – kad ir viš tos pra les-
tus. Dir vo nuo se vėl – įkre čia ko šės, 
tai ber nams dribt po šaukš tą svies to, 
mai šy kit, mai šy kit, grei čiau atauš – ir 
le kia vėl ka ma ron su vi su svies tu. O 
mums tau kų, jei įme ta ka da, ir džiau-
kis... – gar siai skun dė si Ele na, pa sei-
lė ju si del ną ir juo brauk da ma per de-
gan čias blauz das.

Ade lė iš spjo vė ap kram ty tą 
smil gos stie be lį.

–Bai su taip, Ale nu te... Nie kam, 
sa kai, mū sų... – vi sai nu si mi nu si žo dį 
po žo džio ta rė ma žo ji, ir toks jos kal-
bos su lė tė ji mas Ele nai bu vo la bai ge-
rai ži no mas: se suo grei tai ims verk ti.

–Te tė my li. Jis tai tik rai my-
li. At si me ni, kaip nu si ve dė sal dai nių 
pirk ti? 

–Ne, jo kių sal dai nių ne ži nau. 
Tik žinau, kad vis kas ap lin kui bu vo 
ki taip. Aš ne at si me nu be veik nie ko...

–Te tė taip to li. Bet gir dė jai va-

Pum pė nų ame ri kon kos (3)
Ri ma Že mai ty tė De Iu li is
kar, Mag du tė sa kė, kad par plauks ir 
mus pa si ims... Ir ma ma vi są lai ką taip 
sa ky da vo... Tu ri par plauk ti, – kal bė jo 
Ele na, kar tais ir pa ti tuo ne be ti kė da-
ma. Die ve, ji ne ži no, kas bus, jei gu 
tė tė ne par plauk tų. Ta da vie nin te lė vil-
tis, lyg tas gys lo tis žio gui, iš slys iš po 
ko jų, ir ji ne ži no, ką rei kės ta da da ry-
ti. Skry nios ne bė ra. Aus ti jos ne mo ka. 
Pas Mac ke vi čius au džia, net joms net 
pri ei ti ne lei džia – ne iš bjau rok, siū lo 
ne nu trauk... Mag du tė tur būt au džia 
bo bu tės stak lėm, ku riom vi sos tos 
dro bės bu vo iš aus tos. Bet tik žie mą, 
ne da bar. O žie mą jos nie ka da ir ne at-
ei na čia. Kaip per pus nis per lip si... Pi-
ni gų, aiš ku, taip pat ne bė ra. Ji net ne-
ži no, ką rei kė tų da ry ti, kad už si dirb tų 
pi ni gų... Gal skalb ti žy dams rei kė tų?  
Ne gi taip vi są lai ką su Mac ke vi čiais 
ir gy vens?.. Ne... Te tė tu ri su grįž ti. 
Sa ko, dir ba. Ir dė dė Ka zi mie ras sa kė, 
kad jam pa ra šė. Apie jas klau si nė jo...

–Ka da jis par plauks? Aš jo net 
ne be at si me nu... At si me nu tik ma mą, 
kai ma čiau pas ku ti nį kar tą. Įkė lė į ve-
ži mą, ven zliu ką įda vė, pa bu čia vo ir 
lie pė klau sy ti tų žmo nių. Kaip aš ne-
no rė jau ten va žiuo ti!.. Net pil vas su si-
su ko. O kai ma ma pra dė jo verk ti, no-
rė jau šok ti iš ve ži mo ir bėg ti na mo... 
Ži nok, aš vi są ke lią ver kiau, kol tas 
vy ras už py ko. 

–Ži nai, ko dėl ma ma ta ve pas 
tuos žmo nes iš lei do? – pa klau sė se-
suo.

–Ži nau, ži nau. Man ne kar tą sa-
kei. Kad li ga ne pri lip tų.

–Mums vi soms pri li po. Aš pa-
svei kau. Gal ir tu bū tum pa svei ku si, 
o gal ir ne... – ap ka bi nu si per ke lius 
su lenk tas ko jas, prie jų pri spau du-
si smak rą, šne kė jo Ele na, žiū rė da ma 
pri merk to mis aki mis į prie šais be si-
lei džian čią sau lę. 

–Žinok, man at ro do, kad ma ma 
tik kur išvažia vu si. Gal kur su Ku la-
lie ne... Par eis, sa kys, na, ei nam na-
mo. 

–Ro džiau tau, kur pa lai do jo. 
Ten, kur Pa liu tė, – at si du so Ele na. – 
Ru de nį bus po ris me tų. – Ade le, tu 

kiek vie ną va ka rą tu ri kal bė ti po te rius, 
kad te tė su grįž tų.

–Aš kal bu. Ir kai ėjau prie iš-
pa žin ties, pa sa kiau ku ni gui, kad la bai 
lau kiu te tės. Sa ko, mels kis, ir su grįš.

Ne ma to ma, bet jau čia ma drėg-
mė skli do nuo Įstro, sau lės spin du-
liams at si mu šant į dė dės Mo tie jaus 
na mus, tvar tą, nu ga rą at su ku sį į jas, 
ir jo še šė lis il gė jo, il gė jo, lyg bris tų 
per bu ro kus ir bul ves iki pat Įstro. Pro 
klė ties ir tvar to šo ną pra lin du si sau lės 
švie sa sly do ly giag re čiai tam saus še-
šė lio, la bai pa ma žu ju dė da ma kai rėn 
kar tu su juo, pa ma žė le už den gian čiu 
vi są dar žą.

Se se rys pa si ė mė pra džiū vu-
sias ska re les ir, per bri du sios bras tą, 
siau ru čiu ta ke liu, pra vin giuo jan čiu 
tarp na mo ir tvar to, vie na pas kui ki tą 
nu ta pe no iki kie mo, už me tė ska re les 
baig ti džiū ti ant tvo ros ša lia ant šu lų 
už mau tų puo dy nių ir ąso čio ir pra vė-
rė klė ties du ris. Tik riau siai pa ma čiu si 
par ei nan čias duk te rė čias Mag da le na 
pri ėjo prie jų su ske pe ta už deng tu du-
be nė liu ir pas ku bo mis šmurkš te lė jo 
klė tin. Lie pu si čia pat su val gy ti, ką 
at ne šu si, nu sku bė jo į prie šais esan tį 
na mą, už da rė jo du ris ir už trau kė lan-
go užuo lai dė lę. 

–Ne sa kyk, Ele na, Mag du tė, 
ma tai, mus at si me na, – iš ta rė Ade lė, 
kąs da ma gal jau kiek ir sens te lė ju sių 
la ši nių su duo na.

–Kad ji bū tų bent tiek ge ra 
mums, kiek jai ge ra bu vo mū sų ma-
ma, – kal bė jo kram ty da ma Ele na.

Ade lė ne be sa kė nie ko. Ele na, 
nors ir prieš ta rau da ma se se riai, ži no-
jo, kad ši ta dė die nė ne to kia jau blo ga. 
Ne blo ga gal bū tų ir Ka zi mie rie nė, bet 
kad ji vis at si me na, jog ma ma au di mų 
dė žes ir pi ni gus pa li ko ne jiems. 

Tie, kam ati te ko vis kas, gy ve na 
už ge ro ke lio ga lo, Dir vo nuo se. Ten 
gy ve na ir jos. Ten abi eis, pa si bu vu-
sios čia iki šven tų die nų.

Dir vo nai
Jau švi to. Ele na pa kė lė užuo-

lai dė lės kam pą. Tie siai nuo so dy bos 

KI BU RIŲ BAŽ NY ČIOS, KU RIĄ APIE 
1919-1920 M. SU DAR KE LIAIS ŪKI NIN-
KAIS PA STA TĖ IŠ AME RI KOS GRĮ ŽĘS JUO-
ZA PAS STAŠ KE VI ČIUS, BOKŠ TAI
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kaip strė lė to lyn šo vė pra va ži nė tas 
ke liu kas, iš ve dan tis šių na mų gy ven-
to jus į pa sau lį: baž ny čią, tur gų, ka-
pi nes... Virš to ke liu ko da bar ka bo jo 
rau do nas sau lės ka muo lys, pa ma žė le 
gels vė jan tis ir ap švie čian tis ke liu ką, 
lau kus, pri ke lian tis pri ža di nan tis vi-
sa, kas jau spė jo ūg te lė ti iki ba lan džio 
pa bai gos. To liau į de ši nę nuo ke liu ko 
miš ko tan ku my nas švie sė jo ir ža lo, 
rėk da mas iš džiaugs mo, plė šy da ma s 
ger kles paukš čių bal sais.

Lyg tie siai iš sau lės iš lin dęs 
ir pa li kęs ją už sa vęs, ke liu ku rie dė-
jo ve ži mas. Kaip koks va ba las ar vo-
ras – vi sas tam sus, juo das. Ne ga lė jai 
įžiū rė ti, kas ja me sė di ir ku rion pu sėn 
ju da. Tur būt koks to li mas kai my nas 
iš va žiuo ja anks ti ry te kur su rei ka lais. 
Bet ve ži mas di dė jo, ne iš suk da mas į 
at si ša ko jan čius ke liu kus, pa ma žiu-
kais ar tė jo, bet vis te be bu vo juo das 
kaip nak tis. Gal į miš ką kam pri rei kė, 
gal ko kių sau suo lių... Gal tie siog taip 
kas...

Ele na pa ju di no Ade lę už pe-
ties, kad ši at si bus tų, ir iš ėjo lau kan. 
Per ėjo vi sai nuo žul niais spin du liais 
nu klo tą kie mą, ati da rė tvar to du ris ir 
iš lei do lauk viš tų pul ką, jau lau kian-
tį prie tvar to du rų. Ta da, pa si sta čiu si 
ki bi rą ant ak mens prie šu li nio, įsi py lė 
į jį van dens iš prie svir ties pri ka bin-
to me di nio ki bi ro, ką tik iš trauk to iš 
tam sios ir šal tos šu li nio ert mės, ir įne-
šė van de nį į vir tu vę. 

–La bą ry tą, – pa sa kė ty lu tė liai 
Ade lei, pa si len ku siai prie kros nies, 
kur jau iš va ka ro ji bu vo su si dė ju si 
ša ka lius, ir pu čian čiai į ug nį.

–La bą ry tą. Ar šal ta lau ke? – 
taip pat ty liai pa klau sė žio vau da ma 
se suo.

–Ne la bai. Gra žiai sau lė te kė jo, 
Ade le. Di de lė. Lau kas nu švi to, pas-
kiau miš kas ir ke liu kas... – Ta da, at-
si mi nu si ve ži mą, su klu so: – Pa lauk, 
Meškis lo ja, – ir iš lė kė lauk.

Lau ke la bai aiš kiai gir dė jo pa-
ma žė le ei nan tį ar klį ir su braš kan tį ve-
ži mą. Pa mir šu si bai mę Ele na ap lė kė 
na mą iš tos pu sės, kur bu vo jų kam ba-
riu ko lan ge lis, ir su stin go: ve ži mas jau 
bu vo vi sai pa na mė je. Meš kis dras kė si 
kaip pa siu tęs, pa šok da mas, urgz da-

mas, ir Ele na, įlė ku si vi dun, už ka bi no 
du ris. Į vir tu vę, tai sy da ma si ska re lę, 
įė jo ką tik at si kė lu si dė die nė:

–Iš pek los jau čia kas to kią 
anks ty bę. Kad ne iš ro ba vo tų...

Pro sa vo kam ba rio lan gą žiū-
rin tis abiems se se rims la bai ge rai ma-
to mas dė dė gar siai svars tė:

–Gal ne lai mė ko kia. Ar mi rė 
kas... Du vy rai, ma tau, bet ne įžiū riu 
vei dų... Ei nu lau kan, – sags tė si marš-
ki nių sa gas, spy rė si ko jas į ba tus, ki šo 
ran kas į ap ne šio tą pus pal tį. – Ry tas, 
ne gi kas vog ti va žiuo tų... 

Api ba ręs Meš kį, kiauk sin tį jau 
iš bū dos, dė dė, gir dė jo si, iš ta rė:

–Ka zi mie rai, kas ta ve čia at ne-
šė taip anks ti?

Po trum pos pau zės dė dė su šu-
ko jau gar siau:

–Juo za pai! Juo za pai!
Vir tu vė je sto vė ju si mo te ris čiu-

po du be nį, šliūkš te lė jo į jį van dens ir 
griež tai pa sa kė:

–Praus ki tės! Grei čiau!
Pa ti pa grie bė kiaul ki bi rį ir iš lė-

kė pro du ris.
Ade lė at me tė ka sas į nu ga ros 

pu sę ir pa si len kė virš du bens, o Ele na 
iš ėjo pas kui mo te rį. Pra ei da ma kumš-
te lė jo se se riai:

–Te tė...
Ade lė brūkš te lė jo ap ne šio tu 

rankš luos čiu, pa ka bin tu ant sie nos, 
vei dą ir žen gė per slenks tį.

Dė dė Ka zi mie ras iš Pa įst rie čių 
sto vi nia vo ato kiau. Su dė de An ta nu ap-
si ka bi nęs sto vė jo bal tais plau kais vy ras. 
Jis lai kė sa vo del nus ant dė dės pe čių, ir 
jo plaš ta kos ant sau le ap švie sos An ta no 
nu ga ros at ro dė la bai di de lės.

–Ar su vi sam, Juo za pai? – pa-
klau sė dė dė, ir tė vas at sa kė:

–Su vi sam... Su vi sam...
Pro ap ka bin tą pe tį pa ma tęs 

mer gai tes pa lei do glė by je lai ky tą vy-
rą, ženg te lė jo žings nį prie jų ir su sto-
jo. Kaip įbes tos sto vė jo ir se se rys, 
žiū rė da mos į be si marks tan tį sau lės 
ap švies tą vei dą, raukš lės į dvi da lis 
pa da lin tą kak tą, dai lų švar ką ir lie-
me nę po ja, marš ki nius ir net kak la-
raiš tį. Ele na try nė ran ka šlau nį po nu-
ne šio tu si jo nu, ku rio nu di li mai bu vo 
pa slėp ti ki to kios me džia gos lo pais, o 

iš lie mens iš si pe šio ju si pa lai di nė aiš-
kiai per di de liu kak lu bu vo vi sa su si-
ga rankš čia vu si. Kad bū tų ga lė ju si, ji 
bū tų pa slė pu si sa vo ko jas, tiks liau, 
na gi nes, nes de ši nio ji bu vo pra kiu ru-
si, ir sky lė iš si žio ju si tie siai pa čia me 
smai lu me... De ši nę ko ją kiš da ma už 
kai rio sios kul no Ele na ne ži no jo, ką 
da bar da ry ti. 

Vy rą nuo mer gai čių te sky rė ke-
li žings niai, ir Ele na ne ga lė jo pa ti kė ti, 
kad jie su si tiks, kad jie su si tin ka, kad 
su si ti ko! Jau! Vis kas! Per tą mi nu tę, 
per pu sę mi nu tės žai bais pra lė kė per 
gal vą ma mos žo džiai, tė vo laiš kai, jų 
ves tu vių nuo trau ka, kur tė vas vi sai ne 
toks, pa ža das par plauk ti ir jas pa si-
im ti, lau ki mo me tai ir kal bos su Ade-
le... Re a ly be pa virs tan ti di džiau sia 
dvy li ka me čio vai ko sva jo nė pa si ro dė 
ne to kia gra ži kaip tre jų, gal ir vi sų 
pen ke rių me tų min ty se bran din tas įsi-
vaiz da vi mas, kaip tė vas at va žiuos ir 
jas iš si veš.

-Ale nu tė, – iš ta rė tė vas ir pas-
ku bom žen gė prie mer gai čių, su spau-
dė abi, Die ve, ko kiom stip riom ran-
kom. – Ale nu te, aš... – ir toks stip rus 
vy ras ėmė kūk čio ti. 

Mer gai tės sto vė jo nu lei du sios 
ran kas. 

–Ar čia tas te tė, ku rio lau kėm? 
– pa klau sė pa si len ku si link se sers de-
vy ne rių dar ne tu rin ti Ade lė, ma žes nė 
už Ele ną, ap si vil ku si tuoj po krū ti ne 
pa rauk tą suk ne lę, ku rios apa čia bu-
vo at lenk ta per ge rus du sprin džius, 
Mag du tės, ku ri sa kė, no rės tos suk-
nios at gal sa vo duk te rims.

Vy ras tik lin ga vo gal vą, brau-
kė del nu aša ras. Į ska re lės kam pą po 
kak lu no sį šnypš tė dė die nė, pa si dė ju-
si ša lia tuš čią kiaul ki bi rį, ku rį ap sto jo 
viš tos.

–Tik ra Ale nu tė, – pa kė lė tė vas 
vy res nio sios ka są. – Kaip tik...

Ta da at si tū pė prie šais jau ny lę, 
ku ri žiū rė jo į jį kaip į sve ti mą.

–Ade ly te, aš ta vo te tė. Ar lau kei?
–Lau kiau, abi lau kėm, – ir ma-

žo ji pri sig lau dė prie se sers.
–Ei kim į vi dų, – su sig rie bė dė-

dė. – Šal ta, kad jį kur... Pa tai syk pus-
ry čius, aš ap lėk siu gy vu lius, – pa lie pė 
žmo nai, bet pa ly dė jo ne ti kė tus sve-
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čius į vir tu vę. Žmo na įlė kė į kam ba rė-
lį, kur jie mie go jo, ir po ke lių mi nu čių 
lie pė vi siems ei ti ten. Vy rai at si sė do 
ant kė džių, at si pra ši nė da mi, kad per 
anks ti at va žia vo.

-Juo za pą va kar vė lai va ka re 
par si ve žiau iš trau ki nio... Ne mie go jęs 
nė mi nu tės, sa ko, va žiuo jam pas vai-
kus. Sa kau, nak tis, pail sėk, ir ar kliai 
pa var gę. Let pri kal bė jau pa lauk ti ry-
to. 

* * *
–Rin ki tės sa vo daik tus, ir va-

žiuo jam, – stai ga pa sa kė tė vas.
Ka zi mie ras nu ste bęs pa žvel gė 

į bro lį:
–Juo za pai, gi sa kėm vė liau, kai 

vie tą tu rė si...
–Kur bū siu, ten ir bus ma no 

vie ta. Ir ma no vai kų vie ta. 
–Tai kaip čia taip ne ti kė tai... 

Sa kė Ka zi mie rie nė aną sek ma die nį, 
kad par va žiuos Juo za pas, bet ne ži-
no jom, kad taip grei tai... Nei nu mau-
džiau, nei nu prau siau, nei iš skal biau... 
Nei su tvar kiau, – pra dė jo An ta nie nė. 
– Rei kia An ta ną pa kvies ti, – ir at si kė-
lu si šo ko pro du ris.

Ne tru kus at ėjo ir An ta nas, o tė-
vas su mer gai tė mis bu vo jų kam ba ry-
je su lo va ir suo le liu pa gal lan ge lį bei 
sta le liu.

–Pa ta lai ma no, dra pa nė les mes 
pir kom... Tai sėm... Čia Ale nu tės skry-
nia, kur iš Pum pė nų par si ve žėm. Kas 
skry nio je, vis kas jų, ir lo va su šie ni ku 
jų, – kal bė jo at lė ku si šei mi nin kė, o jai 
už nu ga ros sto vi nia vo jos vy ras.

Skry nio je bu vo mer gai čių 
marš ki niai, vil no nės ko ji nės ir pirš ti-
nės, vie nas nu skalb tas li no rankš luos-
tė lis ir pa klo dė.

–Nie ko dau giau ne bu vo. Sa vo 
pa ta lus da viau... Gal ji ką ir tu rė jo, 
bet ati da vė, ma tyt, kam, – kal bė jo ne-
klau sia ma  An ta nie nė.

–Kur tie am ži na til sį Ju ze liū nie-
nės, Ale nu tės ma mos, au di mai? – nu-
ste bo tė vas. – Dėl vai kų tik klau siu... 
– skės te lė jo ran ko mis – kaip vi sa da.

–Nie ko ne bu vo. Juo za pai, nie-
ko ne bu vo... Sirg da ma mū sų šau kė si 
per Ku la lie nę. Baž ny čio je su si ti kom. 
Nu va žia vom, pa pra šė, kad vai kus pa-
žiū rė tu me, kol tu, Juo zap, par va žiuo-

si... Sa ko, Juo za pas at si mo kės jums... 
Pa liu tė jau bu vo mi ru si. Ade lė iš leis ta 
pie me nau ti. Su ieš ko jom, par si ve žėm, 
o Ale nu tė gi sir go la bai...  Ne ti kė jom, 
kad pa sveiks. Ir dak ta ras sa kė, kad 
nie ko ne bus iš to vai ko...Va, Ka zi mie-
ras tur būt ži no, gal ra šė... Pa svei ko, 
ma tai, ko kia mer ga au ga... 

Juo za pas sto vė jo nu lei dęs gal-
vą. Ka zi mie ras min dži ka vo, lyg ne ga-
lė tų nu sto vė ti vie no je vie to je.

–Te te, – pa plo jo Ele nu tė tė vui 
per šo ną, iš tie su si ran ką – at sar giai, 
lyg ne drįs da ma, – Te te, va žiuo kim iš 
čia... – Ir vai kas, žiū rė da mas į dė die-
nę, žen gė žings nį prie tė vo. Bi jo da ma 
te tu lės, ta čiau jaus da ma si, kad sto vi 
ša lia žmo gaus, vie nin te lio žmo gaus 
pa sau ly je, ku ris ją už stos ir ne leis 
skriaus ti, Ele na no rė jo vis ką pa sa ky-
ti tie siog da bar, čia, prie šais dė die nę, 
ta čiau bai mė ir pa ty ri mas, įgy tas gy-
ve nant šiuo se na muo se, vėl gi kaus tė 
jos at si ran dan čią drą są.

–Va žiuo sim, vai ke liuk, va žiuo-
sim, – pa sa kė stai giai grįž te lė jęs duk-
ters pu sėn tė vas,  ma tė si, la bai pa ma-
lo nin tas to kio krei pi nio.

–Ar gi ne pa ė mėm ta vo duk te-
rų, ar gi ne my lė jom?  O kur gi bū tų 
ėju sios? Kas bū tų val gy di nęs? Ba das 
bu vo, o jos al kio nie ka da ne ken tė jo... 
Gal ne kaip Ame ri ko je, bet pil vus vis 
už kiš da vom... Ne per si dir bo... Svei-
kos gy vos ta vęs su lau kė. Su Ale nu te 
su ta rėm. Ne gi gal vo ji, kad mes no rim 
sve ti mo? Nie ko mums ne rei kė jo, nie-
ko mums ir ne rei kia. Pa si imk duk te ris 
ir gy ven kit lai min gai.

–An ta nai, – krei pė si tė vas į 
pa si ro džiu sį na mų šei mi nin ką, – aš 
Ale nu tei bu vau įdė jęs pi ni gų ūkiui 
nu pirk ti. Man ra šė, kad vi sus pi ni gus 
tu ri... Daug pi ni gų... 

–Ar tu ma nai, kad mes tuos pi-
ni gus pa ė mėm? Mes net ne ma tėm jų, 
– gy nė si An ta nie nė.

–Gi nie ko ne pir ko, nie ko di de-
lio ne pir ko, ir pa ti dir bo, už skal bi mą 
vis ką gau da vo, – ste bė jo si Juo za pas.

Ka zi mie ras ne be ri mo sa vo kai-
ly je.

–Ale nu tės pa klaus kit... At si-
me na, ma tė... – ne be ap si ken tęs pa sa-
kė jis.

–Kiek ten to vai ko bu vo, kiek 
ji te at si me na, – už gin či jo dė die nė. 
– Nie ko ne ga vom, Juo za pai, nie ko 
ne ėmėm. Nie ko ne pra šėm, nie ko ne-
no rė jom. Nie ko ne tu rim... Dėl gi mi-
nys tės mer gai tes pa si ė mėm, gai lė da-
mi naš lai čių. Kad Ale na pra šė, tai ir 
pa ė mėm... Kaip mirš tan čiam žmo gui 
at sa ky si... 

–Važiuo jam, Juo za pai, – timp-
te lė jo bro lį Ka zi mie ras.

Juo za pas įki šo ran ką į ki še nę, 
iš trau kė į po pie rių su vy nio tą tu mu lą. 
Bro lis dar stip riau jam niūk te lė jo:

–Važiuo jam, sa kiau, kad Ale na 
se niai už vis ką už mo kė jo.

–Ma tai, ką kal ba, – skės te lė jo 
ran ko mis Juo za pas.

–Ži nai, ką aš tau, Juo zap, pa sa-
ky siu... Žmo nės kal bė jo, kad Ale nu tė 
su Ku la lie ne kar čia moj sė dė da vo... 
To kios drau gės... Ko ne... Abi gra žios, 
jau nos... Kar čia moj rei kia pi ni gų... 
Kai tvar kėm, tai gi po lo va sa ma go no 
bu te lį ra dom...– Pri si ki šu si prie Juo-
za po, vėl pus bal siu šnypš tė dė die nė.

Juo za po vei das per si mai nė:
–Sa ma go no? Po lo va? Ale nu tė?
–Po lo va... Kur ki tur? – trau kė 

pe čiais An ta nie nė, akis įspy ru si į Juo-
za pą.

Ele na su stin go. Ūmai pa ju to, 
kad tu ri kal bė ti, sa ky ti, rėk ti, ne leis-
ti ši taip ne gra žiai ap kal bė ti mo ti nos, 
ku ri nie ka da pa ti ne be ap si gins.

–Ku la lie nė at ne šė sa ma go no. 
Dak ta ras lie pė ran kas plau ti!.. – iš rė-
kė Ele na, nu ste bin da ma dė die nę, ku ri 
ne bu vo gir dė ju si jos taip gar siai šne-
kant. – Ir aš ran kas plo viau... Te tės 
pi ni gai bu vo tos skry nios dug ne, kur 
Bar bo ra iš si ve žė...

Ji ži no jo, kad daug ko ne su-
pran ta, gal ko ir ne at si me na, bet pui-
kiau siai ži no jo, kad dė die nė sa ko ne-
tie są. 

–Važiuo jam, te te, – iš ta rė Ele na 
kaip su au gu si, iš lin du si iš po dė die nės 
ran kos ir taip šią mi nu tę ne kęs da ma 
tos mo ters, kad pa si ža dė jo sau nie ka-
da dau giau ne tik kad čia ne at va žiuo ti, 
bet ir ši ton pu sėn ne žiū rė ti.


