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Koks lie tu vy bės 
li ki mas už sie ny je?

Toks klau si mas ky la ir nuo lat ban do ma į 
jį at sa ky ti jau dau giau kaip šim tą me tų Ame ri-
ko je ir ki tuo se pa sau lio kraš tuo se. Į tą ir ki tus 
klau si mus bu vo ban do ma at sa ky ti ir ba lan džio 
16-18 d. Vil niu je vy ku sia me Tau ti nių ma žu mų ir 
iš ei vi jos de par ta men to prie LR Vy riau sy bės Vil-
niu je su reng ta me už sie nio li tu a nis ti nių mo kyk lų 
mo ky to jų ir va do vų fo ru me. To kie ga lin gi ren-
gi niai, kaip šis, į ku rį bu vo su va žia vę 24 ša lių 
lie tu viai pe da go gai, ar pra ėju sią va sa rą vy kęs 
PLB va do vų su va žia vi mas Ker na vė je lei džia pa-
jus ti, kad mes vi si, net ir gy ve nan tys Lie tu vo je, 
iš tie sų esa me jau pa sau lio lie tu viai, kaip fo ru me 
iš si reiš kė prof. Egi di jus Alek san dra vi čius. At si-
da rė Eu ro pos sie nos, ne už kal nų ir lais va sie na 
su Jung ti nė mis Ame ri kos Vals ti jo mis. Ge rai tai 
ar blo gai – jau po žiū rio klau si mas. Jau niems tai – 
šau nu. Vy res niems, ku rie iš gy ve no so vie ti nį tau-
tų ly dy mo ka ti lą, blo gai. Bet mū sų nuo mo nė jau 
lyg ir ne be svar bi. Tai jau ta po re a ly be – mes vi sų 
pa sau lio vė jų per pu čia mi. Mums rei kia tvir tin ti 
sa vo ta pa tu mą ir steng tis iš si lai ky ti. 

O iš si lai ky ti sun ku, kai ta ve su pa aukš tes nė 
kul tū ra. Pri si me nu, so vie ti niais me tais Vil niaus 
uni ver si te te Lie tu vos is to ri jos dės ty to ja  Dru ly-
tė studentams sakydavo, kad Ru si jai pri klau siu si 
Lie tu vos da lis iš li ko lie tu viš ka, o Vo kie ti jai pri-
klau siu si – nu tau tė jo. Aukš tes nė kul tū ra yra pa-
vo jin ges nė. (Be je, dės ty to ja oku pa ci nės val džios, 
ma tyt, už pa na šias kal bas, bu vo išvaryta...)

Ar iš lai kys lie tu viš ką jį ta pa tu mą šian dien 
už sie ny je gy ve nan tys lie tu viai? Di džiu lis bū rys 
mo ky to jų sa va no rių ro dy tų, kad su in te re suo tu-
mas yra di de lis. Gra žu dar ir tai, kad šian die ni-
niai li tu a nis ti nių mo kyk lų mo ky to jai yra jau ni – 
va di na mo sios tre čio sios ban gos iš ei viai. Jie daž-
niau siai pa tys yra ir tė vai, o mo kyk lo se mo ko si 
jų vai kai. Bet ar di de lė da lis vai kų sė di lie tu viš kų 
mo kyk lų suo luo se? Tra giš kai ma ža. Sa ko ma, kad 
už sie ny je jau gy ve na apie 1 mln. lie tu vių, bet 
suskaičiuota, kad lie tu viš ko se mo kyk lo se mo ko-
si vos ke le tas tūks tan čių jų vai kų. Nors gal dėl to 
nereikia bėdoti, o darbuotis; tai reiškia, kad mes 
dar per mažai padirbėjome ir turime pasitempti. 
Vis dar rūpinamės, kaip pakelti savo (Lietuvoje 
ir užsienyje) ekonominę gerovę, o švietimu, kaip 
irgi buvo išsireikšta forume, rūpinasi savanoriai. 
Tai nėra gerai. Lietuvos valstybei tai didelė gėda 
ir bėda. Atrodo, jai kol kas nelabai reikia daugiau 
lietuvių, ir tai sako Pilietybės įstatymo istorija.-

Aud ro nė V. Škiu dai tė
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Ba lan džio 16-18 d. Vil niu-
je vy ko 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 su reng tas 
už sie nio lie tu vių ug dy mo įstai gų mo-
ky to jų fo ru mas „Li tu a nis ti nis švie ti-
mas: per spek ty vos ir ten den ci jos“, į 
ku rį su va žia vo 84 da ly viai iš 24 už-
sie nio vals ty bių. Bu vo kvies ti ir da-
ly va vo taip pat PLB val dy bos ir šios 
val dy bos Švie ti mo rei ka lų ko mi si jos 
at sto vai, Lie tu vos val džios, švie ti mo, 
kul tū ros bei ki tų ins ti tu ci jų at sto vai. 
Tai bu vo pir ma sis to kio pla taus mas-
to ren gi nys, skir tas li tu a nis ti nio švie-
ti mo pro ble ma ti kai. Pir mą ją die ną 
bu vo skai ty ti pra ne ši mai ben dro mis 
te mo mis, ki tas dvi die nas fo ru mo da-
ly viai dir bo gru pė mis – ben dro jo la-
vi ni mo mo kyk lų va do vų ir pe da go gų; 
mo ky to jų, dir ban čių su iki mo kyk li nio 
am žiaus vai kais, ir li tu a nis ti nių mo-
kyk lų va do vų ir mo ky to jų. 

Su va žia vi mas pra si dė jo LR 
Sei me, Ko vo 11-osios sa lė je, Puns ko 
Da riaus ir Gi rė no mo kyk los (Len ki-
ja) mo ki nių kon cer ti niu pa svei ki-

Li tu a nis ti nis švie ti mas: 
per spek ty vos ir ten den ci jos

ni mu. Su si rin ku sius svei kin da mas 
Sei mo pir mi nin kas Čes lo vas Jur šė-
nas sa kė, kad toks di džiu lis ren gi nys 
liu di ja vals ty bės dė me sį li tu a nis ti-
niam švie ti mui ir su ve šė ju sį švie ti-
mo tin klą už sie nio ša ly se. Tau ti nių 
ma žu mų ir iš ei vi jos de par ta men to 
di rek to rius An ta nas Pet raus kas įžan-
gos žo dy je in for ma vo, kad li tu a nis-
ti nio švie ti mo kva li fi  ka ci jos kė li mo 
ren gi niai (se mi na rai, kur sai, pa si ta ri-
mai) ren gia mi jau 8 me tai, bet iki šiol 
bu vo ren gia mi at ski roms gru pėms ir 
tik šį kar tą vi si li tu a nis ti nio švie ti mo 
va do vai ir vyk dy to jai bu vo su rink ti 
kar tu. A. Pet raus kas kal bė jo:

„Šio ren gi nio tiks las – li tu a-
nis ti nio švie ti mo tu ri nys, pro gra mų 
ren gi mas, me to di kų ap ta ri mas. Sa-
vai me aiš ku, kad Lie tu va ne ga li pa-
dė ti iš spręs ti vi sų so cia li nių, fi nan-
si nių lie tu vių mo kyk lų pro ble mų vi-
sa me pa sau ly je, bet mes ga li me, mes 
pri va lo me duo ti meš ke res – iš mo ky-
ti gau dy ti žu vį (kaip sa ko ma Bib li jo-
je), pa dė ti tiems, ku rie sa va no riš kai, 
sa vo pa stan go mis su bu ria žmo nes, 

pri trau kia de šim tis, šim tus vai kų. 
Daug ben dra dar biau ja me su 

mo ky to jais už sie ny je ir ma tom, kaip 
kin ta li tu a nis ti nės mo kyk los sam-
pra ta. Vai kai jau ne be no ri se no viš kų 
va do vė lių, se nų mo ky mo prie mo nių. 
Vis la biau po pu lia rė ja kom piu te ri-
nės mo ky mo pro gra mos, ben dra vi-
mas vir tu a lio je erd vė je.

Na, ir vie nas šio ren gi nio tiks-
lų – nu ma ty ti pla nus ke le tui me tų į 
prie kį, prog no zuo ti, ko kios nau jos 
mo ky mo prie mo nės tu ri at si ras ti. 
Tie sa, Lie tu va ne ga lės pa reng ti uni-
fi kuo tų va do vė lių ir spe cia lių pro-
gra mų kiek vie nam kraš tui, kiek vie-
nai mo kyk lai, tai at ski ros vals ty bės, 
at ski ro re gio no kū ry bi nis dar bas. 
Mes kar tu su švie ti mo mi nis te ri ja, 
ku ri la bai daug dė me sio ski ria li tu-
a nis ti niam švie ti mui, siek si me pa dė-
ti kiek vie nam iš jū sų pa reng ti sa vo 
mo kyk lai to kias prie mo nes, ko kios 
jums tin ka“, – sa kė TMI Do di rek to-
rius. Jis ypač at krei pė dė me sį į ben-
druo me niš ku mo sto ką ir Lie tu vo je, 
ir tarp už sie nio lie tu vių, kas ne pri si-
de da prie ben druo me nių veik los.

„Ben druo me niš ku mo jaus-
mą rei kia pra dė ti for muo ti šei mo se 
ir po to jau mo kyk lo se. Bus stip-
rus iš vy ku sių jų ben druo me niš ku mo 
jaus mas, bus stip rios ben druo me nės. 
Ten ka ap gai les tau ti, kad, ly gi nant su 
prieš ka riu, ben druo me niš ku mo tra-
di ci jų Lie tu vo je da bar la bai trūks ta 
ar ba iš vi so nė ra. Di de lė da lis nau jo-
sios emig ra ci jos žmo nių ne iš si ve ža 
iš Lie tu vos ben druo me niš ku mo tra-
di ci jų. Ir Lie tu vo je mes tu ri me di de-
lę už duo tį to kį ben druo me niš ku mą 
for muo ti. Ne tam, kad jie jį iš si vež-
tų, bet kad jį tu rė tų vi sur ir vi sa da“, 
– sa kė TMI Do gen. di rek to rius A. 
Pet raus kas.

Pe da go gus ir lie tu vių ben-
druo me nių at sto vus svei ki no Sei mo 
švie ti mo ir kul tū ros ko mi te to pir mi-

LI TU A NIS TI NIO ŠVIE TI MO FO RU MĄ VE DA TMI DO GEN. DI REK TO RIUS AN TA NAS 
PET RAUS KAS IR UŽ SIE NIO LIE TU VIŲ SKY RIAUS VE DĖ JA VIO LE TA RAU LY NAI TIE NĖ. 
O.PO SAŠ KO VOS NUOTR. LR SEI MO KAN CE LIA RI JA
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nin kas Vir gi li jus Do mar kas, švie ti-
mo vi ce mi nist rė Vir gi ni ja Bū die nė, 
ku ri at krei pė dė me sį į tai, kad dau-
gė ja grįž tan čių į mo kyk las iš už sie-
nio vai kų ir pa reiš kė, kad vals ty bė 
ren gia si di des nei grį ži mo ban gai. Po 
to pra si dė jo da ly ki niai pra ne ši mai: 
prof. E. Alek san dra vi čius, Vy tau to 
Di džio jo uni ver si te to Iš ei vi jos stu-
di jų va do vas „Glo ba li za ci jos iš šū-
kiai tau ti nei mo kyk lai“; TMI Do gen. 
di rek to riaus pa va duo to ja V. Bag do-
na vi čie nė „Li tu a nis ti nio švie ti mo 
struk tū ra, TMID veik los kryp tys“ 
(žr. pranešimą); dr. D. K. Kuz mic-
kai tė pri sta tė ty ri mą „Emig ra ci ja ir 
šei ma: vai kų ug dy mo pro ble mos ir 
iš šū kiai“; apie li tu a nis ti nio švie ti mo 
iš ta kas pa sau ly je kal bė jo PLB at sto-
vas Lie tu vo je G. Žem kal nis (žr. pra-
ne ši mą); apie gim to jo žo džio svar bą 
– Lie tu vių kal bos ins ti tu to di rek to rė 
J. Za bars kai tė; apie JAV li tu a nis ti nio 
švie ti mo pa tir tį – JAV LB Švie ti mo 
ta ry bos na rė G. Nar ke vi čie nė, ku ri 
pa sa ko ji mą pra dė jo nuo XIX a. pa-
bai go je pra dė ju sių ras tis pa ra pi nių 
lie tu viš kų mo kyk lų:

„Jie (pir mo sios ban gos emig-
ran tai. Red.) bu vo pil ni Va lan čiaus 
blai vy bės idė jų. Bu vo ku ria mos pir-
mo sios pa ra pi nės mo kyk los, bu vo 
nau do ja mos iš Lie tu vos at si ga ben-
tos knyg nešių pa rū pin tos kny ge lės. 
Pir miau sia dės tė se se rys vie nuo lės. 
1895 m. jau ke le tas pa ra pi jų mi ni tu-
rė tas mo kyk las. 1906 m. Pen nsyl va-
ni jo je, ne to li an glia ka sių gy ve na mų 
vie tų, įku ria ma Ame ri kos lie tu vių 
Ro mos ka ta li kų fe de ra ci ja, ku ri sa vo 
do ku men tuo se pa žy mė jo, kad teiks 
pir me ny bę švie ti mui ir ka ta li kiš kų 
mo kyk lų stei gi mui“.

G. Nar ke vi čie nė, be je, bu vu-
si Vil niaus uni ver si te to dės ty to ja, į 
emig ra ci ją pa žvel gė pla čiau ir pa-
da rė kai ku rias iš va das. Ji kal bė jo: 
„Ne pa slap tis, kad emig ran tų et ni nės 
gru pės su si bu ria dėl to, kad jų eko-
no mi nė pa dė tis yra pa na ši, su ar ti na 
kul tū ri niai pa na šu mai, ta čiau įdo mu, 
kad vie ti nių gy ven to jų ben druo me-
nės jaus mas juos ver čia su si jung ti 
ir kur ti sa vo iden ti te tui ar ti mą ben-
druo me nę. Ir kas įdo miau sia – man 

pa vy ko at ras ti to kių ame ri kie čių ty-
rė jų iš va dų, ku rio se tei gia ma, kad 
bent jau Ame ri ko je, jei gu vai kai-pa-
aug liai ne su ge ba sėk min gai pri tap ti 
prie ša lies, į ku rią jie imig ra vo, jei gu 
ne su ge ba įsi lie ti ir į sa vo et ni nę ben-
druo me nę, tuo met jie su si du ria su 
ke le tu ri zi kos fak to rių. Pir miau sia 
yra di de lė ri zi ka su sirg ti kli ni ki ne 
dep re si ja. To kie ne pri ta pę vai kai tu ri 
di des nį po lin kį pra dė ti var to ti nar ko-
ti kus ar ba per ne lyg anks ti su si dur ti 
(ir ne pa čiais pa lan kiau siais at ve jais) 
su tei sė sau ga. Aš ši tą fak tą nau do ju 
kaip pa tei si ni mą pa ti sau, vež da ma 
sa vo ne pa si ten ki ni mą reiš kian čius 
vai kus į li tu a nis ti nę mo kyk lą, kad 
da rau šven tą dar bą“.

Apie Jung ti nės Ka ra lys tės li-
tu a nis ti nį švie ti mą kal bė jo L. Jo vai-
šie nė (žr. pranešimą); Puns ko Da-
riaus ir Gi rė no mo kyk los di rek to rius 
kal bė jo apie Len ki jos lie tu vių pa tir tį. 
Vil niaus uni ver si te to Li tu a nis ti nių 
stu di jų ka ted ros ve dė ja doc. dr. M. 
Ra mo nie nė pa pa sa ko jo, ką vei kia jos 
va do vau ja ma įstai ga (Li tu a nis ti nės 
stu di jos pa sau liui: tra di ci jos ir nau-
jo vės).

Ki tas dvi die nas li tu a nis ti nių 
mo kyk lų pe da go gai ir va do vai dir bo 
dar bo gru pė se ir gi li no si į spe ci fi nes 
pro ble mas, pvz., is to ri jos dės ty mas; 
pi lie ti nis ug dy mas; is to ri nė at min tis; 
bu vo pri sta ty tos mo ky mo prie mo nės 

ir kt. Ap lan ky ti „Lie tu vių na mai“ 
Vil niu je, kur mo ko si daž niau siai iš 
Ry tų kraš tų at vy kę lie tu vių vai kai, 
Ge no ci do au kų mu zie ju s ir t.t.

To liau spaus di na me ke le tą 
pra ne ši mų ak tu a lio mis te mo mis.

PL inf.

LIE TU VIŠ KŲ MO KYK LŲ MO KY TO JAMS KON CER TUO JA PUNS KO LIE TU VIU KAI. 
O.PO SAŠ KO VOS NUOTR. LR SEI MO KAN CE LIA RI JA

JAV LB ŠVIE TI MO TA RY BOS NA RĖ 
G. NAR KE VI ČIE NĖ
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Iš ta ka – lie tu vė mo ti na. Lie-
tu vė mo ti na, ku ri no rė jo, kad jos 
vai kai skai ty tų ir ra šy tų lie tu viš kai, 
kad kal bė tų jos kal ba, kad lik tų lie-
tu viais. Spau dos drau di mo lai kais 
„Var go mo kyk la“ prie ra te lio ir po to 
jau or ga ni zuo ta „da rak to rių“ veik la. 
Šio ji tra di ci ja, o gal tiks liau ne tra di-
ci ja, bet tau ti nio iš li ki mo ins tink tas, 
per si kė lė, kar tu su XIX-XX a. pra-
džios emig ra ci ja į sve ti mus kraš tus.

Pir mo ji li tu a nis ti nė mo kyk-
la JAV, kaip te ko gir dė ti, vei kė XIX 
šimt me čio pa bai go je, de ja, ne tu riu 
tiks lių duo me nų. Pie tų Ame ri ko je 
jau šim tą me tų gy vuo jan čios lie tu-
viš kos drau gi jos ir gi rū pi no si lie tu-
viš ku švie ti mu.  

Po Ant ro jo pa sau li nio ka ro 
Vo kie ti jo je, pa bė gė lių sto vyk lo se, 
gy ve nu sių lie tu vių or ga ni zuo to švie-
ti mo nuo dar že lių iki gim na zi jų ne-
mi nė siu šia me kon teks te, nes tai jau 
ne be iš ta kos, o aukš čiau sią pir me ny-
bę tu rė ju si veik la.

Li tu a nis ti nio švie ti mo pa sau ly je iš ta kos ir da bar tis
Gab rie lius Žem kal nis

PLB at sto vas Lie tu vo je
Nuo 1948 me tų tie lie tu viai 

iš si sklai dė po vi są pa sau lį. Ten, kur 
jau vy ko or ga ni zuo tas li tu a nis ti nis 
švie ti mas, kaip, pvz., JAV, te rei kė-
jo įsi jung ti, pra plės ti ir pa to bu lin ti. 
Ta čiau bu vo kraš tų, į ku riuos at vy-
kę lie tu viai li tu a nis ti nio švie ti mo at-
žvil giu at si dū rė „ant ply no lau ko“.

Man leng viau siai yra kal bė ti 
apie Aust ra li ją, kaip pa vyz dį. Į ten 
1947-1948 me tais at vy kę lie tu viai 
sa vo vai kus pra dė jo mo ky ti su si bū-
rę po ke lias šei mas ir ne tru kus tai 
iš au go  į pe da go gų va do vau ja mus 
bū re lius, sek ma die ni nes mo kyk las, 
vei kian čias daž niau siai ten, kur vyk-
da vo lie tu viš kos pa mal dos. Ne abe-
jo ju, kad pa na šiai bu vo ir ki tuo se 
„ply no lau ko“ kraš tuo se ir vi sur to ji 
iš ta ka bu vo šei ma, lie tu vė mo ti na. O 
ma te ria li nė ba zė bu vo pa čių su kel tos 
lė šos ga mi nant ce pe li nus, ruo šiant 
lo te ri jas, va ka ro nes ir t.t., as me ni-
niai pi ni gai ir dar bas vi suo me ni niais 
pa grin dais – jei kas nors ne su pran-
ta šios są vo kos, tai ji reiš kia „be al-
gos“. Jo kių pa raiš kų ir pre ten zi jų ta-
da ir ne tu rė jo me kam ra šy ti.

Prie iš ta kų bu vau Ir kut ske 
1999 me tais. Įstei gė me ten Lie tu vių 
Ben druo me nę, iš si rin ko me pir mi-
nin ką, pa do va no jo me tri spal vę, juo-
dos lie tu viš kos duo nos ke pa lą, PLB 
žen kliu kus, nu si šluos tė me aša ras. 
Ir ką veik si me to liau? Vie na trem-
ti nė iš kar to pa siū lė steig ti lie tu vių 
vai kams mo kyk lė lę sa vo bu te, gir di, 
ji pa ti tu ri tris vai kus, jos laip ti nė je 
gy ve na dar trys, pri si dės ir iš ki tur, 
ji su šauk sian ti ma mas… Pa siū ly ta – 
pa da ry ta.

Apie Ti bi li sy je, Gru zi jo je, 
vei kian čią sa vait ga li nę mo kyk lą su-
ži no jo me tik tai ta da, kai Gu zi jos lie-
tu viai pa pra šė pa gal bos – 100 li tų 
ži ba lui nu si pirk ti ap šil dy ti žie mos 
me tu kam ba rį, ku ria me mo ko ma si. 
Var go mo kyk la.

Da bar tis? Iš tik rų jų apie ją tu-

rė tu me ži no ti ar ba su ži no si me iš pra-
ne ši mų šia me fo ru me. Vis dėl to tur-
būt yra to ji ne ma to ma mė nu lio pu sė, 
tai gal būt kraš tų pro vin ci jo se dir-
ban tys ir gy ve nan tys lie tu viai. Ko-
kias li tu a nis ti nio švie ti mo ga li my bes 
jie tu ri, kaip spręs ti šią pro ble mą?  Ir 
vėl to ji Aust ra li ja – di džiu lė je te ri-
to ri jo je iš si sklai dę Aust ra li jos ūki-
nin kai, ku rie ne tu ri ga li my bės sa vo 
vai kų kas dien vež ti į mo kyk lą šim-
tus, net tūks tan tį ki lo met rų, mo kyk-
lą tu ri na muo se – Aust ra li jos ra di jo 
mo kyk lą kas dien į vie ną kla sę ete ry-
je su bu rian čią mo ki nius re gu lia riam 
pro gra mi niam švie ti mui, mo ki niams 
ir mo ky to jams ben drau jant ra di jo 
ban go mis. 

Ne vi siš kai links ma da bar-
tis yra ir kai ku rio se ma no ma ty to-
se mo kyk lė lė se, be abe jo, tai yra tik 
ma žu ma. O ne links ma yra, kai vai-
kui yra ne links ma ir jis tik lau kia, 
ka da iš tos mo kyk lė lės iš trūk ti, nes 
jam ten ir ne įdo mu, ir ne su pran ta ma. 
Ma čiau, kaip mo ky to jas, tu rė da mas 
la bai ge rų no rų, dės tė dvy li ka me-
čiams, kal ban tiems „vir tu vi ne“ lie-
tu vių kal ba, lie tu vių kal bos gra ma ti-
ką ir sin tak sę…  

Vi si taip pat su pran ta me, kad 
2-3 va lan das sek ma die nį  lie tu viš-
ko je  mo kyk lė lė je pra lei dęs vai kas, 
na mie su tė vais kal ban tis ne lie tu viš-
kai, gai ši na ir sa vo, ir mo ky to jų, ir 
tė vų lai ką.

Kaip iš ta kos, taip da bar tis ir 
AT EI TIS yra  tė vų ran ko se, švies-
ki me ir juos. Ir svar biau sia – no ras. 
Vil niu je, „Lie tu vių na mų“ vi du ri nė-
je mo kyk lo je yra daug moks lei vių su 
ne lie tu viš ko mis pa var dė mis, ta čiau 
jų se ne liai trem ti niai troš ko, kad jų 
pa li kuo nys iš lik tų lie tu viai, jų duk-
ros, iš te kė ju sios už ne lie tu vių, iš lai-
kė tą sa vo tė vų no rą, tai lie tu vės mo-
ti nos, jau šimt me čius puo se lė jan čios 
li tu a nis ti nę mo kyk lą sa vo šir dy se.

GAB RIE LIUS ŽEM KAL NIS
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Po so vie ti nis ru siš kos kul tū ros 
kon teks tas ir aukš to ji imig ra ci jos 

ša lių kul tū ra
Ko kiais tei gi niais ban dy čiau 

teig ti ar svars ty ti?
Pir miau sia pra dė čiau nuo to, 

kad lie tu viš ko sios iš ei vi jos jau nuo-
me nės švie ti mo sun ku mai yra su si ję 
su ke lio mis, la bai lem tin go mis ap lin-
ky bė mis. Li tu a nis ti nio švie ti mo sis-
te mos dias po ro je, ar ba už sie nio ša-
ly se, vi sa dos yra ly giag re čios imig-
ra ci jos ša lių švie ti mo sis te moms. 
Ly giag re čios, pa pil do mos – šeš ta-
die ni nės ar sek ma die ni nės. Ir jos 
tu ri dvi ly pę pri klau so my bę. Vie na, 
tar tum at spin dė da mos Lie tu vos švie-
ti mo sis te mos ar edu ka ci jos tra di ci ją 
imig ra ci jos ša ly se, o an tra, at spin-
dė da mos tų ša lių, į ku rias imig ra vo, 
ku rio se gy ve na, švie ti mo sis te mos 
bruo žus ir pri va lu mus. Ka dan gi daž-
niau siai su si du riam su emig ra ci ja į 
Va ka rus, tai daž niau siai su si du ria me 

Glo ba li za ci jos iš šū kiai tau ti nei mo kyk lai už sie ny je
Prof. Egi di jus Alek san dra vi čius

ir su švie ti mo sis te mo mis, ku rios yra 
to liau pa žen gu sios ne gu mū siš kė. Ir 
bet ko kio edu ka ci nio ju de sio sėk mė 
to se ša ly se pri klau so ne tik nuo to, 
kiek mes iš Lie tu vos iš si ve žėm kaž-
ko kių pro fe si nių pa ty ri mų, o ar su-
pran ta me bri tų, ai rių, ame ri kie čių ar 
net is pa nų švie ti mo sis te mas. Nes tie 
vai kai, ku rie at ei na į pa pil do mą mo-
kyk lą, jie di des ne da li mi jau yra anų 
ša lių mo ki niai. Jau jie pri pra tę prie 
ki to kių el ge sio, daž nai mums tik pa-
vyz džiu ga lin čio bū ti, tu ri nio for mų. 
To kią prie lai dą aš da rau iš kar to ir 
sa kau, kad to kia ap lin ky bė nu le mia 
mū sų lie tu viš ko jo švie ti mo li ki mą 
Va ka ruo se. 

Jei į lie tu viš ką jį švie ti mą žiū-
rė si me iš Lie tu vos pu sės, tu rė si me 
pri pa žin ti, kad tai di de le da li mi bus 
bė dų ir už du su sios švie ti mo re for-
mos, val džios po li ti kos nuvargintų 
mo ky to jų žvilgs nis į dar bą ge riau iš-
vys ty tų, to liau pa žen gu sių ir mums 
pa tiems pa vyz džiu ga lin čių bū ti ša-
lių sis te mų. Čia yra skep tiš ka prie-
lai da. Mes, rem da mie si sa vo pa čių 
trau muo ta pa tir ti mi, tu rė si me pa tar-
ti, kaip dirb ti už mus pa čius ge riau 
su si tvar kiu sio se ša ly se su tų ša lių 
mo ki niais, ku rie tu ri lie tu viš ką kil-
mę. Jie kaž kuo tam pa mū sų aky se. 
Mes iki ga lo ne ži no me, kuo jie taps. 
Mes sa vo geis ti nus vaiz di nius pa tei-
kia me kaip tik ro vę ir sa ko me, kad ta 
tik ro vė yra to kia, ko kią mes ban do-
me įsi vaiz duo ti. 

Čia be emig ra ci jos ša lių edu-
ka ci nės kul tū ros gi laus pa ži ni mo 
neap si ei si me ir var giai ga lė si me 
Lie tu vo je, kur nors Vil niaus pe da-
go gi nia me uni ver si te te, at lik ti vi sus 
na mų dar bus. Ži no ma, ne bent gal vo-
si me, kad nau jie ji mū sų emig ran tai 
(ar ba įvai rio se ša ly se imig ran tai) yra 
ir il gai bus po so vie ti nio šlei fo, nu si-
drie ku sio į Va ka rus, gy ven to jai, ku-
riems ru sų kal ba ir po so vie ti nės kul-
tū ros eta lo nai vis dar yra ar ti mes ni 
už an glų, ai rių ar ame ri kie čių kul tū-
rą, di džiuo sius pa sie ki mus ar pa pro-

čius. Šian die ni niai, kad ir pa vir šu ti-
niš ki ant ro po lo gi niai ty ri mai aiš kiai 
ro do, kur sa vo va ka rė lius pra lei džia 
di džio ji nau jų jų emig ran tų ban ga. Ir 
kas kar tais lei džia lie tu viš kus laik-
raš čius. Ki taip sa kant, aki vaiz džiai 
ma ty ti, kad nau jo ji emig ran tų ban ga 
yra žy miai ar ti mes nė po so vie ti niam 
ru siš kam kul tū ri niam kon teks tui ne-
gu aukš ta jai imig ra ci jos ša lių kul-
tū rai. Kas nors pri dė tų: de ja. Aš tik 
kon sta tuo ju. Gal ir klys da mas. 

Tai gi li tu a nis ti nio švie ti mo 
dias po ro je or ga ni za to riai iš Lie tu vos 
pu sės pa tys iš es mės at sto vau ja mig-
lo tai sa ve su vo kian čiai ir re for muo-
tis ne su ge ban čiai sis te mai, ku rios 
liūd niau sias pa vyz dys yra, – pa sa-
ky siu ne gai les tin gai, – biu rok ra ti-
niu cen tra liz mu dvel kian tis mo ki nių 
pa sie ki mų ver ti ni mo bū das ir pats 
di džiau sias vai kų pri slėg tu mas bei 
pa že mi ni mas vi so je Eu ro pos Są jun-
go je. Aš ope ruo ju skai čiais iš „Eu-
ro ba ro met ro“ ir ki tų ty ri mų. Ši tą pa-
tir tį per kė lus į emig ra ci jos ša lis ba la 
ži no, kas ga li iš ei ti. Ir čia pri tar čiau 
nuo mo nei, kad var giai ar mes ga lė-
si me su kur ti re cep tus kiek vie nos ša-
lies švie ti mo veik lai. Bū tų ge rai, kad 
mes mo ky tu mės iš kiek vie nos ša lies 
pa tir čių ir ga ben tu me tas pa tir tis at-
gal. Juo la biau, kad aš ne la bai esu 
įsi ti ki nęs, kad tas li tu a nis ti nis dar-
bas yra tie siog dar bas mū sų tė vy nės 
la bui. Gal būt tas dar bas bus ir nau-
jų jų tė vy nių la bui. Mes šian dien su-
pran ta me, kad da lis mū sų tė vy nai nių 
ga li grįž ti, bet tu ri me bū ti blai vūs ir 
su pras ti, kad di džiu lė da lis tų mū sų 
dias po ros žmo nių  ten liks, gy vens, 
gim dys vai kus. At eis nau jos kar tos. 

Mes tu ri me gal vo ti ir apie 
tuos, ku rie neg rįš, bet ku rie vi sad bus 
mū sų tau tos da lis. Jie bus ir tų ša lių, 
į ku rias emig ra vo, lo ja lūs pi lie čiai, 
ir, Die ve duok, jei gu jie tas ša lis už-
ka riau tų sa vo in te lek tu, lai mė ji mais. 
Te nai gy ven da mi, ne bū ti nai grįž da-
mi ir gal vo da mi tik apie tą tė vy nę, 
iš ku rios iš va žia vo. Ma nau, kad li tu-

PROF. EGI DI JUS ALEK SAN DRA VI ČIUS
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a nis ti nio ug dy mo tai ki niai tu ri bū ti 
su ši to kiu nu si sta ty mu kaip nors su-
si ję. Jei gu mes tą kar te lę nu lei sim ir 
su to kiu vaiz di niu ne tu rė sim nie ko 
ben dra, bi jau, jog iš ties li tu a nis ti nį 
švie ti mą su pra sim tik kaip des pe ra-
tiš ką lie tu vių kal bos mo ky mo ir tau-
ti nių juos te lių py ni mo dar bą. Ki taip 
sa kant, ki to kio li tu a nis ti nio švie ti mo 
tu ri nio jau ir ne ga li bū ti. Esu is to ri-
kas ir nuo se no la bai krank siu prieš 
tą lie tu viš ko jo ta pa tu mo pa vi da lą, 
ku ris yra grįs tas iš im ti nai fi lo lo gi niu 
ar gu men tu, tik kal ba. Nors šian dien 
mes jau tu ri me pa ra šy tų la bai įdo-
mių teks tų, ty ri mų, ku rie kal ba, kad, 
ži not, per pas ta rą jį šim tą me tų lie tu-
viai pa si da rė lie tu viš kai šne kan čiais 
ru sais. Kal ba lie tu vių, men ta li te tas – 
vel niai ži no kie no. Tai gi jei gu mes 
su si kon cen truo sim į kal bą, ga li me 
iš eik vo ti daug ener gi jos, o pa siek ti 
la bai ne daug to li mų tiks lų. Prie ko 
aš len kiu? 

Lie tu viš ko žo džio ne be pa kan ka
Ži no ma, len kiu prie li tu a nis-

ti nio švie ti mo tu ri nio. Len kiu prie 
da ly kų, ku rie yra su si ję su iš šū kiais 
lie tu viš ka jai ta pa ty bei. Ma nau, kad 
tas iš šū kis yra jau čia mas ne tik emig-
ra ci jos ša ly se. Tas iš šū kis jau čia mas 
čia, mums, Lie tu vo je gy ve nan tiems 
ir laiks nuo lai ko ap si čiu pi nė jan-
tiems, kad tai, ką mes per is to ri jos ar 
li te ra tū ros pa mo kas įug do me, kaip 
ko lek ty vi nio ta pa tu mo for mas, la bai 
stip riai pra si len kia su mū sų gy ve na-
mą ja tik ro ve ir kad vien tik lie tu viš-
kų žo džių ir Vy tau to pul kų di din gų 
žy gių vaiz di nių lie tu viš ka jam su si-
vo ki mui, ku ris bū tų at spa rus di džia-
ja me pa sau ly je, jau ne be už ten ka. 
Ne už ten ka to kio ta pa tu mo. Ga li mas 
da ly kas, kad toks ta pa tu mas ir yra 
la bai jaut rus. Na, ma ža me čiai vai kai 
gal būt pa lai kys jį, o po to, – iš tir pi-
mas, in teg ra ci ja yra be veik ne iš ven-
gia mi da ly kai. Žo džiu, esu įsi ti ki-
nęs, kad tai, kas vyks ta dias po ro je, 
ko kius už da vi nius mes te nai ga lim 
pa tir ti, ga lio ja ir pa čio je Lie tu vo-
je. Die ve duok, jei gu mes ir pa čio je 
Lie tu vo je, gal vo da mi apie ug dy mo 
tu ri nį, ar ba švie ti mo tu ri nį, su si mąs-

ty tu me, kad gal būt ir mū sų is to ri jos 
va do vė liuo se jau tu ri at si ras ti tru-
pu tį ki to kie pa ra met rai. Gal būt mes 
esam iš tik rų jų tau ta, ku ri gy ve na 
vi sa me pa sau ly je, ir ne tik Vy tau to 
pul kai, bet ir vi so kių ki to kių mū sų 
da lių, at si dū ru sių to li muo se kraš-
tuo se, veiks mai, žy giai ar nuo puo-
liai jau tu ri bū ti pa sa ko ja mi is to ri jos 
pa mo ko se. Mes tie siog vi si, net čia, 
gy ve nan tys Lie tu vo je, esa me pa sau-
lio lie tu viai. Aš siū lau to kį vaiz di nį, 
to kį su pra ti mą. Ir kad pa ma žu jis 
bū tų die gia mas mū sų jau nuo me nei, 
ku ri gal būt gy vens ba la ži no kur. To-
kia sam pra ta pa de da iš lik ti sa vi gar-
biai, ne sle piant sa vo jo lie tu viš ku mo 
ir gy ve nant bet kur – Lon do ne, Los 
An ge les, Mad ri de. 

No rė čiau kreip ti dė me sį ir 
siū ly ti jums pa mąs ty ti ir dis ku tuo-
ti, kad ne tik kal ba yra lie tu viš ko jo 
ta pa tu mo pa grin das, ar ba, tiks liau 
pa sa kius, ne vie nin te lis ak muo lie-
tu viš ko jo ta pa tu mo pa ma tuo se. Vien 
tik už si sklęs ti ši ta me kon teks te, man 
at ro dy tų, reikš tų tar tum ruoš ti gy-
ny bos, – fron to li ni ją lie tu vy bei iš-
sau go ti, bet tik pa si ten ki nant vie nu 
ap ka sų ruo žu, vie na ap ka sų li ni ja. 
Ži not, jau Ant ra ja me pa sau li nia me 
ka re ge rai pa ruoš ta gy ny ba į gy lį 
siek da vo kar tais tris, kar tais ke tu-
rias gy ny bos li ni jas. Aš ra gin čiau 
gal vo ti bent apie ant rą ją gy ny bos 
li ni ją, ku ri bū tų gal net at spa res nė 
už pir mą ją. Tu riu ome ny je tam tik rą 
at min ties, is to ri nio mi to, tam tik ros 
tra di ci jos kon teks tą. Tu riu ome ny je 
to kį kon teks tą, ku ris iš lie ka net ta-
da, kai pra ran da ma kal ba. Kon teks-
tą, ku ris šian dien ga li bū ti pa ste bi-
mas ir ty ri nė ja mas tarp pa li kuo nių 
tų lie tu vių, ku rie XIX a. pa bai go je 
at si dū rė kur nors Pen nsyl va ni jos 
ka syk lų ra jo nuo se ir jau trys kar tos 
neš ne ka lie tu viš kai, bet kur nors gi-
lio je pro vin ci jo je su tik tas žmo gus su 
pa si di džia vi mu pa sa kys: „I am lit hu-
a nian“. Apie ši tuos mes daž niau siai 
ne gal vo jam. Jie yra sa vai me. Ne bent 
bus koks nors Dur bi nas ar Shim kus, 
esan tys tarp Se na to ir Kon gre so. 
Apie juos mes dar mąs tom. 

Ma no gal va, ši ta at ei tis mū-

sų ne tu ri bū ti vi siš kai ig no ruo ja ma. 
Prie šin gu at ve ju mes ar ti miau sius 20 
me tų tu ri me bū ti pa si ruo šę dirb ti, po 
to iš ei ti į pen si ją iš ši to li tu a nis ti nio 
dar bo, jei gu tik ne pa gal vo sim apie 
ant rą ją gy ny bos li ni ją. Ki taip sa-
kant, mes tu ri me su pras ti, kad emig-
ra ci jos ša ly se tie mū sų lie tu viai vis 
tiek ne iš ven gia mai taps žmo nė mis 
su dvi gu bo mis ta pa ty bė mis, žmo nė-
mis, ku riuos mes tu rim iš ug dy ti bū ti 
lo ja liais pi lie čiais imig ra ci jos ša ly-
je ir tau riais lie tu viais su vi sa sa vo 
at min tim. Ki taip sa kant, mes tu rim 
mąs ty ti apie at ei tį žmo nių su dviem 
ta pa ty bė mis, bet tų, ku riems šian-
dien už draus ta dvi gu ba pi lie ty bė. 
(Ti kiuo si, kad ant ro ji da lis ka da nors 
ir gi dar bus at lenk ta į kaž ką ra cio-
na laus.) Žo džiu, bū ti na gal vo ti apie 
ke lis lie tu viš ko jo imu ni te to sluoks-
nius. Ne ga na aiš kin ti apie lem tin gą 
lie tu vių kal bos vaid me nį, bet rei kia 
itin su si rū pin ti is to ri ne bei kul tū ri ne 
at min ti mi, ku ri, ma no gal va, yra dar 
uni ver sa les nė ir at spa res nė už kal bą. 
Lie tu viš kai kal ban čio sios ben druo-
me nės li ki mas daž niau siai ma tuo ja-
mas de šimt me čiais, is to ri nės at min-
ties lai kas yra ne ži no mas. 

Kas nors pa skai čiuos, kiek 
am žių ai riai ne be kal ba ai riš kai, bet 
at im kit iš jų – jų na cio na liz mą. Jie 
yra at spa rūs, nors ne la bai ką be tu ri 
pra ras ti, – jie šne ka an gliš kai, bet 
San Pa tric ko die na pa ver čia ma ai-
ry bės šven te vi sa me pa sau ly je. Esu 
vie na me straips ne ly je iro niš kai pa-
sa kęs, kad, re gis, ai riai dau gi na si ne 
pa gal gam tos dės nius, o pa gal mar-
ke tin go ir kul tū ri nės in ter ven ci jos 
dės nius. Ai rių dau gė ja, ai riai sa vo 
ai riš ku mo šven tė mis ge ba už krės ti ir 
Vil niaus gat vių pra ei vius. 

Dar vie nas da ly kas, ku ris yra 
pa kar to ti nas – kiek vie nas imig ra ci-
jos kraš tas tu ri ir sa vo spe ci fi ką. Li-
tu a nis ti nio ug dy mo sėk mė pri klau so 
nuo to, kaip bus de ri na ma si prie to 
imig ra ci jos kraš to pi lie ti nių tra di-
ci jų, kaip li tu a nis ti nis tu ri nys bus 
de ri na mas su imig ra ci jos kraš to gra-
žiai siais pa sie ki mais. Ki taip sa kant, 
Ame ri ko je gy ve nan tis lie tu vis, pa si-
rin kęs tą kraš tą, tą pi lie ty bę, ža vu bū-
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tų, jei gu jis bū tų pui kus, pa vyz di nis 
Ame ri kos pi lie tis ir iš lik tų lie tu vis. 
Be je, po ka rio po li ti nės emig ra ci jos 
ben druo me nė je to kių pa vyz džių mes 
tu ri me la bai daug, Die ve duok, kad 
mes juos pri si min tu me. 

Mes esa me
Ir vi sai pa bai gai aš pri si lies-

čiau prie ke lių kon struk ty vių prin ci-
pų, ku rie nu kreip tų mus į tam tik rą 
prak tiš ką ke lią, ką reiš kia pri si de rin-
ti prie kiek vie no imig ra ci jos kraš to 
są mo nės, tra di ci jos ar švie ti mo sis-
te mos. 

Ty ri nė to jai – kul tū ros ant-
ro po lo gai ga nė ti nai se niai yra pa-
ste bė ję, kad yra trys la bai svar būs 
bruo žai, ku rie kiek vie ną imig ra vu sią 
ma žu mą nuo lat įta ko ja. Nuo tų bruo-
žų la bai stip riai pri klau so tos ben-
druo me nės imu ni te tas ar ba iš li ki mo 
il ges nį lai ką ga li my bės. Vie nas iš jų 
yra nuo sta ta: mes čia esa me la bai se-
niai (mes, kaip tau ta). Gal būt esam 
vie ni iš pir mų jų. Ži no ma, tai ga lio-
ja pir miau sia JAV. Tas pats prin ci pas 
ga lė tų „vež ti“ ir An gli jo je, ir Vo kie-
ti jo je, ir kur nors ki tur. Mes esam 
tarp pir mų jų!

Ant ras prin ci pas – ku ris yra 
bū ti nas, kad kaip nors jau niems 
žmo nėms bū tų per teik tas: mes pra-
lie jo me krau ją už ši tą tė vy nę. Ir 
esam to kie pat šei mi nin kai, kaip ir 
vie ti niai. 

Ir tre čias prin ci pas – mes tu-
ri me čia, šia me imig ra ci jos kraš te, 
sa vo gar siuo sius at sto vus, tuos žmo-
nes, ku rie pri si dė jo prie to kraš to ge-
ro vės ir šlo vės. 

Tai prin ci pai, vei kian tys be-
veik vi so se imig ran tų ben druo me-
nė se. 

Tie trys prin ci pai lei džia imig-
ran tui ne pra ras ti sa vo ta pa ty bės, bet 
vaikš čio ti pa kel ta gal va ir sa ky ti, 
kad aš esu lie tu vis. Da bar tarp nau-
jo sios ban gos imig ran tų pa si di džia-
vi mo tuo, kad esi lie tu vis, nė ra daug. 
Su ti ki te. Di des ne da li mi sten gia ma si 
tap ti tie siog pa na šiu iš ore, žes tais į 
vi du ti nį ti pą to kraš to, į ku rį imig ra-
vo. Ką tas reikš tų kal bant apie tam 
tik rus pa vyz džius?

Mes čia esam tarp pir mų jų. 
Įsi vaiz duo ki te, kad kur nors JAV, 
li tu a nis ti nė je mo kyk lo je, aiš ki nant 
apie lie tu vy bę, rei kia kal bė ti ne tik 
apie is to ri nės gim ti nės, Lie tu vos, 
vi so kius nuo ty kius, bet svar biau sia, 
kad mes, lie tu viai, bu vom ko ne kar tu 
su pi lig ri mais Ame ri ko je. Koks nors 
Ka ro lis Kur šius, li tu a nus, XVII a. 
pra džio je su kū rė pir mą ją lo ty niš ką ją 
Nau jo jo Ams ter da mo mo kyk lą, ku ri 
šian dien yra lai ko ma pir mo jo Ame-
ri kos uni ver si te to – New York Sta-
tes – pra džia. Jis bu vo pir ma sis rek-
to rius. Yra tai pa tvir ti nan čių krū vos 
do ku men tų, tie do ku men tai – en cik-
lo pe di niai. …Iš Nau jo jo Ams ter da-
mo ra šo į se ną jį Ams ter da mą, į kon-
ti nen tą: „At siųs ki te dau giau mums 
tų darbš čių jų lie tu vių ir prū sų“... 

Mes esam tarp pir mų jų. Ka ro-
lis Kur šius, 1640 m... 

Ir ta sa vi jau ta, kad mes esam 
iš pir mų jų, kiek vie nam jau nam žmo-
gui lei džia kur tis sa vo as me ni nę mi-
to lo gi ją. O ko mes blo ges ni už juo-
džius? 

Ga li ma at ras ti ir dau giau pa-
vyz džių. Įsi vaiz duo ju, kad tai kiek-
vie nos ben druo me nės, kiek vie na me 
kraš te įsi kū ru sios, už da vi nys. Im kit 
ir ieš ko kit. Ši tas dė muo yra la bai rei-
ka lin gas. Jei gu su ran di to kių pa vyz-
džių, tas jau nas lie tu vis ga li pra dė ti 
di džiuo tis ir nu sto ti slėp ti, grūs ti į 
pa są mo nę lie tu viš ko jo ta pa tu mo da-
ly kus. 

Mes pra lie jo me krau ją už ši-
tą tė vy nę. Ši tas fak to rius la bai ge-
rai at spin dė tas jau pa čio je XIX a. 
pa čio je pa bai go je, – vėl gi dau giau 
Ame ri ko je, – to kia as me ny be kaip 
Ta das Kos ciuš ka. Ta do Kos ciuš kos 
mi to lo gi ja ir apo lo gi ja, tie sa, XX a. 
pra džio je ve du si į muš ty nes tarp len-
kų ir lie tu vių, nes ši tas he ro jus, lie-
tu vis, pri klau so abiems tau toms. Na, 
bet di de lių he ro jų už ten ka vi siems. 
Juk dėl „King Ar tur“ An gli jo je nieks 
ne si mu ša su sar ma tų pa li kuo ni mis. 
Kos cius ka yra vie nas iš šlo vin giau-
sių Ame ri kos ne pri klau so my bės ka-
ro ge ne ro lų. 

O gal ka pi to nas Mar cin kus 
An gli jo je? Ne svar bu, kad juos ski ria 

200 m. Vie nas sa vo krau ją lie jo vie-
no je nau jo je tė vy nė je, ki tas – ki to je, 
bet ši tie he ro jai, ku rie yra ne abe jo-
ti nai pri pa žįs ta mi  imig ra ci jos ša lių 
vi suo me nė je, esame mes. Ta sa vi jau-
ta lei džia sa ky ti: ei, mes vi si esa me 
Kos ciuš kos pa li kuo nys. 

Reikia ieš ko ti ši tų pa vyz džių 
ir in teg ruo ti ši tuos vaiz di nius į vie-
ti nį li tu a nis ti nio mo ky mo tu ri nį. Vi-
si dėl to ge rai jaus tu mės. Be je, ne 
tik vai kai. Ir mes, ži li, dėl to ge riau 
jau čia mės. Ne sun kiai įro do mas da-
ly kas, ką reiš kia jau nam, de šimt me-
čiui, Ame ri kos pro vin ci jos li tu a nis-
ti nės mo kyk los mo ki nu kui, kad Ho-
li wo o do įžy my bė Char les Bron son 
yra lie tu vis. Kad Os ka ro pre mi jos 
lau re a tas Ro ber tas Že mec kis yra ne 
„Ze me ki”, kaip kas sub tit ruo se per-
skai ty tų. Ne tik Ru ta Lee. O gal kaž-
kas kon stra vo kos mi nius lai vus ar ba 
kū rė Sa tur no žie dų ty ri mo pro gra mą, 
kaip Ar vy das Klio rė? Gal mes tie-
siog ne ži nom, kiek daug lie tu vių už-
ka ria vo Ame ri ką sa vo pro tu. Ir jei gu 
vi si tie fak tai bū tų įtrauk ti į to kraš to 
lie tu vių is to ri jos pa sa ko ji mus, da ry-
tų la bai ge rą įspū dį ir nuo lat kur tų 
ant rą ją gy ny bi nę lie tu vy bės fron to 
li ni ją. Ma nau, mū sų pro to ga lio je 
yra gal vo ti ir apie to les nes gy ny bos 
li ni jas. Ly giai taip pat, kaip gal vo-
ti ir apie to li mes nę at ei tį, kai mū sų 
ne be bus. 

Parengta pagal stenogramą
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Tau ti nių ma žu mų ir iš ei vi jos 
de par ta men to (TMID) veik los li tu a-
nis ti nio švie ti mo sri ty je tei si nė ba zė 
bei is to riš kai su si klos čiu sios prie-
lai dos nau jų švie ti mo įstai gų kū ri-
mui už Lie tu vos ri bų; li tu a nis ti nio 
švie ti mo struk tū ra įvai riuo se kraš-
tuo se. Veik los skir tu mai ir ben dru-
mai. Mo kyk lų įvai ro vė bei mo ky mo 
pro gra mos; nau jos ben dra dar bia vi-
mo kryp tys ir for mos.

Tau ti nių ma žu mų ir iš ei vi jos 
de par ta men tas nuo pat sa vo įstei-
gi mo 1997m. di de lį dė me sį dar be 
su dias po ros or ga ni za ci jo mis ski ria 
švie ti mo klau si mams. Kiek vie na lie-
tu viš ka mo kyk la ir pa mo ka pri ar ti na 
vai kus ir jau ni mą prie iš ta kų, prie 
et ni nės Tė vy nės. Kal bant biu rok ra ti-
ne kal ba „už sie nio lie tu vių ug dy mo 
įstai gos – tai for ma lio jo ir ne for ma-
lio jo ug dy mo švie ti mo įstai gos, per 

Li tu a nis ti nio švie ti mo struk tū ra 
pa sau ly je ir TMID veik los kryp tys

Vi da Bag do na vi čie nė
Tau ti nių ma žu mų ir iš ei vi jos de par ta men to prie LR Vy riau sy bės gen. di rek to riaus pa va duo to ja

ku rias pa lai ko ma ir sklei džia ma lie-
tu vy bė, įvai ria pu siš kai su pa žin di na-
ma su Lie tu va ir ku rio se su da ro mos 
są ly gos sa vi raiš kai lie tu vių kal ba“. 

Li tu a nis ti nė mo kyk la pa lai ko 
lie tu vių kul tū ri nę ir kal bi nę ta pa ty-
bę, ug do lie tu vy bės pe rė mė jus ir tę-
sė jus, for muo ja pa trauk lų Lie tu vos, 
kaip šiuo lai kiš kos, de mok ra tiš kos 
vals ty bės įvaiz dį už sie ny je, su tei kia 
ga li my bę su si pa žin ti su Lie tu vos is-
to ri ja bei so cio kul tū ros re a li jo mis, 
su da ro są ly gas be si do min tiems lie-
tu vių kal ba ir kul tū ra pa ten kin ti sa-
vo po rei kius, tei kia in for ma ci ją apie 
ga li my bes mo ky tis Lie tu vo je. 

Lie tu viš kos mo kyk los pa sau-
ly je jau skai čiuo ja sa vo an trą veik los 
šimt me tį, kiek vie na ben druo me nė 
sa vo švie ti mo sis te mą kū rė ir ku ria 
sa vi tai, pri tai ky da ma prie to kraš to 
tei si nės sis te mos, prie tė vų ir vai kų 
po rei kio bei skai čiaus.

Šio je ap žval go je ap tar si me 
De par ta men to veik lą per pas ta rą jį 
de šimt me tį. Pir mo ji pro gra ma bu vo 
pa tvir tin ta 1997 m. lie pos 4d. LRV 
nu ta ri mu 723 „Dėl Už sie nio lie tu vių 
ben druo me nių kul tū ros ir švie ti mo 
rė mi mo 1998-2000 me tais“. De par-
ta men tas tuo me tu di džiau sią dė me sį 
sky rė li tu a nis ti nių mo kyk lų kū ri mui 
Lie tu vos pa sie nio re gio nuo se – et ni-
nė se že mė se. LR lė šo mis bu vo sta-
to mos mo kyk los Bal ta ru si jo je, Lat-
vi jo je, kul tū ros ob jek tai Len ki jo je, 
Ka li ning ra do sri ty je. Vi sas dė me sys 
bu vo skir tas et ni nių že mių lie tu vių 
kon so li da vi mui ir veik los stip ri ni-
mui. Tuo me tu kū rė si lie tu vių ben-
druo me nės bu vu sio se so vie ti nė se 
res pub li ko se, tuo me tu di džiau sias 
dė me sys ir pa ra ma tiek iš Lie tu vos, 
tiek iš PLB bu vo jau niau sioms, ne-
prity ru sioms lie tu vių or ga ni za ci-
joms, pa de dant kur ti tiek kul tū ri nę 
veik lą, tiek švie ti mo struk tū rą.

2004 bir že lio 8d. bu vo pa-

tvir tin ta at nau jin ta Už sie nio lie tu vių 
ben druo me nių rė mi mo pro gra ma. 
Šios pro gra mos prie mo nių pla ne už-
da vi nys „Rem ti li tu a nis ti nį švie ti mą“ 
yra įra šy tas pir muo ju. Šios pro gra-
mos prie mo nės yra iki šiol es mi nės 
mū sų dar bo gai rės, jos pa dė jo pa ma-
tus tai ben dra dar bia vi mo kryp čiai, 
ko kia yra nu si sto vė ju si tarp švie ti mo 
įstai gų pa sau ly je ir Lie tu vos ins ti tu-
ci jų.

Vė liau, 2004 me tais, bu vo su-
kur ti Li tu a nis ti nių mo kyk lų ben drie-
ji nuo sta tai, ku rie skir ti pa si tar nau ti 
kaip me to di nė pa gal ba tiems, ku rie 
ku ria mo kyk las kraš tuo se, kur anks-
čiau lie tu vių ne bu vo, o ben druo me-
nės taip pat bu vo be si ku rian čios. 
Ši mū sų ini cia ty va su kur ta pa gal bi-
nė prie mo nė pa dė jo su kur ti ir sa vo 
veik los mo de lį dau ge liui nau jų sa-
vait ga li nių mo kyk lų.

Pa sau lis grei tai kei čia si, ma-
to me, kad mū sų ir už sie nio lie tu vių 
mo kyk lų pe da go gų dar bo for mos 
kin ta, rei ka lau ja nau jų spren di mų. 
Esa me pa ren gę ir jau su de ri nę su vi-
so mis ati tin ka mo mis mi nis te ri jo mis 
nau ją, – tar pins titu ci nę ben dra dar-
bia vi mo su už sie nio lie tu vių ben-
druo me nė mis pro gra mą iki 2012 m.

Pas ta rai siais me tais, o ypač 
po įsto ji mo į Eu ro pos Są jun gą, pa-
di dė jo dė me sys už sie nio lie tu viams. 
Vie šo jo je erd vė je at si ra do spe cia liai 
šiai te ma ti kai skir ti in ter ne to pus la-
piai, TV ir ra di jo lai dos, spau da mir-
ga lai min go mis ir liūd no mis is to ri-
jo mis. Sa vo ruož tu, re a guo da mos į 
tai vals ty bi nės ins ti tu ci jos taip pat 
pra dė jo nu ma ty ti prie mo nes ar veik-
lą, įtrau kiant už sie ny je gy ve nan čius 
lie tu vius. Siek da mi, kad vi sų ins ti-
tu ci jų veik la bū tų ko or di nuo ja ma, 
o ren gi niai Lie tu vo je ir už sie ny je 
pa siek tų kuo dau giau ben druo me-
nių, pa ren gė me šią „Tar pins ti tu ci nę 
ben drad ra bia vi mo su už sie nio lie tu-

VI DA BAG DO NA VI ČIE NĖ
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vių ben druo me nė mis 2008-2012 m. 
pro gra mą.“ Tai bus nau jas eta pas, 
įgy ven di nant vals ty bės san ty kių su 
dia po ra po li ti ką. Vie nas iš pro gra-
mos tiks lų – „vys ty ti li tu a nis ti nį 
švie ti mą“. Nu ma ty ta ap rū pin ti me-
to di nė mis prie mo nė mis, or ga ni zuo ti 
kva li fi ka ci jos to bu li ni mo ren gi nius, 
siųs ti spe cia lis tus, di din ti be si mo-
kan čių jų skai čių. Ku riant in teg ra lią 
lie tu vių tau tą ypa tin gas pri ori te tas 
tei kia mas ben driems pro jek tams su 
Lie tu vos or ga ni za ci jo mis. Šią pro-
gra mą Vy riau sy bės ke ti na pri im ti ar-
ti miau siu me tu.

Li tu a nis ti nių mo kyk lų įvai ro vė 
pa sau ly je

Li tu a nis ti nis švie ti mas pa sau-
ly je yra įvai ria ly pis, be veik kiek vie-
na mo kyk la yra skir tin ga, nes yra 
pri tai ky ta to kraš to reik mėms, tos 
ben druo me nės po rei kiams. TMID 
tu ri mais duo me ni mis šiuo me tu vei-
kia 179 už sie nio lie tu vių švie ti mo 
įstai gos 32 kraš tuo se, ku rio se lie tu-
viš ko žo džio mo ko si apie aš tuo nis 
tūks tan čius jau ni mo. Čia no rė čiau 
pa ci tuo ti XX a. gar sų fi lo so fą dr. 
Juo zą Gir nių. Jis ar gu men ta vo, kad 
„lie tu vis, gy ven da mas iš ei vi jo je, kas 
die ną pa są mo nė je spren džia, ar prie-
šin tis ne lie tu viš kai ap lin kai ir to liau 
lik ti lie tu viu. Ap si spren di mas bū ti 
lie tu viu tau tie čių tė vy nė je yra kar-
tais Lie tu vo je ne pa ste bi mas as mens 
gy ve ni me, nes Lie tu vo je vi siš kai 
su si lie jęs su kas die ny be, ta čiau čia, 
iš ei vi jo je, yra są mo nin gas, dra ma tiš-
kas, net prieš ta rin gas“. Nors Gir nius 
pri pa ži no, kad iš ei vi jos vi suo met 
anks čiau ar vė liau nu taus ta, ta čiau 
ti ki, jog „tiek il gai gy vuo si me, kiek 
pa tys no rė si me“. 

Tai gi, pa kal bė siu apie tuos, 
ku riuos ži no me, kad no ri ir sie kia iš-
lik ti lie tu viais.

Pa gal mo ky mo truk mę ir ap-
im tis bei ug do mą ją veik lą ga li ma iš-
skir ti ke le tą pa grin di nių gru pių li tu-
a nis ti nių ug dy mo įstai gų:

Gau siau sia gru pė – li tu a nis ti-
nės mo kyk los. Jų yra 126 – tris de šim-
ty je vals ty bių, apie še šis tūks tan čius 
mo ki nių. Juos mo ko per 600 mo ky-

to jų. Iš jų su aukš tuo ju iš si la vi ni mu 
– 79 proc., o iš jų 75 proc. – su aukš-
tuo ju pe da go gi niu iš si la vi ni mu. Jie 
vi si nu si pel no di džiau sios pa gar bos 
ir dė kin gu mo, kaip, be je, ir jų šau-
nuo liai mo ki niai, lais va lai kio die ną 
pra lei džian tys pa pil do mo je mo kyk-
lo je.

Dau giau sia to kių mo kyk lų yra 
JAV – 29, JK – 18, Is pa ni jo je – 9, 
Ru si jo je, Bal ta ru si jo je – po 8, Ai ri-
jo je ir Vo kie ti jo je – po 7, Uk rai no je 
ir Ka na do je – po 5, po vie ną li tu a nis-
ti nę mo kyk lą vei kia 16 vals ty bių. 

Tai yra „tra di ci nės“ mū sų su-
vo ki mu sa vait ga li nės mo kyk los, ku-
rio se vai kai mo ko si su skirs ty ti pa gal 
am žiaus gru pes, pa gal sa vo mo ky-
to jų pa reng tas mo ky mo pro gra mas. 
JAV tu ri su kū ru si per de šimt me čius 
ben dras vi sam kraš tui pro gra mas, 
ki tur, ypač nau jai su si kū ru sio se mo-
kyk lo se, mo ky to jai pa si ren gia as me-
ni ni nius pla nus, rem da mie si Lie tu-
vo je leis to mis pro gra mo mis bei va-
do vė liais. Mo ki nių skai čius yra la bai 
ne vie no das: svy ruo ja nuo ke lių šei-
mų ini cia ty vos sa vo vai kams įsteig ti 
mo kyk lą iki ke le to šim tų ko lek ty vo, 
kaip, pa vyz džiui, Mai ro nio mo kyk la 
Chi ca go je.

To kioms mo kyk loms daž niau-
siai va do vau ja tė vų ko mi te tai, ku rie 
ren ka si mo ky to jus, or ga ni zuo ja pa-
tal pas, fi nan siš kai re mia mo kyk los 
veik lą. Pa tei ku sios mo ki nių są ra šus 
to kios mo kyk los iš TMID gau na pra-
ty bų są siu vi nius, me to di nes prie mo-
nes bei iš ŠMM ne mo ka mus va do-
vė lius.

Šio je gru pė je ste bi mas grei-
čiau sias au gi mas, vien pra ėju siais 
me tais pra dė jo veik lą 14 nau jų mo-
kyk lų Ai ri jo je ir Š. Ai ri jo je, Bel gi-
jo je, Če ki jo je, JK, JAV, Ja po ni jo je, 
Vo kie ti jo je. Šie met jau tu ri me duo-
me nų apie pen kias mo kyk las Šiau rės 
Ai ri jo je, JK, Švei ca ri jo je, Aust ra li-
jo je.

Šio je gru pė je vei kian tys mo-
ky to jai su si du ria su di džiau siais iš-
šū kiais sa vo dar be – tai skir tin gas 
kal bos mo kė ji mas, lan ko mu mas 
(kiek vie ną sa vait ga lį kin ta da lis at-
ei nan čių mo ki nių, kin ta mo ki nių ir 

ypač tė ve lių mo ty va ci ja). Šiai mo-
kyk lų gru pei ak tu a liau si pa tal pų, iš-
si lai ky mo klau si mai. Šios mo kyk los 
gy vos tik mo ky to jų ir tė vų en tu ziaz-
mo dė ka. Ir tai yra pa ti svar biau sia, 
gau siau sia tiks li nė gru pė, per ku rią 
ga li ma iš lai ky ti emo ci nį ry šį su Tė-
vy ne ar kil mės ša li mi. Tai yra kiek-
vie nos ben druo me nės veik los pri ori-
te tas, pa grin das ir at ei tis.

An tra pa gal mo ki nių gau su mą 
– ben dro jo la vi ni mo mo kyk lų gru pė. 
To kių mo kyk lų yra sep ty nios, jo se 
mo ko si apie 1400 mo ki nių. Tai už-
sie ny je vei kian čios ben dro jo la vi ni-
mo mo kyk los, ku rio se lie tu vių kal ba 
yra mo ko ma da lis dės to mų jų da ly kų 
– tai lie tu vių kal ba, Lie tu vos is to ri-
ja, mu zi ka bei ki ti pa gal mo ky to jų 
ga li my bes da ly kai.

Lie tu vių kal bos pa mo kų to kio-
se mo kyk lo se ga li bū ti iki 50 proc. 
To kio ti po mo kyk los vei kia Bal ta ru-
si jo je, Lat vi jo je, Ru si jo je, Len ki jo-
je, Vo kie ti jo je. Į šias mo kyk las yra 
siun čia mi mo ky to jai iš Lie tu vos, jie 
dir ba pa gal kiek vie nos ša lies švie ti-
mo įsta ty mus.

Nau jau sia to kio ti po mo kyk la 
Lie tu vos lė šo mis 2005 m. yra pa sta-
ty ta Len ki jo je, Sei nuo se. Šio je mo-
kyk lo je vi si mo ky to jai yra vie ti niai, 
t.y. to kraš to lie tu vai čiai, tu rin tys pe-
da go gi nį iš si la vi ni mą. Pa grin di nį iš-
lai ky mą ski ria Len ki jos vy riau sy bė, 
Lie tu va pri si de da tik iš da lies, iš lai-
kant mo ky to jų skai čių.

Vie na yra iš ski rti nė mo kyk-
la, ku rio je vi sas mo ky mas vyks ta 
lie tu vių kal ba. Tai Pe le sos lie tu vių 
vi du ri nė mo kyk la, ku rios sta tu sas 
yra pri va ti mo kyk la, o vie nin te lis 
stei gė jas yra mū sų de par ta men tas. 
Ši mo kyk la Bal ta ru si jo je vei kia jau 
pen kio li ka me tų. Be veik vi si abi tu-
rien tai at vyks ta stu di juo ti į Lie tu vą. 
Tai vie nin te lė li tu a nis ti nė mo kyk la, 
ku rią vi siš kai iš lai ko Lie tu vos vals-
ty bė.

Į ke le tą smul ke snių po gru pių 
iš ski ria mos pa grin di nės, vi du ri nės 
mo kyk los, ku rios yra lie tu vių tan-
kiai gy ve na mo se vie to vė se ir vai kai 
lie tu vių kal bą pa si ren ka kaip vie ną 
iš mo ko mų jų kal bų, vie no se ša ly se, 
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kaip Len ki jo je, tai va di na mos mo-
kyk los su lie tu viš ko mis kla sė mis ar 
su lie tu vių kal bos pa mo ko mis (to-
kios kaip Ka li ning ra do sri ty je) ar fa-
kul ta ty vais. 

Iš vi so, mū sų tu ri mais duo-
me ni mis, to kio po bū džio lie tu viš kas 
švie ti mas vyks ta 37 mo kyk lo se įvai-
riuo se kraš tuo se.

Et ni nė se  že mė se yra ir pen ki 
lie tu viš ki dar že liai ar at ski ros gru-
pės, kur jau niau sie ji mū sų tau tie čiai 
su pa žin di na mi su lie tu viš ku žo džiu.

Prie ben druo me nių vei kia ir 
su au gu sių jų kal bos kur sai ar ba ki tur 
va di na mi klu bais. Čia yra mo ko ma si 
ar ba to bu li na mi šne ka mo sios kal bos 
įgū džiai. 

Jau ne pir mi me tai kaip TMID 
pa ves ta ko or di nuo ti Lie tu vos dės ty-
to jų iš vy ki mą į pa sau lio li tu a nis ti-
kos ir Bal tis ti kos cen trus. Šian dien 
skai čiuo ja me dės ty to jus, dir ban čius 
sep ty niuo se uni ver si te tuo se, kur jie 
mo ko lie tu vių  kal bos tiek lie tu vius, 
tiek už sie nie čius. Tai Če ki jos Brno 
ir Pra hos uni ver si te tuo se, JAV – Il li-
nois, Pran cū zi jo je – Pa ry žiu je, Ru si-
jo je – Mask vo je ir Ka li ning ra de bei 
šį pa va sa rį iš vy ko dės ty to ja į Mai no 
uni ver si te tą Vo kie ti jo je.

Tau ti nių ma žu mų ir iš ei vi jos 
de par ta men tas, ku ruo da mas lie tu-
viš ką jį švie ti mą, ap ima vi są spek trą 
am žiaus gru pių – nuo dar že li nu kų 
iki uni ver si te tų stu den tų ir dės ty to jų. 
Ge og ra fi ne pras me – nuo Urug va-
jaus ir Bra zi li jos iki Ly dos ir Til žės. 

Ga li te pa klaus ti: koks yra mū-
sų dar bo tu ri nys?

I.Švie ti mo veik la yra įtrau kia-
ma į De par ta men to ren gia mus tei sės 
do ku men tus; Nor mi na mi trum pa-
lai kio ir il ga lai kio tur to per da vi mo 
klau si mai, ben druo me nių ir kul tū-
ros, švie ti mo cen trų tur to, pa sta tų re-
gist ra vi mas už sie ny je, spren džia mi 
re mon to ir do ta ci jų po rei kio ir dar bų 
prie žiū ros klau si mai.

II.Mū sų spe cia lis tai tei kia in-
for ma ci ją įvai rioms vals ty bi nėms, 
ne vy riau sy bi nėms ins ti tu ci joms apie 
li tu a nis ti nį švie ti mą pa sau ly je, ren-
gia po rei kio ir si tu a ci jos ver ti ni mo 
ana li zes. Da lis mi nė tų nau jai įsi stei-

gu sių mo kyk lų yra įkur tos kon sul-
tuo jan tis su TMID spe cia lis tais. 

III.Lan ko me mo kyk las, su si-
tin ka me su to kraš to, sa vi val dy bių, 
cen tri nių įstai gų at sto vais spren-
džiant ak tu a lius vie tos lie tu vių po-
rei kius.

IV Mo ky to jų at ran ka, kon-
kur sai ir veik los ko or di na vi mas už-
sie nio lie tu vių mo kyk lo se. Ši veik la 
vyk do ma nuo 1997 m. Kiek vie nais 
me tais siun čia mų mo ky to jų dau gė ja, 
nes dau gė ja įstai gų ir mo ki nių. 

Di na mi ka ma to ma iš ke le to 
skai čių: 2001m. bu vo su da ry tos su-
tar tys su 69 mo ky to jais; 2004 m. – 
su 90-čia; 2008 m. – su 105 mo ky to-
jais, ne skai tant kul tū ros dar buo to jų 
ir dės ty to jų. De par ta men tas su da ro 
iš vy ki mo su tar tis, mo ka mo ky to jams 
at ly gi ni mus už su teik tas pa slau gas, 
ana li zuo ja at lik tos veik los ata skai-
tas, da ly vau ja ren gi niuo se, tei kia 
siū ly mus, ap rū pi na me to di nė mis ir 
mo ky mo prie mo nė mis.

V.Ap rū pi nant va do vė liais 
glau džiai ben dra dar biau ja me su 
Švie ti mo ir moks lo min si te ri ja 
(ŠMM), ku ri ski ria lė šas va do vė-
lių įsi gi ji mui, per pi lie ti nio ir tau-
ti nio ug dy mo pro gra mą ap rū pi na 
vaiz di nė mis, tau ti nės at ri bu ti kos 
prie mo nė mis, ta čiau vi sus mo kyk lų 
duo me nis, mo ki nių skai čių, po rei kį 
bei pri sta ty mą or ga ni zuo ja me mes. 
Nau do da ma si pro ga no riu vi sus, čia 
esan čius, pa ra gin ti sa vo pa žįs ta mus, 
ku rian čius li tu a nis ti nes mo kyk las, 
pa teik ti TMID-ui duo me nis, kad 
gau tu mė te in for ma ci ją bei mo ky mo 
prie mo nes.

Esa me dė kin gi Lie tu vos am-
ba sa doms ir kon su la tams, ku rie la-
bai ge ra no riš kai pa de da pri sta ty ti vi-
sas šias Lie tu vos do va nas į to li mas 
ir ar ti mas lie tu viš kas sa las. Daž nai 
pa tys mo ky to jai ar tė ve liai at lie ka 
knyg ne šių mi si ją, vie toj as me ni-
nių daik tų par si ga ben da mi šį „lie-
tu vy bės krai tį“. Jau ke lin ti metai iš 
mū sų biu dže to me to di nėms, mo ko-
mo sioms prie mo nėms ski ria ma apie 
150 tūks tan čių li tų kas met. 

VI. Džiau gia mės ir di džiuo-
ja mės, kad De par ta men to ren gia mi 

mo ky to jų kva li fi ka ci jos se mi na rai 
yra ta pę pra smin ga ir nau din ga pa-
tir ties mo kyk la. Prieš de šimt me tį 
pra dė ję nuo kuk lių kal bos kur sų sek-
ma die ni nių mo kyk lų mo ky to jams 
da bar or ga ni zuo ja me ben dro jo la vi-
ni mo mo kyk lų, iki mo kyk li nio am-
žiaus vai kų ug dy mo, li tu a nis ti nių 
mo kyk lų at sto vų at ski rus se mi na rus 
su Lie tu vos spe cia lis tais, kvie čia me 
pa si tar ti dėl ben drų pro gra mų kū ri-
mo, pa tir ties sklai dos tar pu sa vy je. 
Šiuo se ren gi niuo se gau na me pa tir-
ties ir mes, ne tik da ly viai. Iš si aiš ki-
na me po rei kius, kas yra ak tu a liau sia 
mo ky to jams, ku rie, daž nai ne tu rė da-
mi pa tir ties, sten gia si ir pri trau kia 
gau sų bū rį lie tu vių tė vų ir vai kų il-
ga me čiam ben dra vi mui.

Kai ku riuo se kraš tuo se mo ky-
to jai yra su si jun gę į švie ti mo ta ry-
bas, aso cia ci jas. Ma ny tu me, tai yra 
ypač svar bi, vie ni jan ti veik la, kaip ir 
PLB Švie ti mo rei ka lų ko mi si ja, ku-
ri ko or di nuo ja lie tu viš ką jį švie ti mą 
tarp ben druo me nių.

VII.2007 m. pir mą kar tą su ren-
gė me uni ver si te tuo se lie tu vių kal bą 
mo ki nan čių dės ty to jų kon fe ren ci ją, 
šie met pa kvie si me ir jų stu den tus į 
va sa ros stu di jų sa vai tę. La bai mėgs-
ta mos yra ben druo me nių vai kų sto-
vyk los, kai ak ty viau si jau nie ji ly-
de riai ga li pail sė ti ir pa si mo ky ti su 
ben dra am žiais iš vi so pa sau lio va sa-
ros sto vyk lo je pa gal spe cia liai jiems 
pa reng ta pro gra mą. Kas met or ga-
ni zuo ja mo se sto vyk lo se ap si lan ko 
apie šim tą vai kų, re ko men duo tų sa-
vo kraš to ben druo me nių.

VI II.Nuo 2000 me tų vei kia už-
sie nio lie tu vių rė mi mo cen tras, ku-
ris yra ta pęs trau kos cen tru lie tu vių 
kil mės stu den tams, be si mo kan tiems 
Lie tu vos aukš to sio se mo kyk lo se. 
Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri ja ski ria 
fi nan si nę pa ra mą, mes sa vo ruož tu 
ko or di nuo ja me ir fi nan suo ja me cen-
tro veik lą, skir tą ben dra dar bia vi mui 
su ben druo me nė mis, ska ti na me jų 
in teg ra ci ją į Lie tu vos gy ve ni mą per 
kul tū ri nius, švie tė jiš kus pro jek tus. 

Ma ny tu me, kad da bar, kai 
daug kal ba ma apie „pro tų nu te kė-
ji mą“, „emig ra ci jos ban gas“, la bai 
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pra smin ga yra to kios or ga ni za ci nės 
ir fi nan si nės pa ra mos cen tro veik la, 
pri sik vie čiant kas met į Lie tu vą stu-
di juo ti per 50 jau nų, per spek ty vių 
sa vo tau tie čių, tiek iš to li mų, tiek ar-
ti mų kraš tų. 

IX.Pa gal sa vo mi si ją de par ta-
men to pa grin di nė veik la skir ta ben-
druo me nių veik los kon so li da vi mui, 
ry šių su Lie tu va stip ri ni mui. Li tu a-
nis ti nio švie ti mo veik la yra tik vie na 
iš mū sų dar bo kryp čių.

Pa gal 2007 m. fi nan sa vi mą 
kul tū ri nei už sie nio lie tu vių veik lai 
bu vo skir ta 42 proc. vi sų pro jek tams 
skir tų lė šų, švie ti mui – 29 proc., in-
for ma ci nei, lei dy bi nei veik lai – 18 
proc. 

Nors la bai sun ku iš ves ti ta-
kos ky rą, ar ben druo me nės šven tė, 
kon cer tas yra tik kul tū ri nis ren gi nys, 
juk da ly vau jan tiems tai ga li bū ti ir 
švie čia mo jo po bū džio įvy kis. Iš vi so 
šiems me tams li tu a nis ti nės ug dy mo 
įstai gos pa tei kė 131 pa raiš ką veik los 
da li niam fi nan sa vi mui. Ko or di na ci-
nės ta ry bos spren di mu skir ta dau-
giau kaip 400 000 li tų veik lai or ga-
ni zuo ti.

Tau ti nių ma žu mų ir iš ei vi jos 
de par ta men to ben dra vi mas su už-
sie nio lie tu vių švie ti mo įstai go mis 
skai čiuo ja jau tre čią de šimt me tį. 
Yra su si klos čiu sios tra di ci jos, aiš ki 
pras mė ir pa skir tis. Ben drau ja me su 
sa vo ko le go mis ki tų vals ty bių pa rei-
gū nais, ku rie dir ba pa na šų dar bą. 

Drą siai ga li me teig ti, kad Lie-
tu vos vals ty bės ben dra vi mas su tau-
tie čiais už sie ny je ne at si lie ka nuo 
laik me čio ga li my bių, nie kuo ne nu-
si lei džia me nei veik los for ma, nei 
tu ri niu. Da li na mės sa vo pa tir ti mi, 
do mi mės di des nių vals ty bių pa ty ri-
mu. Jau tu ri me su ma ny mų 2009 me-
tams.

Esa me at vi ri nau jo vėms ir pa-
siū ly mams. Bus at nau jin ti Li tu a nis-
ti nių mo kyk lų nuo sta tai, ku ria mas 
vir tu a lus mo ky to jų ben dra vi mui 
skir tas fo ru mas TMID tin kla la py je. 

Ga li ma prog no zuo ti, jog, kei-
čian tis ko mu ni ka ci jos prie mo nėms, 
kei sis ir tra di ci nio li tu a nis ti nio mo-
ky mo si for mos, bus ga li ma lanks čiai 
ir per at stu mą da ly vau ti pa mo ko se. 

Mū sų pa reng to je Il ga lai kė je 
vals ty bės san ty kių su už sie nio lie-

tu vių ben druo me nė mis stra te gi jo-
je, ku ri bu vo de ri na ma su PLB, yra 
įvar di ja ma kaip vie na iš sil pnų dar-
bo sri čių tai – ne su kur ta adap tuo tų 
li tu a nis ti nio švie ti mo va do vė lių ir 
kom piu te ri nių mo ky mo si prie mo-
nių sis te ma bei ne pa kan ka mai reg la-
men tuo ja mas li tu a nis ti nių mo kyk lų 
pro gra mų tu ri nys, ne pa reng ti li tu a-
nis ti nių mo kyk lų dar bo ko ky bės ver-
ti ni mo kri te ri jai.

Li tu a nis ti nio švie ti mo fo ru-
mas skir tas tam, kad mes vi si ben-
drai iš si aiš kin tu me po rei kius, kaip 
Lie tu vos moks li nin kai, val di nin kai, 
or ga ni za ci jų at sto vai ga li ben dra dar-
biau ti ir pa dė ti to bu li nant li tu a nis ti-
nio mo ky mo tu ri nį. Ieš ko me idė jų ir 
part ne rių jau su ma ny tiems pro jek-
tams įgy ven din ti.

Pa bai gai no riu pa ci tuo ti dau-
ge liui ge rai pa žįs ta mos Vai vos Vėb-
rai tės žo džius: „Mū sų ga lio je – bet 
kur pa sau ly je kur ti sa vą pa sau liu ką, 
ku rio kon tū rai mums jau kūs, ku ria-
me esa me vie nas ki tam pa žįs ta mi ir 
jau čia mės rei ka lin gi, ku rio rai dos 
au to riais esa me pa tys“.

LITUANISTINIO ŠVIETIMO FORUMO DALYVIAI. JOLANTOS NORKEVIČIENĖS NUOTR.
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Is to ri ja...
Po Ant ro jo pa sau li nio ka ro 

bri tai pir mie ji pa si rū pi no pa bė gė lių 
sto vyk lo se Vo kie ti jo je ir Aust ri jo je 
pa si ieš ko ti sau rei ka lin gos dar bo jė-
gos, ku rios jiems ypač trū ko li go ni-
nė se, že mės ūky je, teks ti lės pra mo-
nė je ir ki tur. Pa aiš kė jus, kad vi daus 
rei ka lų mi nis te ri ja ne nu ma to kliū čių 
įsi leis ti pa bė gė lių, 1946m. ba lan džio 
mėn. Mi nist rų ka bi ne to už sie nio dar-
bi nin kų ko mi te tas ga lu ti nai su si ta rė 
dėl pir mo sios pa bė gė lių įsi ga be ni-
mo sche mos, ku ri pa va din ta „Bal tic 
Cyg net“ (lie tu viš kai tai reikš tų Bal-
ti jos jau no sios gul bės).

„...Bu vo leis ta įsi ga ben ti 1000 
mo te rų 21-40 me tų am žiaus ir tik... 
pa bal tie čių. Pir ma sis bū rys at va žia-
vo 1946m. spa lio 19d., o pas kui iki 
me tų pa bai gos – po 100 kas sa vai-
tę“.

Tai iš trau ka iš Ka zi mie ro Ba-
rė no kny gos „Bri ta ni jos lie tu viai“, 
ku ria ir no rė jau pra dė ti, nes bū tent 
šio je mū sų iš ei vi jos švie suo lio kny-

Jung ti nės Ka ra lys tės li tu a nis ti nio švie ti mo pa tir tis

go je, ži no ma, taip pat ir dar gy vų tos 
emig ra ci jos ban gos žmo nių pa sa ko-
ji muo se ir at min ty je, at gy ja JK li tu-
a nis ti nis švie ti mas.

O mo kyk lų ir švie ti mo klau-
si mai rū pė jo DBLS nuo pat pir mų jų 
jos veik los me tų, t.y. nuo 1947-ųjų.

To dėl 1950m. bu vo įkur-
ta švie ti mo ko mi si ja, ku ri vie ni jo 8 
vei kian čias sek ma die ni nes ar sa vait-
ga li nes lie tu viš kas mo kyk las, de ri no 
pro gra mas, rū pi no si nau jų mo kyk lų 
stei gi mu, prie žiū ra ir šel pi mu, per so-
na lu, sten gė si iš si aiš kin ti su au gu sių-
jų švie ti mo ga li my bes ir di džia vo si, 
kad lie tu viš kas mo kyk las lan ko 101 
mo ki nys ir dir ba 16 mo ky to jų Brad-
for de, Cor by je, Lon do ne ir Man-
ches te ry je.

Pa vyz džiui, 1946m. ru de nį 
lie tu viš ka šeš ta die ni nė mo kyk la pra-
dė jo dar bą Brad for de, ka dan gi mies-
te ap si gy ve no daug lie tu viš kų šei mų. 
Jos ini cia to riai bu vo ku ni gas J.Kuz-
mic kis ir DBLS Brad for do sky riaus 
pir mi nin kas J.Jo kub ka. Jie ir bu vo 

pir mie ji mo ky to jai. Bu vo mo ko ma 
li tu a nis ti nių da ly kų, ti ky bos, o į tal-
ką įsi jun gus J.Juš kai, – lie tu viš kų 
dai nų, O.Šer ga ly tei – tau ti nių šo kių. 
1953m. mo kyk lo je mo kė si 28 mo-
ki niai, bu vo su for muo ti 3 sky riai, o 
1957m., Brad for do lie tu viams nu si-
pir kus klu bui na mus, mo kyk la tu rė jo 
pa sto vią ir pa to gią pa sto gę, kur taip 
pat bu vo įkur ta mo kyk los bib lio te ka, 
tu rin ti 300 kny gų. K.Ba rė no kny go je 
mi ni ma, kad bu vo šven čia mos vai kų 
šven tės – Ka lė dų eg lu tės, ruo šia mi 
Mo ti nos die nos mi nė ji mai, vai kų su-
bat va ka riai-švie ti mo va lan dė lės.

Nuo 1954m. lap kri čio 7d. dar-
bą pra dė jo ry tų Lon do no sa vait ga li-
nė mo kyk la, į ku rią su si rin ko apie 
20 vai kų ir bu vo mo ko ma si tau ti nių 
šo kių, dai nų, lie tu vių kal bos. Tė vų 
ko mi te tas kas met ruoš da vo vai kams 
Ka lė dų eg lu tes ir Mo ti nos die nos 
šven tes, kuo met mo ki niai tu rė ję pro-
gos pa si ro dy ti ko iš mo kę.

Man ches te ry je lie tu viai yra 
tu rė ję mo kyk lą dar prieš Ant rą jį pa-
sau li nį ka rą, o DBLS No ting ha mo 
apy gar dos rū pes čiu mo kyk la bu vo 
įsteig ta 1949m., ku rią lan kė 6 vai kai 
ir pa mo kos vyk da vo vie nuo ly ne.

Sa vo ini cia ty va ieš ko da mi va-
do vė lių už jū riuo se, pa si nau do da mi 
vi sais kon tak tais ir drau giš kai pa dė-
da mi vie ni ki tiems, pa žen klin ti sa vo 
at si da vi mu, maiš tin gu mu ir ne pails-
tan čiu no ru kur ti, da lin tis tuo, kas ne 
tau vie nam pri klau so, – ku ni gai, mo-
ky to jai pa gal pro fe si ją ir ne, ta čiau 
vi si jie – tik ri švie suo liai ir švie tė-
jai, for ma vę li tu a nis ti nį švie ti mą, 
au to ri te tai, nuo ku rių pri klau sė vai-
kų, lan kan čių mo kyk lė les, au gi mas, 
dva si nis ir mo ra li nis for ma vi ma sis 
ir di džiu lis no ras at ei ty je, gy ve ni me 
BŪ TI, VEIK TI, IM TI bei DUO TI, 
ne šant ir sau gant tau tiš ku mo, lie tu-
vy bės ir se no sios gim to sios kal bos 
au ku rą.

1968m. ba lan džio 16d. bu vo 
pri im tas net gi nu ta ri mas skir ti pa-
ska ti na mą sias pre mi jas (tais lai kais 
po 10 sva rų) vi siems tiems jau nuo-

LIU DA JO VAI ŠIE NĖ (KAIRĖJE) FO RU ME PER SKAI TĖ JKLS ŠVIE TI MO TA RY BOS 
PRA NE ŠI MĄ
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liams, ku rie prie sa vo gim na zi jų ar 
spe cia lio se ko mi si jo se iš lai kys lie tu-
vių kal bos eg za mi ną, pa si rink tą vie-
toj ku rios nors ki tos už sie nio kal bos. 
Bu vo pa skir ta 15 to kių pre mi jų. 

Lai kui bė gant, ap lin ky bėms 
kei čian tis, kai ku rios mo kyk los sa vo 
veik lą nu trau kė, o il ges nį lai ką gy-
va vo tik Ry tų Lon do no sa vait ga li nė 
mo kyk la, ku ri dir bo su per trau ko mis 
ir pa mo kos vy ko vie na me iš Šv. Ka-
zi mie ro baž ny čios kle bo ni jos kam-
ba rių. Mo kyk los ve dė jas R.Kin ka ir 
mo ky to ja Do mei kai tė, 1980m. rug-
sė jį vie šė ję JAV, ta rė si dėl pa ra mos 
mo kyk lai va do vė liais su PLB švie-
ti mo ko mi si jos vi ce pir mi nin ku kun. 
A. Sau lai čiu.

Nuo 1983m. rug pjū čio pra-
džios Ma ri ja Ba rė nie nė ėmė si šeš-
ta die niais mo ky ti sa vo na muo se li-
tu a nis ti nių da ly kų ke le tą ar tė liau 
gy ve nan čių jau nuo lių. O „Eu ro pos 
lie tu vio“ 35 nu me ry je 1987m. pra-
ne ša ma, kad spa lio 3d. Lie tu vių na-
muo se pra dės dar bą šeš ta die ni nė 
mo kyk la, ku ri pa va din ta Mai ro nio 
var du, o ją glo bo ja DBLS, nu ta ru si 
su va žiuo jan tiems iš Ry tų Lon do no 
mo ki niams ap mo kė ti ke lio nės iš lai-
das.

1994m. mo ky to ja Ž.Stan ton 
Šle ky tė pa si džiau gė, kad mo kyk-
la jau vei kian ti 8 me tus ir jo je mo-
ko si jau nie ji ir su au gu sie ji, taip pat 
an glai, ku rie no ri iš mok ti lie tu vių 
kal bą. Vai kus į šią mo kyk lą at vež ti 
už truk da vo ne ma žiau kaip va lan dą, 
to dėl tas dar bas, pa brė žė mo ky to ja, 
bu vo tė vų ir vai kų pa si au ko ji mas.

Už da rius Lie tu vių na mus 
Mai ro nio mo kyk la ku rį lai ką ra do 
prie glau dą Šv. Ka zi mie ro pa ra pi jos 
pa tal po se Lon do ne.

...ir šian die na
Gal to dėl nau jai at vy kęs ku ni-

gas Pet ras Tve ri jo nas, ban dy da mas 
iš sau go ti šios mo kyk los tra di ci jas 
ir lie tu viš ku mo ai dą, sten gė si at gai-
vin ti mo kyk lė lės veik lą ir pra šy da vo 
tė ve lių pa lik ti sa vo vai ku čius lie tu-
vių kal bos pa mo kė lėms po šv. Mi šių. 
Su di džiu le mei le ir be jo kio at ly gio 
dau giau ne gu dve jus me tus mo kė-

me vai kus gim tą ja kal ba skai ty ti, 
ra šy ti, de kla muo ti, ruo šė me įvai-
rias šven tes, nau do jo mės baž ny čios 
bib lio te ko je esan čiais va do vė liais, 
at siųs tais iš Ame ri kos, spaus din tais 
už jū riuo se. Tai bu vo ne pa pras tai šil-
tas ir švel nus pri si lie ti mas prie lie tu-
vių kal bos, nes ne pa slap tis, kad, iki 
Lie tu vai įsto jant į Eu ro pos Są jun gą, 
dau ge lio lie tu vių šei mų bu vi mas JK 
ne bu vo le ga lus, to dėl žmo nės gy-
ve no la bai už da rai ir net į baž ny čią 
at ei da vo su bai me, sten gė si nie kur 
ne da ly vau ti.

Kei tė si lai kas, kei tė si žmo nės, 
ir ku ni go P.Tve ri jo no ini ci juo ta mo-
kyk lė lė iš au go į Šv. Ka zi mie ro pa ra-
pi jos li tu a nis ti nę mo kyk lė lę „Švy tu-
riu kas“.

Vyks tant di džiu lėms per mai-
noms mū sų laik me ty je, Lie tu vai 
įsto jus į ES ir at si ra dus ga li my bei 
ne be tū no ti už šir mos ir ne be bi jo ti, 
su ak ty vė ja lie tu viš kas gy ve ni mas ir 
čia, JK.

Jaus da mi Lie tu vos vy riau sy-
bės rū pes tį ir pa si kei tu sį  po žiū rį į 
emig ran tą – tos pa čios tau ty bės, ta 
pa čia kal ba šne kan tį, tas pa čias ver-
ty bes aukš ti nan tį lie tu vį, tik šiuo 
me tu gy ve nan tį ki tur, ku ria si nau jos 
li tu a nis ti nės mo kyk lė lės, dar že liai, 
sa vait ga li nės mo kyk los ir pri va čios 
li tu a nis ti nės mo ky kos, pra de da veik-
ti re li gi nės pri klau so my bės pa grin du 
fi nan suo ja mos lie tu viš kos švie ti mo 
įstai gos, taip pat li tu a nis ti nis švie-
ti mas vyks ta ir an gliš ko se ben dro jo 
la vi ni mo bei pra di nė se mo kyk lo se, 
kur mo ky to jais ar mo ky to jų asis ten-
tais dir ba lie tu viai pe da go gai, įgi ję 
kva li fi kuo to mo ky to jo sta tu są JK. 
Džiu gi na bri tų vy riau sy bės dė me sys, 
at kreip tas į ki tų tau tų at sto vų vai kus. 
Jiems su tei kia ma pa ra ma ir pa gal ba. 
Vie nas iš bri tų vy riau sy bės nu ta ri mų 
tvir ti na, jog jei mo kyk lo je mo ko si 
18 ar dau giau ku rios nors tau ty bės 
vai kų, jų tė vų pa gei da vi mu ir raš-
tiš ku tė vų pra šy mu mo kyk lo je ga li 
pra dė ti dirb ti mo ky to jas, šne kan tis 
ta pa čia na cio na li ne kal ba. Pa ti bu-
vau įdar bin ta Bis hop Chal lo ner ka-
ta li kų ko le gi jos mo kyk lo je tam, kad 
pa dė čiau adap tuo tis mo kyk lo je be si-

mo kan čiam di de liam skai čiui lie tu-
vių, ga lė čiau tęs ti gim to sios lie tu vių 
kal bos mo ky mą fa kul ta ty vo bū du, 
nes tik ver ti nant, mo kant ir gi li nant 
gim to sios kal bos ži nias ir iš sau gant 
tau tiš ku mą bei sa vo pra džios šak nis, 
ga li ma įver tin ti ir iš mok ti nau do tis 
ki tų tau tų lo biais, ger biant ir at si ren-
kant tai, kas tau rei ka lin ga ir ne sve-
ti ma.

Šiai die nai Jung ti nė je Ka ra-
lys tė je yra 19 vei kian čių li tu a nis ti-
nio švie ti mo ins ti tu ci jų: sa vait ga-
li nių mo kyk lų, mo kyk lų, vei kian-
čių vi są sa vai tę, dar že lių, lie tu vių 
kal bos fa kul ta ty vų, dra mos stu di jų, 
ku rias lan ko dau giau kaip 1000 įvai-
raus am žiaus vai kų. 

Mo kyk los dir ba pa gal in di vi-
du a liai pa ruoš tas pro gra mas, at si-
žvelg da mos į LR Švie ti mo ir moks lo 
mi nis te ri jos, Tau ti nių ma žu mų de-
par ta men to re ko men da ci jas. 

Mo ko mų jų da ly kų spek tras 
ga na pla tus. Mo ko ma lie tu vių kal-
bos, Lie tu vos pa ži ni mo, et no kul tū-
ros, žo džio ir ju de sio raiš kos, dai lės 
ir kai ku rių spe cia li zuo tų da ly kų: 
to kių kaip ma te ma ti ka, an glų kal ba, 
šiuo lai ki nis šo kis ir t.t. 

Mo ky to jai, iš ana li za vę ga li-
my bes, po rei kius ir sa vo mo ki nių 
ge bė ji mų bei ži nių ly gį, Ben dro jo 
ug dy mo pro gra mas pri tai ko sa viems 
po rei kiams.

Li tu a nis ti nio švie ti mo dar bo 
plot mė je yra ir sun ku mų. Dau gu ma 
mo ky to jų tu ri pe da go gi nį iš si la vi ni-
mą, to dėl la bai ak tu a li pro ble ma yra 
kva li fi ka ci jos ly gio pa lai ky mas ir 
to bu li ni mas. Švie ti mo plėt rą Jung ti-
nė je Ka ra lys tė je stab do aukš tos pa-
tal pų nuo mos kai nos, to dėl di džio ji 
da lis fi nan si nės naš tos gu la ant tė vų 
pe čių.

Vai kai į mo kyk las ren ka si ga-
na no riai, iš si il gę ir ieš ko da mi tik-
res nio ben dra vi mo ir drau gų, tai po gi 
ži nių, pa tir ties ir tuo pa čiu no rė da mi 
iš reikš ti sa ve.

Prieš tre jus me tus Di džio sios 
Bri ta ni jos Lie tu vių są jun gos ini cia-
ty va bu vo įkur ta  Švie ti mo ta ry ba. 
Jos tik las – ko or di nuo ti ir kon sul-
tuo ti stra te gi niais švie ti mo plėt ros 
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klau si mais Jung ti nės Ka ra lys tės te-
ri to ri jo je, už tik rin ti vei kian čių li tu-
a nis ti nių mo kyk lų, iki mo kyk li nių ir 
ki tų mo ky mo įstai gų sėk min gą veik-
los funk cio na vi mą,  siek ti glau daus 
mo ky mo įstai gų ben dra dar bia vi mo, 
kur ti švie ti mo ba zę, su da rant są ly gas 
mo ky to jams ir švie tė jiš kos veik los 
at sto vams da lin tis pa tir ti mi, to bu li-
nant pe da go gi nę veik lą.

Iš pas ta rą jį pus me tį įvy ku sių 
ren gi nių reik tų pa mi nė ti du. Spa-
lio mė ne sį vy ko pir ma sis vi suo ti nis 
Švie ti mo ta ry bos su va žia vi mas. Jo 
me tu bu vo nu spręs ta na rių skai čių 
nuo 7 pa di din ti iki 11, iš rink ta nau ja 
Švie ti mo ta ry ba. 

Ki tas ren gi nys – tai jau ant-
rus me tus Švie ti mo ta ry bos kar tu su 
LR am ba sa da or ga ni zuo ja mi 3 die nų 
kur sai, ku rių me tu mo ky to jai su pa-
žin di na mi su nau jau sio mis lie tu vių 
kal bos mo ky mo me to di ko mis, įgy-
ja te ori nių ir prak ti nių li tu a nis ti nio 
švie ti mo for ma vi mo, lie tu vių tau tos 
tra di ci jų ir pa pro čių puo se lė ji mo, pi-
lie tiš ku mo ug dy mo įgū džių.  Šie kur-
sai yra la bai pa lan kiai ver ti nami tiek 
jų da ly vių, tiek lek to rių iš Lie tu vos. 
Už megz ti kon tak tai su da ro pa lan kias 
ben dra dar bia vi mo ga li my bes. 

Esa me nu ma tę ki tus ren gi-
nius: tai se mi na ras tė vams apie li-
tu a nis ti nį ir pi lie ti nį švie ti mą šei-
mo je, iki mo kyk li nių įstai gų kū ri mo 
ju ri di nius klau si mus, kon fe ren ci ją/
dis ku si ją „Li tu a nis ti nės mo kyk los 
ir mo ky to jai Jung ti nė je Ka ra lys tė je: 
ben dra dar bia vi mo per spek ty vos“, 
Man ches te rio dra mos kla sės gast ro-
les Lon do ne, Vai kų gy ni mo die nos 

mi nė ji mą, da ly va vi mą Is pa ni jo je 
vyk sian čia me są skry dy je „Drau gys-
tės til tas“.

Lie tu vai ta pus Eu ro pos Są jun-
gos na re, at si vė rus dar bo rin kai JK 
at si ra do po rei kis steig ti ne tik kuo 
dau giau li tu a nis ti nių mo kyk lė lių, bet 
ir įtei sin ti lie tu vių kal bos, kaip mo-
der nios už sie nio kal bos eg za mi ną vi-
du ri nės mo kyk los bai gia muo siuo se 
(GCSE-Ge ne ral Cer ti fi  ca te of Se con-
da ry Edu ca tion) eg za mi nuo se. Toks 
eg za mi nas bū tų la bai stip ri pa ska ta 
ir mo ty va ci ja jau na jai kar tai. Sa vo 
pa siū ly mą pa tei kė me eg za mi nų įtei-
si ni mo ir or ga ni za vi mo rei ka lais už-
si i man čios or ga ni za ci jos AQA (As-
ses ment and Qu a li fi  ca tions Al lian ce) 
va do vams. Su si ti ki mų su AQA at sto-
vu me tu ap tar ta pro ce dū ra ir veiks mų 
pla nas, kaip Lie tu vių Ben druo me-
nė bei Jung ti nės Ka ra lys tės moks lo 
įstai gos ga lė tų pa reikš ti sa vo no rą 
bei ap si spren di mą del lie tu vių kal bos 
eg za mi no įtei si ni mo. Bu vo su rink ti 
de vy ni tūks tan čiai pa ra šų iš Jung ti-
nė je Ka ra lys tė je gy ve nan čių tė vų, 
ku rie pa lai ko mū sų sie kį įtei sin ti lie-
tu vių kal bos eg za mi ną ir pa gei dau ja, 
kad įtei si nus jų vai kai bai gia muo-
siuo se eg za mi nuo se pa si rink tų lie tu-
vių kal bą. Krei pė mės į 485 Švie ti mo 
sky rius vie ti nė se sa vi val dy bė se. Pa-
ra šė me 7,5 tūks tan čio laiš kų Bri ta-
ni jos pra di nių ir vi du ri nių mo kyk lų 
va do vams, kad jie in for muo tų mo-
kyk las lan kan čių lie tu vių tė vus bei 
iš reikš tų sa vo, kaip edu ka ci nių ins-
ti tu ci jų, po zi ci ją dėl eg za mi no. Sun-
ku bū tų pa pa sa ko ti, kiek pa stan gų ir 
dar bo įdė jo ben druo me nė, siųs da ma 

laiš kus, reng da ma ir ana li zuo da ma 
raš yti nius įro dy mus apie eg za mi no 
rei ka lin gu mą. Ne si no rė tų, kad mū sų 
sie kiai bū tų suž lug dy ti biu rok ra ti nių 
rei ka la vi mų pe ri pe ti jo se. De ja, AQA 
š.m. sau sio mėn. mus in for ma vo, jog 
ku rį lai ką ža dė to at sa ky mo mes dar 
ne su lauk si me. Pa guo džia tik tai, kad 
laiš ke pa aiš kin ta, jog vi sos Jung ti nės 
Ka ra lys tės eg za mi nų tvar kos kei ti-
mas bei už sie nio kal bų mo ky mo stra-
te gi jos vys ty mas įta ko jo to kį AQA 
spren di mą.

No rė čiau tuo pa čiu pa mi nė ti 
ir vei kian čią Bri tų-Lie tu vių drau gi ją 
„Til tas“, ka dan gi JKLS stei gia Švie-
ti mo ir kul tū ros fon dą, ku rio tiks lai 
yra pa dė ti iš lai ky ti ir puo se lė ti lie tu-
viš kas tra di ci jas ir kul tū rą ir tai per-
teik ti jau na jai kar tai, rem ti li tu a nis-
ti nes mo kyk lė les ir li tu a nis ti nį švie-
ti mą. Bet, ži no ma, di džiau si mū sų 
re mė jai ir pa gal bi nin kai yra Tau ti nių 
ma žu mų ir iš ei vi jos de par ta men tas, 
Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri ja, be 
ku rių glo bos mes ne įsi vaiz duo ja me 
sa vo veik los.

Ir tur būt di džiau sias pa vyz-
dys, kad vi si mes ei na me tei sin gu 
ke liu, kad ne sa me iš si bars tę ir sve ti-
mi, kad tu ri me ben drus tiks lus, ke ti-
ni mus, sie ki mus ir di džiuo ja mės tuo, 
kas esa me, yra šis mū sų šian die ni nis 
fo ru mas, mū sų bu vi mas kar tu ir kal-
bė ji ma sis.

Pa ren gė Liu da Jo vai šie nė 
ir Re na ta Ret ku tė

JKLS Švie ti mo ta ry ba
Forumo medžiagos skelbimą  

parėmė Tautinių mažumų ir išeivijos  
departamentas prie LR Vyriausybės

FORUMO „LITUANISTINIS ŠVIETIMAS: PERSPEKTYVOS IR TENDENCIJOS“ DALYVIAI. JOLANTOS NORKEVIČIENĖS NUOTR.
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–Ko at va žia vot, ko ti kė jo tės 
at vy ku si, klau siu pir mą kar tą da-
ly vau jan čios mo ky to jos Jū ra tės iš 
Va len si jos.

–Pir miau sia pa tir ties. Lie tu-
vo je dir bau 5 m. mo kyk lo je ir dir bau 
ge ro je mo kyk lo je – gim na zi jo je, bet 
pra dė jus dirb ti Is pa ni jo je, vi są sa vo 
pa tir tį tu rė jau brauk ti lauk. Dir bu an-
tri me tai, bet prieš kiek vie ną pa mo-
ką grie biuo si už gal vos: nuo ko pra-
dė ti? Nes dir bu vie na, gru pė je tu riu 
vai kų nuo 5 iki 12 me tų, kal bė ji mo 
lie tu viš kai ly gis skir tin gas, am žius 
taip pat skir tin gas. At ras ti vi du rį yra 

Ži nių nie ka da nė ra per daug net ir mo ky to jui
Li tu a nis ti nio švie ti mo už sie ny je dar buo to jų fo ru me da ly va vo mo ky to jai iš 24 kraš-

tų, tarp jų su si ra do me ma žiau siai „Pa sau lio lie tu vy je“ pas ta ruo ju me tu mi ni mų vie to-
vių at sto ves ir pa kal bi no me. Tai gi per per trau ką sė da me pa si šne ku čiuo ti su Is pa ni jos – 
Va len si jos Kas tel jo no mo kyk los „Gin ta rė lis“  li tu a nis ti nės mo kyk los mo ky to ja Jū ra te 
Li lei kie ne bei Na va ros li tu a nis ti nės mo kyk los „Sau lu tė“ mo ky to ja Sil va Pet kaus kie ne. 
Jų drau gi jo je bu vo ir Tbi li sio li tu a nis ti nės mo kyk los mo ky to ja Li di ja Gior go bia ni.

la bai sun ku. Ap si džiau giau pa ma-
čiu si, kad yra JAV, Ka na dos lie tu vių 
kal bos mo ky to jų, ku rie jau dau ge lį 
me tų dir ba, iš jų ti kiuo si pa si mo ky-
ti. Ma no mo kyk lė lė je yra apie 10-12 
vai ku čių.

–Kiek apy lin kė je lie tu vių?
–Vi si gal vo ja, kad Is pa ni jo je 

yra la bai daug lie tu vių, bet iš tie sų 
Va len si jos zo no je mū sų nė ra la bai 
daug. Al me ri jo je tai iš tie sų – ten 
nu va žiuo ji – kas an tra ma ši na yra 
lie tu viš kais nu me riais. O mū sų nė ra 
ma žai, bet ir nė ra la bai daug. 

Ma no, Na va ros, mo kyk lė lė 

prieš tre jus me tus bu vo pir mo ji lie-
tu vių įsteig ta Is pa ni jo je, – sa ko Sil-
va. Pra džio je bu vo la bai ge rai, ir tė-
ve liai bu vo la bai ak ty vūs, bet vai kai 
jau pa au go, su lau kė 14 me tų, jau ne-
la bai no ri ei ti. Jei gu tė vai ne ver čia, 
tai ir ne be ina. Nes mo kyk lė lė yra 
to lo kai, Na va ros cen tre Tu de lo je. 
Na va ro je gy ve na dau giau kaip 200 
lie tu vių. Vai kus rei kia vež ti 20-30 
km. Pvz., 4 ma žiu kus vai kus nuo 3 
iki 6 me tų dvi ma mos ve ža net iš Sa-
ra go sos, ku ri yra be veik 90 km. Vie-
na ma ma me di kė, ki ta yra mo ky to-
ja, jos su si ko o pe ruo ja. Da bar ma no 

(IŠ KAI RĖS) JŪ RA TĖ LI LEI KIE NĖ, LI DI JA GIOR GO BIA NI IR SIL VA PET KAUS KIE NĖ
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vai kiu kai jau yra gi mę Is pa ni jo je. Jie 
kal ba is pa niš kai. Jei gu aš jų klau siu 
lie tu viš kai, jie at sa ko is pa niš kai, ba-
ra si is pa niš kai, bet aš ant jų ne pyks-
tu, ap si ei na me gra žiuo ju. Pra de dam 
pa mo kė lę Be at ri čės Grin ce vi čiū tės 
įdai nuo ta „Kiš kiai pyš kiai“ dai ne le. 
Su tri me čiais man la bai ne leng va, 
pra džio je jie net ne no rė jo lik ti mo-
kyk lo je. Į mo kyk lą ma žiu kai at ei na 
su žais liu kais, žai džia, lie tu viš kai 
su jais kal ba si. Su vy res niais mes 
dir bom iki Ve ly kų ir pa da rėm per-
trau ką, nes su ma žiu kais ruo šia mės 
„Ex po“ pa ro dai Sa ra go so je, kur vi-
suo me ni niais pa grin dais mes at sto-
vau si me Lie tu vai.

–Kaip da li na te tė vus? Kuo 
tie, ku rie at ve da į mo kyk lą vai kus, 
ski ria si nuo ki tų, tų, ku rie vai kų į 
mo kyk lą ne ve da, – klau siu Sil vos. 

–Jų vai kai bus is pa nai. Jie man 
taip sa ko: mū sų vai kai bus is pa nai, 
jiems ir taip sun ku is pa nų mo kyk lo je 
mo ky tis, o lie tu vių kal ba juos ir mus 
tik ap sun kins...

–Ar di džio ji dau gu ma lie tu-
vių ke ti na lik ti Is pa ni jo je?

–Ki ti gal ir ne liks, bet jie ma-
no, kad da bar vai kas tu ri mo ky tis 
is pa nų mo kyk lo je. Kai ku rie kal ba, 
kad jie tik rai liks ten. Yra nu si pir kę 
bu tus. Ki ti sa ko, kad ten gy vens, kol 
vai kas baigs mo kyk lą, gaus vi du ri-
nį jį iš si la vi ni mą. „Ne no riu aš to vai-
ko tam py ti, te gu jis mo ko si vie no je 
mo kyk lo je“, – sa ko. Yra jau nų, iš-
si tuo ku sių šei mų ar ba mo te rų, su si-
tuo ku sių su is pa nais. Pa si tai ko, kad 
miš rio se šei mo se vy rai is pa nai net-
gi ne no ri, kad vai kai lan ky tų lie tu-
viš ką mo kyk lą. Žmo nai jie sa ko: tu 
mo ky kis is pa nų kal bos ir te gu vai kas 
mo ko si. To dėl ke lios mer gai tės iš ėjo 
iš mo kyk los, – sa ko – už teks. Ra šy-
ti mo ka, skai ty ti mo ka, ir ga na. Tos 
mer gai tės jau Lie tu vo je bu vo pa si-
mo kiu sios pra di nė je mo kyk lo je, ne-
blo gai lie tu viš kai kal ba ir ra šo. 

–Va sa ro mis iš D. Bri ta ni jos 
ar net Ame ri kos lie tu viai vai kus 
at ve ža pas se ne lius į Lie tu vą. O iš 
Is pa ni jos?

–Jie va žiuo ja pas se ne lius ir 
iš Na va ros, ir iš Va len si jos, – sa ko 

Jū ra tė. – Tas vai kas, ku ris va žiuo ja 
va sa rai pas se ne lius, la bai ski ria si 
nuo ki tų. Aš tu rė jau vie ną mer gai tę, 
ku ri lie tu viš kai vi siš kai ne mo kė jo, 
nors jos ma ma bu vo lie tu vė. Vai kas 
au go glo bos na muo se, nes ma ma tu-
rė jo pro ble mų. Ir vai kas bu vo pro-
ble miš kas. Ji nie ko ne su pras da vo ir 
pa mo ko se ne nu sė dė da vo. O kai va-
sa rą pra lei do lie tu viš ka me dar že ly je, 
grį žo vi sai ki to kia – ir el ge sys pa si-
tai sė, ir kal ba. Su ja pa si da rė įma no-
ma ben drau ti. Vai kai la bai im lūs ir į 
mo kyk lė lę no ri ei ti. Sa vo vie to vė je 
ne pa žįs tu tė vų, ku rie ne no rė tų vai kų 
leis ti į lie tu viš ką mo kyk lė lę. Ir vy ras 
is pa nas iš moks ta lie tu viš kai, su pras-
da mas, kad vai kas tu ri kal bė ti mo ti-
nos kal ba. Yra ki ta ne lai mė. Pa žįs tu 
šei mą, kur tė vai abu lie tu viai, o jų 
vai kai tar pu sa vy je kal ba is pa niš kai. 
Tė vai tuo di džiuo ja si, nes pa tys ne-
pa jė gia is pa niš kai iš mok ti. Žo džiu, 
kon tras tai la bai di de li.

Is pa ni jo je dir ban čios mo ky to-
jos yra sa va no rės, už šį dar bą joms 
nie kas ne mo ka: „Tai mū sų lais va lai-
kis“, – sa ko Sil va”.

– Na, o kaip Gru zi jo je? – 
klau siu Li di ją.

–Mes tu rim vie ną mo kyk lą 
Tbi li sy je, dir bam jau la bai se niai, 
12 me tų. Sun ku mų kaip ir vi sur, yra. 
Nors prak ti kos tu rim, bet jos vi sa da 
rei kia dau giau. Esu vie na mo ky to ja. 
Šie met vai ku čių tu ri me 10, bet jie 
la bai skir tin gi, gal vie nin te lis pliu-
sas, kad jų vie no das ži no ji mo ly gis, 
ne pai sant, kad ma žiau sias mo ki nys 
yra 11 me tų, o vy riau sias 38. Jiems 
mo kyk lo je sma gu. Už si re gist ra vu-
sių lie tu vių Tbi li sy je yra apie 30, o 
gal ir dar ma žiau. Tai daž niau siai už 
gru zi nų iš te kė ju sios mo te rys. Vy-
rų lie tu vių ne tu rim. Nau jai at va žia-
vu sių nė ra, vi sos esa me at vy ku sios 
anks čiau. Yra gal 15-20 to kių, ku-
rios nuo lat su si tin kam. Ry šius pa-
lai kom su TMI Du, iš ten gau na me 
va do vė lius ir ki tą me džia gą. Mū sų 
vai kų lan ky ti lie tu viš ką mo kyk lą 
šeš ta die nį vers ti ne rei kia, jie la bai 
no riai ei na. Pri ima ją kaip ma lo nų 
prie dą prie sa vo gy ve ni mo, kaip ma-
lo nų lai ko pra lei di mą. Pas mus taip 

pri im ta, kad jei gu vai kas yra mo kyk-
li nio am žiaus, jis bū ti nai ei na į lie tu-
viš ką mo kyk lą. La bai di de lis sti mu-
las yra va sa ros sto vyk los Lie tu vo je – 
tai pa sau lio lie tu vių vai kų sto vyk los. 
Mes su da rom pla nus, ku rie va žiuos 
šie met, ku rie po me tų ar dve jų. Jie 
tai ži no ir la bai lau kia. Sto vyk los yra 
bu vu sios prie eže ro ir Pa lan go je. Jas 
or ga ni zuo ja TMI Das ir fi nan suo ja 2 
vai ku čių ir vie no ly din čio jo ke lio nę 
ir gy ve ni mą sto vyk lo je kas met. Tuo 
yra su in te re suo ti ir tė vai.

–O Is pa ni jos tė vai ve ža vai-
kus į to kias sto vyk las?

–Mes gau na me kvie ti mus tik 
iš pri va čių sto vyk lų, už ku rias rei kia 
mo kė ti. Is pa ni jo je dir ban tis žmo gus 
800 li tų už 10 die nų sto vyk lą ir dar 
už ke lio nę ne ga li su si mo kė ti, bran gu, 
– sa ko Sil va iš Na va ros, bet pri du ria, 
kad pa ra mos iš TMI Do gau na ir jie:

–Pra ėju siais me tais pa ra šiau 
pro jek tą ir mū sų pro jek tas bu vo fi-
nan suo tas. Su ren giau sto vyk lą Mo ti-
nos die nai. Tė ve liai žai dė krep ši nį, 
aš vai kams ve džiau at vi rą pa mo ką, 
bu vo vie tos te le vi zi ja (lie tu viai tu-
ri sa vo lai ką), va ka re bu vo ben dros 
Mi šios, ku rias au ko jo Gra na dos ku-
ni gas. Lie tu vių su si bū ri muo se da ly-
vau ja, ži no ma, ne vi si. Man at ro do, 
kad vi si nie kur ne si ren ka. Yra to kių, 
ku rie vi siš kai ne no ri ben drau ti su 
sa vais. Kaip ir Lie tu vo je yra žmo-
nių, ku rie ne no ri bū ti vi suo me nė je. 
Pas mus bu vo iš Ka na dos at va žia-
vęs prel. E. Put ri mas, au ko jo Mi šias, 
lai mi no vai kus. Su va žia vo lie tu viai 
iš to li mų apy lin kių, nu si fo tog ra fa-
vom, val gė me ben drą va ka rie nę. Pa-
kliu vom į Is pa ni jos laik raš čius. Po 
to at ro dė, kad jau im si me ben drau ti 
ak ty viau, bet dar bai… Yra kas dir ba 
ko o pe ra ty vuo se se zo no me to – nuo 
pir ma die nio iki sek ma die nio. Va-
sa rą no ri si už si dirb ti pi ni gė lių. Yra 
šei mų, ku rios iš va žia vo į An gli ją 
ir vai kiu kus iš si ve žė. Da bar jie jau 
mo ky sis an gliš kai. Tai pa pras tai jau-
ni žmo nės. Jie jau kos mo po li tai. O 
šiaip mū sų vai kiu kai yra ge ri, kad ir 
pa si ba ra is pa niš kai. Is pa ni jo je pa si-
bar ti yra na tū ra lu. 

Kal bė jo si Aud ro nė V. Škiu dai tė
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Lie tu vos jau ni mo or ga ni za-
ci jų ta ry ba (Li JOT) šiais me tais vėl 
ren gia eks pe di ci ją į lie tu vių trem-
ties ir  įka li ni mo vie tas Si bi re. Bu vo 
pa skelb ta da ly vių at ran ka. Pa te kę į 
eks pe di ci jos bū rį žmo nės pir miau-
sia da ly vaus ban do ma ja me žy gy je 
Lie tu vo je. Jį įvei kę jau nuo liai lie pą 
vyks į su dė tin gą ir daug iš ban dy mų 
ža dan čią eks pe di ci ją Si bi re. Kar tu 
su mi si jos da ly viais šie met į Si bi rą 
iš si ruoš ir ži no mas pra mo gų pa sau-
lio at sto vas Ma ri jo nas Mi ku ta vi čius. 
Žy gis Si bi re truks tris sa vai tes – nuo 
lie pos 3 d. iki lie pos 23 d. Di dži ą ją 
lai ko da lį da ly viai gy vens pa la pi nė se 
lau ki nės gam tos są ly go mis, dau gy bę 
ki lo met rų ke liaus pės čio mis, kar tu 
su sa vi mi neš da mi kup ri nes.

Ma ri jo no Mi ku ta vi čiaus tei-
gi mu, ši eks pe di ci ja ga li tap ti gy ve-
ni mo iš šū kiu: „Ši mi si ja pa rei ka laus 
be pro tiš kai daug jė gų bei iš tver mės, 

Šie met vėl vyks žy gis – „Mi si ja Si bi ras‘08“

ta čiau kar tu – tai pui ki pro ga pa ma-
ty ti, kaip iš tie sų at ro dė trem ti nių 
gy ve ni mas, tu rė si me ga li my bę pa-
si kal bė ti su vis dar Si bi re gy ve nan-
čiais trem ti niais. Šie iš gy ve ni mai 
re a lūs, ap čiuo pia mi, o ne pa se nęs 
teks tas is to ri jos va do vė ly je“. Pa sak 
Ma ri jo no, to kie jau ni mo pro jek tai – 
nau jas bū das pa ro dy ti, kad jau ni mas 
Lie tu vo je yra iš tie sų pa trio tiš kas. 

Kar tu su eks pe di ci jos da ly-
viais į Si bi rą šie met vyks ir pro fe-
sio na li fil ma vi mo gru pė. Ji fik suos 
pro jek to „Mi si ja Si bi ras‘08“ da ly vių 
iš gy ve ni mus, gy ve ni mo Si bi re re a-
ly bę, po kal bius su ten gy ve nan čiais 
lie tu viais. Iš šios fil muo tos me džia-
gos bus su kur tas dvie jų da lių do ku-
men ti nis fil mas.

2006 m. ir 2007 m. Li JOT 
su ren gė 4 sėk min gas eks pe di ci jas į 
Si bi rą. Eks pe di ci jų me tu jau ni mas 
su tvar kė apie 40 lie tu viš kų ka pi nių, 

su si ti ko su ten gy ve nan čio mis lie tu-
vių ben druo me nė mis. Su si pa žin ti su 
pro jek to re zul ta tais ga li ma pus la py-
je www.mi si ja si bi ras.lt.

„Pa grin di nis pro jek to „Mi-
si ja Si bi ras‘08“ tiks las – pa ro dy ti, 
kad jau ni mas Lie tu vo je yra pa trio-
tiš kas“, – sa ko ir Li JOT pre zi den tas 
Ša rū nas Fro len ko. Pro jek to glo bė jai: 
pre zi den tas Al gir das Bra zaus kas ir 
Eu ro pos par la men to na rys prof. Vy-
tau tas Land sber gis.

Lie tu vos jau ni mo or ga ni za ci-
jų ta ry ba (Li JOT) yra 1992 m. įkur ta 
di džiau sia ne vy riau sy bi nių jau ni mo 
or ga ni za ci jų są jun ga Lie tu vo je, vie-
ni jan ti 56 na cio na li nes jau ni mo or-
ga ni za ci jas ir re gio ni nes jau ni mo or-
ga ni za ci jų są jun gas, – pra ne ša Lau ra 
Ty ry ly tė, Lie tu vos jau ni mo or ga ni-
za ci jų ta ry bos (Li JOT)  ry šių su vi-
suo me ne ko or di na to rė.

EKS PE DI CI JŲ Į SI BI RĄ DA LY VIAI TVAR KO LIE TU VIŠ KAS KA PI NES
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Ko vo 25-28 d. Lie tu vo je vy-
ko II Eu ro pos lie tu vių ka ta li kų dva-
si nin kų su va žia vi mas, ku ria me da-
ly va vo lie tu viai ku ni gai, dir ban tys 
sie lo va do je su emig ran tais Vo kie-
ti jo je, Ai ri jo je, An gli jo je, Puns ke, 
Ka li ning ra de, No vo si birs ke, taip pat 
at sto vai iš Šv. Pran ciš kaus Ma žes-
nių jų bro lių or di no bei Jė zaus drau-
gi jos. Su va žia vi mas pra si dė jo ko vo 
25-osios va ka re Vil niu je, Eu cha ris ti-
jos šven ti mu Ber nar di nų baž ny čio je, 
li tur gi jai va do va vo Lie tu vos vys ku-
pų kon fe ren ci jos de le ga tas rū pin tis 
už sie nio lie tu vių sie lo va da prel. Ed-
mun das Put ri mas. 

Ko vo 26  d. su va žia vi mo da-
ly viai mel dė si Vil niaus ar ki ka ted ros 
ba zi li kos šv. Ka zi mie ro kop ly čio-
je, ho mi li ją skel bė LVK ge ne ra li nis 
sek re to rius mons. Gin ta ras Gru šas. 
Po to po sė džiai, ku riems va do va-
vo prel. E. Put ri mas, vy ko Lie tu vos 
vys ku pų kon fe ren ci jos pa tal po se. 
Įva di nės kon fe ren ci jos me tu bu-
vo ap tar ta pro ble ma, kai iš vyk da mi 
už dar biau ti emig ran tai pa lie ka Lie-
tu vo je sa vo vai kus, o tai jau at si lie-
pia skau džio mis pa sek mė mis. Bu vo 
pa si da lin ta įvai rių kraš tų pa tir ti mi 
mi nė tu klau si mu ir sie lo va di nė mis 

Eu ro pos lie tu vių dva si nin kų su va žia vi mas

ga li my bė mis spren džiant šią opią 
pro ble mą. Vė liau bu vo kal bė ta si ne 
tik apie sie lo va di nes, bet ir apie eko-
no mi nes bei so cia li nes ten den ci jas 
už sie ny je, su si ju sias, be abe jo, ir su 
mū sų tau tie čių gy ve ni mu.

Su va žia vi mo da ly vius ap lan-
kė kar di no las Aud rys Juo zas Bač kis, 
o kiek vė liau ir Apaš ta li nis nun ci jus 
ar ki vysk. Pe ter Step han Zurb rig gen, 
ku rie ne tik pa svei ki no su si rin ku-
siuo sius, bet ir ta rė pa drą si nan tį ir 
dar la biau mi sio nie riš kai veik lai pa-
ska ti nan tį žo dį. Su si ti ki mų me tu bu-
vo pa ra gin ta kur ti il ga lai kę ir trum-
pa lai kę mi sio nie riš kos veik los stra-
te gi ją ir ieš ko ti gal būt vi siš kai nau jų 
bū dų jai įgy ven din ti. 

Po pie ti nė je da ly je du pa sau lie-
čiai pa liu di jo apie sa vo mi sio nie riš ką 
pa tir tį Bal ta ru si jo je bei Ka zach sta ne, 
Azer bai dža ne ir Gru zi jo je. Vė liau 
te ol. dr. Ar tū ras Lu ka še vi čius pa si-
da li no sa vo pra ne ši mu „Mi sio lo gi-
ja šian dien“, įvar din da mas Lie tu vos 
pa ra pi jo se vy rau jan čias ka ta li kiš ko 
gy ve ni mo sam pra tas bei pa teik da mas 
prak ti nį mo de lį ga li mam emig ra vu-
sių lie tu vių sie lo va dos pla na vi mui. 
Pre le gen to min tis ly dė jo sva rūs at sa-
ky mai į su va žia vi mo da ly vių gau sius 

ir jiems ak tu a lius klau si mus. 
Ko vo 27 d. su va žia vi mo da-

ly viai vie šė jo Ši lu vo je, kur 12 val. 
šven tė Eu cha ris ti ją su Lie tu vos vys-
ku pų kon fe ren ci jos pir mi nin ku ar ki-
vysk. Si gi tu Tam ke vi čiu mi, SJ. Po 
pie tų Jo no Pau liaus II na muo se ar-
ki vys ku pas su at vy ku siais ku ni gais 
kal bė jo si apie jiems svar bius sie lo-
va dos rei ka lus, at sa ki nė jo į klau si-
mus, pa si da li jo sa vo pa tir ti mi. Vieš-
na gę Ši lu vo je už bai gė Kau no ar ki-
vys ku pi jos at sto vo spau dai ir „Ar tu-
mos“ žur na lo re dak to riaus fi los. lic. 
Da riaus Chmie liaus ko pra ne ši mas 
„In for ma ci nių tech no lo gi jų pa nau-
do ji mo sie lo va do je ga li my bės“.

Su si rin kę dva si nin kai bai gė sa-
vo su si ti ki mą ko vo 28-ąją Vil niu je, 
api ben drin da mi gir dė tas min tis bei 
nu ma ty da mi sie lo va di nes gai res at ei-
čiai ke le riems me tams į prie kį. Su va-
žia vi mo dar bą vai ni ka vo iš kil min gas 
Eu cha ris ti jos šven ti mas Die vo Gai-
les tin gu mo šven to vė je, va do vau jant 
Vil niaus ar ki ka ted ros ba zi li kos ad mi-
nist ra to riui kun. Ri čar dui Do vei kai.

Prel. Ed mun das Put ri mas
Lie tu vos Vys ku pų kon fe ren ci jos 

de le ga tas rū pin tis 
už sie nio lie tu vių sie lo va da
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Vil niaus vi du ri nė je mo kyk lo-
je „Lie tu vių na mai“ nuo lat vyks ta 
dai lės dar bų pa ro dos. Šiais moks-
lo me tais gro žė jo mės J.Staus kai tės 
dai lės stu di jos va sa ros ple ne ro, ku-
ria me da ly va vo ir mū sų mo kyk los 
ke tu rios mer gai tės, kū ry bi niais dar-
bais, M.K.Čiur lio nio me nų mo kyk-
los dai lės spe cia ly bės sep tin tos kla-
sės mo ki nių dar bais, VPU stu den čių, 
at li ku sių mū sų mo kyk lo je prak ti ką, 
dai lės dar bais.

Jau tra di ci nė mis ta po ir mū sų 
mo kyk los mo ki nių dar bų pa ro dos: 
„Tau, Mo kyk la!“ (skir ta mo kyk los 
sep ty nio li kos me tų su kak čiai), ka-
lė di nė pa ro da-kon kur sas „Ka lė di nės 
fan ta zi jos“, ve ly ki nių pie ši nių pa-
ro da „Pa va sa rio pra na šai“ ir kt. Bet 
kiek vie nam dai lės mo ky to jui tur būt 
di džiau sia šven tė, kai sa vo as me ni nę 
pa ro dą su ren gia jo mo ki nys.

„Džiau giuo si ga lė da ma Jums 
pri sta ty ti sa vo pir mą ją dai lės dar bų 
pa ro dą „Žvilgs nis iš ar čiau“. Pa va-
di nau ją taip, nes no riu į pa sau lį pa-
si žiū rė ti lyg pro pa di di na mą jį stik lą. 
Mus su pa dau gy bė įvai riau sių for mų, 
spal vų ir jų at spal vių. Tos gau sy bės 
ne įma no ma su skai čiuo ti, ap ra šy ti, o 
tuo la biau – nu pieš ti. Ne už tek tų ir 

Mė gia mas už si ė mi mas – dai lė
vi so gy ve ni mo. O žmo gaus jaus mai? 
La bai įdo mu pa ban dy ti juos per teik-
ti spal vo mis ar li ni jo mis. Ar ban dė te 
ka da nors nu pieš ti liū de sį, džiaugs-
mą, mei lę, pyk tį, il ge sį...?“ – šiais 
žo džiais „Lie tu vių na mų“ sep tin tos 
kla sės mo ki nė Vik to ri ja Li sov ska-
ja ati da rė sa vo pir mą ją dai lės dar bų 
pa ro dą mo kyk lo je. 

Pa svei kin ti Vik to ri jos (žr. 
nuotraukoje antroji iš dešinės) 
at ėjo kla sės drau gai, mo ky to jai, 
mo kyk los ad mi nist ra ci ja. Vi si pa si-
džiau gė jos dar bais, lin kė jo, kad ši 
pa ro da ne bū tų pas ku ti nė. 

Pie ši mu Vik to ri ja su si do mė jo 
bū da ma penk to je kla sė je. Taip pra si-
dė jo jos ke lias į sėk mę. La bai grei tai 
su si for ma vo tik jai bū din ga ta py mo 
ma nie ra, to dėl jos dar bus ga li leng-
vai at pa žin ti kiek vie nas. Vik to ri ja 
nuo šir džiai ti ki sa vo ku ria mu pa-
sau liu. Te mos, ar ti mos jos sie lai, – 
gam ta, žmo gaus jaus mai, mies tas. 
Daug ir kū ry bin gai dirb da ma ji ta po 
dau ge lio tarp tau ti nių, res pub li ki nių, 
Vil niaus mies to ir mo kyk lo je reng-
tų dai lės kon kur sų lau re a te. Šiais 
moks lo me tais Vil niaus mies to dai-
lės olim pia do je 7-8 kla sių gru pė je 
už ėmė pir mą vie tą, o Lie tu vos dai-

lės olim pia do je ga vo an tro laips nio 
di plo mą ir di plo mą už kū ry biš ku mą. 
Tai aukš tas įver ti ni mas, to dėl da bar 
ren gia me do ku men tus „Ma xi mos“ 
jau nų jų ta len tų sti pen di jai gau ti.

Mies čio niš ku mu, apa ti ja, 
veid mai nys te, egoiz mu, žiau ru mu 
už si krė tu sio je vi suo me nė je, gim dan-
čio je be si elius ir be dva sius vai kus, 
la bai sun ku dirb ti mo kyk lo je, sun ku 
iš sau go ti op ti miz mą, iš lik ti sa vi mi, 
ap gin ti sa vo tie są, kai nai ki na mas 
gro žis, dva sin gu mas, kai iš duo da tie 
mo ki niai, ku riais rū pi nai si kaip sa vo 
tik rais vai kais... Gal to dėl dvi gu ba 
at gai va to kie mo ki niai, kaip Vik to-
ri ja – dar jau nas, bet at vi ras, nuo šir-
dus, do ras, jaut rios sie los žmo gus, su 
ku riuo leng va ir pa pras ta ben drau ti, 
ku rio toks švie sus pa sau lis, dar ne-
pa lies tas me lo, iš skai čia vi mo, abe-
jin gu mo, ne ti kė ji mo... 

Ne ži nia, ar Vik to ri ja at ei ty je 
pa si rinks dai li nin kės ke lią. Gal dai-
lė jai liks tik mė gia mas už si ė mi mas. 
Te gul šis už si ė mi mas tei kia be ga li nį 
at ra di mo džiaugs mą, te nie kuo met 
ne iš blės ta pa čios gra žiau sios spal-
vos.

Ži vi li ja Ši me le vi čie nė
„Lie tu vių na mų“ dai lės mo ky to ja
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Vil niu je, ei da ma 104-uo sius 
me tus, 2008-04-20 mi rė įžy mi kan-
klių mu zi kos puo se lė to ja Ona Mo zo-
liaus kai tė Mi kuls kie nė. Kan kli nin kė 
gi mė 1905 me tais sau sio 30 die ną 
Oms ke, Ru si jo je, kur, ma no ma, bu vo 
iš trem ta šei ma už da ly va vi mą knyg-
ne šių ju dė ji me. Lie tu vo je, Aust ri jo-
je, Vo kie ti jo je ir JAV vei ku sio Čiur-
lio nio an sam blio kan klių or kest ro 
va do vė, Šau lių są jun gos gar bės na rė 
yra pa gerb ta ke liais Lie tu vos vals ty-
bės ap do va no ji mais: 1937 me tais ap-
do va no ta Lie tu vos Ne pri klau so my-
bės 10-me čio me da liu, 1938 me tais 
– Šau lių žvaigž dės or di nu, 1996-ai-
siais – Lie tu vos Di džio jo Ku ni gaikš-
čio Ge di mi no 5-ojo laips nio or di nu. 
Ve lio nė bu vo pa šar vo ta Šv. Ig no to 
baž ny čio je, ku ri yra per duo ta Lie tu-
vos kraš to ap sau gai. Pa lai do ta ša lia 
vy ro, ku rio pa lai kus ji par ve žė 1993 
m., Ra sų ka pi nė se. Ei da mi lan ky ti 
Jo no Ba sa na vi čiaus ka po, pra ei si te 
ir pro Mi kuls kius, ku rie am ži nai grį-
žo į sa vo Tė vy nę. Ona Mi kuls kie nė 
par va žia vo gy ven ti į Lie tu vą 1994 
m. ir gy ve no Vil niaus ge ron to lo gi jos 
cen tre, bu vo vi sų my li ma ir lan ko ma. 
100-ojo gim ta die nio pro ga ją pa ger-
bė net JAV am ba sa do rius Lie tu vo je. 

Vil niu je mi rė kan kli nin kė Ona Mo zo liaus kai tė Mi kuls kie nė

Lai do tu vė se da ly va vo „Lie tu-
vos“ an sam blis, jas or ga ni za vo Ve lio-
nės gi mi nai čiai. Vie ną jų – Ve lio nės 
vy res nio sios se sers sū nų, vil nie tį in ži-
nie rių Gin tau tą Va sio nį, pa kal bi no me 
ir pa pra šė me pa pa sa ko ti apie te tą: 

„Te ta gi mė Ru si jo je. Ma no 
ma ma bu vo 13 me tų vy res nė, tai ją 
au gi no Oms ke, lei do į mo kyk lą. Lie-
tu vos ne pri klau so my bės lai kais, apie 
1921 m., te ta at va žia vo į Lie tu vą, 
ap si gy ve no Kau ne, įsto jo į Klai pė-
dos kon ser va to ri ją, ten su si pa ži no su 
bū si muo ju vy ru Al fon su Mi kuls kiu. 
La bai no rė jo mo ky tis gro ti ar fa, bet 
ka dan gi to kios spe cia ly bės ne bu vo, 
Mi kuls kis pa siū lė kan kles. Taip tuo 
ke liu ir nu ė jo. Vė liau Mi kuls kis bu-
vo la bai žy mus, jau nas, ga bus di ri-
gen tas, jo or ga ni zuo ti šau lių cho rai 
už im da vo pir mą sias vie tas Lie tu vo-
je. 1940 m. jie su kū rė Čiur lio nio an-
sam blį, ku rio kan klių gru pei 50 m. 
va do va vo Mi kuls kie nė – ir Vo kie ti-
jo je, ir Ame ri ko je. 

Man di džiau sią įspū dį pa da rė 
Mi kuls kio už ra šy tas pa sa ko ji mas, kaip 
an sam blis 1944 m. lie pos mėn. trau kė-
si iš bom bar duo ja mo Vil niaus. An sam-
blis sė do į lai vą-bo tą ir iš plau kė. Prie 
Vin gio par ko at si tren kė į po lius ir su-

du žo. Iš bri dę pa rei ka la vo to kio pa ties 
lai vo. Nu ė jo pas len ką, pa siū lė bu te lį. 
Tas ne su ti ko, tuo met pa sa kė, kad jie 
tu ri ir re vol ve rį. Ta da len kas ge riau pa-
pra šęs bu te lio. Ge riau siai vi są Mi kuls-
kių is to ri ją ži no mu zi ko lo gas Vac lo vas 
Juod pu sis, ku ris yra pa ra šęs nuo sta bią 
kny gą apie te tą. 

Te ta Onu tė bu vo at kak li as-
me ny bė. Bu vo la bai stip rios va lios, 
tu rė jo la bai aiš kius tiks lus ir mo kė-
jo ap link sa ve su bur ti žmo nes, ku rie 
pa dė tų tų tiks lų siek ti. To kių sa vy bių 
tu rė jo abu. Čiur lio nio an sam blis kon-
cer tavo po vi są pa sau lį, kur tik buvo 
lie tu vių. Vie nas di džiau sių pa sie ki-
mų – kon cer tas „Car ne gie Holl“. 

Oku pa ci jos me tais te ta Onu-
tė su ma no ma ma su si ra ši nė da vo, į 
Lie tu vą at vy ku si ne bu vo, kar tais at-
siųs da vo do va nų. Kaip man te ko gir-
dė ti, so vie ti nė val džia Mi kuls kius su 
an sam bliu kvie tė į Lie tu vą, bet la bai 
keis tu bū du – pra dė ti kon cer tus nuo 
Vla di vos to ko. Jie ne su ti ko. Sa ky-
da vo, kad grįš tik į lais vą Lie tu vą. 
Mi kuls kiui ne te ko su lauk ti Lie tu vos 
ne pri klau so my bės. 

Ame ri ko je jie abu dir bo fab-
ri ke, jis – me ta lo pjo vi mo įran kių 
fab ri ke, kur ga ląs da vo įran kius. Te ta 
dir bo ki ta me fab ri ke, o lais va lai kis 
bu vo skir tas Čiur lio nio an sam bliui. 

Pa skai čia vau, kad Lie tu vo-
je te ta gy ve no 36 me tus iš sa vo 103 
me tų, ki tus – Ru si jo je, Aust ri jo je, 
Vo kie ti jo je, Ame ri ko je. 

O. Mi kuls kie nė ve dė va di na-
mą ją Auk so kny gą – tai tar si die no-
raš tis ar sve čių kny ga. Ten yra pa-
si ra šęs, pvz., gen. Sta sys Raš ti kis 
ir ki ti gar sūs žmo nės. Šis kal nas 
di džiu lio for ma to kny gų – o jų yra 
15 – tik riau siai pa teks į Na cio na li nį 
mu zie jų. Į jas su krau ta vi sa Čiur lio-
nio an sam blio is to ri ja. Ten su dė ti – 
at si lie pi mai, straips niai, pla ka tai. Ji 
kaip bi te lė vis ką kruopš čiai fik sa vo. 
Vi sus raš te lius, ku riuos Mi kuls kis 
iš mes da vo, te ta Onu tė su rink da vo“, 
– papasakojo G. Vasionis. 
 A. V. Š.

ONĄ MIKULSKIENĘ APLANKĖ ČIURLIONIO ANSAMBLIO GARBĖS NARYS LEONAS 
PETRONIS IŠ DETROITO. VACLOVO JUODPUSIO NUOTR.
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Ga li my bė ras ti gi mi nes 
Va sa rio mėn. 12-14 die no mis 

Ar gen ti no je lan kė si lie tu viš kos te le-
vi zi jos LNK pro gra mos „Ne pri klau-
so ma pa ieš kų tar ny ba“ at sto vai. Per 
tas die nas NPT ve dė ja Pal mi ra Gal-
kon tai tė ir ope ra to rius Aud rius Gu-
de liū nas fil ma vo, rin ko me džia gą, 
ap lan kė Ar gen ti nos lie tu viš kas drau-
gi jas ir ben dra vo su lie tu viais ir ar-
gen ti nie čiais, jie lan kė si Ar gen ti nos 
lie tu vių cen tro pa tal po se, kur ben-
dra vo su drau gi jos na riais. Tarp jų 
bu vo ir 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 pir mi nin kas (ALOST), 
ir Ar tū ro Mi čiū das, Ar gen ti nos lie-
tu vių cen tro val dy bos pir mi nin kas. 
Pro gra mos at sto vai lan kė si Rau bų 
šei mo je ir jiems pa ro dė re por ta žą 
apie gi mi nes Lie tu vo je. Jie pa lai kė 

ARGENTINOJERen gi niai, ku riuos glo bo jo jau ni mas

šio kį to kį ry šį, bet nie ka da vie ni ki-
tų ne bu vo ma tę. Ar gen ti nie čiai la bai 
emo cin gai žiū rė jo re por ta žą, mat jie 
ga lė jo ma ty ti sa vo ar ti muo sius Lie-
tu vo je, jų gy ve ni mą. Sve čiai Lie tu-
vių su si vie ni ji mo Ar gen ti no je pa tal-
po se ben dra vo su drau gi jos val dy ba 
ir jos pir mi nin ku Jor ge Bra zai tis. Į 
Ar gen ti nos lie tu vių cen trą ir Lie tu-
vių su si vie ni ji mą Ar gen ti no je bu vo 
at vy kę lie tu vių kil mės žmo nės, ku-
riems svar bu bu vo ras ti sa vo gi mi-
nes Lie tu vo je.  

Va sa rio 14 d. LNK te le vi zi jos 
at sto vai ap lan kė Be ris so mies tą. Pir-
miau sia jie sve čia vo si FM Di fu sión, 
ku rio je vei kia lie tu viš ka ra di jo va-
lan dė lė „Ecos de Li tu a nia“. Jie fil-
ma vo ra di jo pro gra mos pro diu se rių 
dar bą. Be ris so mies te taip pat ap si-
lan kė Min dau go lie tu vių kul tū ros 

drau gi jo je, kur su si ti ko su val dy bos 
na riais, o pas kui įvy ko pa grin di nis 
ren gi nys Be ris so Ne mu no lie tu vių 
kul tū ros drau gi jos pa tal po se. Čia su-
si rin ko žmo nės ir abie jų drau gi jų, 
ku rie no rė jo su ras ti sa vo ar ti muo-
sius Lie tu vo je. Be ris so mies te su si-
rin ki mą or ga ni za vo lie tu vių kul tū ros 
drau gi ja Ne mu nas, lie tu vių kul tū ros 
drau gi ja Min dau gas ir lie tu viš ka ra-
di jo va lan dė lė „Ecos de Li tu a nia“.

„Ne pri klau so mos pa ieš kų tar-
ny bos“ ap si lan ky mą Ar gen ti no je 
glo bo jo Pa sau lio Lie tu vių Jau ni mo 
Są jun ga (PLJS), rė mė Tau ti nių ma-
žu mų ir iš ei vi jos de par ta men tas prie 
LR Vy riau sy bės.

Lie tu vių dai li nin kų pa ro da
LR am ba sa da Ar gen ti no je bu-

„NE PRI KLAU SO MOS PA IEŠ KŲ TAR NY BOS“ AT STO VAI ARGENTINOJE. PAL MI RA GAL KON TAI TĖ (STO VI PIR MO JI IŠ KAI RĖS), JU AN 
IG NA CIO FOUR MENT KAL VE LIS, PLJS PIE TŲ AME RI KOS AT STO VAS (SĖ DI)

nukelta į 37 psl.
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Ma lo niai kvie čia me Jus da ly-
vau ti XIV pa sau lio lie tu vių moks lo 
ir kū ry bos (PLMK) sim po ziu me, 
ku ris vyks 2008 m. lap kri čio 27-30 
d., Le mon te (Či ka gos prie mies ty-
je) Il li nois vals ti jo je, JAV. 

I.  Pa sau lio Lie tu vių Moks lo 
ir Kū ry bos sim po ziu mai

 Sim po ziu mų tiks las - su bur-
ti išei vi jo je ir Lie tu vo je gy ve nan čius 
lie tu vius moks li nin kus bei kul tū ros 
ir me no at sto vus į ben drą ren gi nį, 
sie kiant su stip rin ti tar pu sa vio ry-
šius, ska tin ti da lin tis sa vo pa sie ki-
mais moks li nių ty ri mų, kul tū ros ir 
me no sri ty se.  

PLMK sim po ziu mai pra dė ti 
or ga ni zuo ti 1969 me tais JAV Lie-
tu vių Ben druo me nės ini cia ty va.  
Pir mie ji pen ki sim po ziu mai (1969-
1981) dėl „ge le ži nės už dan gos“ da-
ly vių iš Lie tu vos be veik ne su lauk da-
vo.  Į sim po ziu mus at vyk da vo ki to se 
už sie nio vals ty bė se gy ve nan tys lie-
tu viai.  Tik vė les niais me tais moks li-
nin kams iš Lie tu vos at si ra do di des nė 
ga li my bė da ly vau ti JAV or ga ni zuo ja-
muo se sim po ziu muo se. Ma lo nu pa-
žy mė ti, kad po Lie tu vos ne pri klau-
so my bės at kū ri mo 1990 m. ši JAV 
Lie tu vių Ben druo me nės ini cia ty va 
su lau kė di de lio tiek Lie tu vos, tiek 
už sie nio lie tu vių aka de mi nės ben-
druo me nės pa lai ky mo.  Pas ku ti ny sis 
XI II PLMK sim po ziu mas, ku ris bu-
vo or ga ni zuo tas 2005 m. Lie tu vo je, 
su lau kė per 350 da ly vių iš Lie tu vos 
bei už sie nio vals ty bių.  

Sim po ziu mai or ga ni zuo ja-
mi kas tre ji me tai Lie tu vo je ir JAV 
pa kai to mis.  XIV PLMK sim po ziu-
mą or ga ni zuo ja JAV Lie tu vių Ben-
druo me nės Krašto val dy ba kar tu 
su Lie tu vos Res pub li kos Švie ti mo 
ir moks lo mi nis te ri ja, Tau ti nių ma-
žu mų ir iš ei vi jos de par ta men tu prie 
Lie tu vos Res pub li kos Vy riau sy bės, 
Lie tu vos Moks lų aka de mi ja, Lie tu-
vos Moks lo ta ry ba, Lie tu vos Moks-
li nin kų są jun ga.

II. XIV Moks lo ir Kū ry bos 
sim po ziu mo ap im tis 

KVIE TI MAS Į XIV PA SAU LIO LIE TU VIŲ MOKS LO IR KŪ RY BOS SIM PO ZIU MĄ
Sim po ziu mo ren gė jai kvie čia 

jus pa teik ti ne tik pra ne ši mą iš sa-
vo moks li nių ar ba kū ry bi nių dar bų, 
bet taip pat pa si nau do ti pro ga iš girs-
ti apie dau gy bę svar bių ir nuo sta bių 
pa sie ki mų, ku riuos at lie ka lie tu viai 
moks li nin kai užsie ny je bei Lie tu vo-
je. Taip pat bus ge ra pro ga gvil den ti 
nau jas moks li nes-kū ry bi nes kryp tis 
ir si tu a ci jas, su ku rio mis su si du ria-
ma, puo se lė jant moks lo ir kul tū ros 
pa žan gą ne tik Lie tu vo je, bet ir iš ei-
vi jo je.  Bus ap tar tos ko mu ni ka ci jos 
prie mo nių įvai ro vės ir jų įta ka su-
sižino ji mui, ben dra vi mui bei švie ti-
mo ug dy mui.  Bus ban do ma ap mąs-
ty ti glo ba li za ci jos grės mes ir nau dą 
moks li niam iš si vys ty mui; pa vo jų 
tau ti nei kul tū rai; Lie tu vos ir iš ei vi-
jos lie tu vių vie nų į ki tus po žiū rį ir 
ben dra vi mo nau dą.   

Sim po ziu mo me tu pla nuo ja ma 
ap tar ti pa sau lio ener ge ti kos, ap lin ko-
sau gos, vi suo me nės svei ka tos, in for-
ma ci nių tech no lo gi jų iš šū kius ir ki tas 
nau jau sias moks li nių ty ri mų kryp čių 
te mas. Bus nag ri nė ja mos lie tu vių 
tau tos iden ti te to iš lai ky mui svar bios 
te mos: li tu a nis ti nis švie ti mas iš ei-
vi jo je, lie tu vių ar chy vų, bib lio te kų, 
ga le ri jų per spek ty vos ir pan. Iš sa mi 
sim po ziu mo pro gra ma bus su da ry-
ta pa gal moks li nių pra ne ši mų te zes, 
ku rias pa teiks lie tu vių moks li nin kai 
ir ki ti kū rė jai iš vi so pa sau lio. 

III. Re gist ra ci ja 
No rin čius da ly vau ti XIV PLMK 

sim po ziu me ma lo niai pra šo me iki 2008 
m. bir že lio 30 d. re gist ruo tis ad re su 
http://www.mks14.com  Sim po ziu mo 
da ly viai kvie čia mi pa teik ti siū ly mus 
pra ne ši mų skai ty mui. 

Pre le gen tai prašomi, at si da rius 
šį  por ta lą, pa teik ti šią in for ma ci ją:

te mos pa va di ni mą, 
au to rių pa var des ir var dus, 
dar bo vie tės pa va di ni mą,
pašto ad re są, el. pašto ad re-

są, te le fo no nu me rį su šalies ko du, 
fak so nu me rį, jei gu tu ri mas trum-
pą CV  (tik pa grin di nio au to riaus), 
abst rak tą. Vi sa pa raiš ka, iš sky rus 
ad re sus, tu ri su tilp ti į vie ną pus la pį, 

ne vir ši jant 450 žo džių (Word for ma-
tu, New Ro man ar ba Arial rai dė mis).  
CV ir abst rak tas pa tei kia mi lie tu vių 
bei an glų kal ba.  Re gist ra ci jos ga-
vi mas bus pa tvir tin tas elek tro ni niu 
pa štu. Vi sa in for ma ci ja, su si ju si su 
re gist ra ci ja, pra ne ši mų skai ty mu, 
se si jų ir sek ci jų ap im ti mi, pa teik ta 
mi nė to je in ter ne to sve tai nė je.  Iš ki-
lus ne aiš ku mams, ki tais sim po ziu mo 
rei ka lais ma lo nė ki te kreip tis ad re su: 
mks.xiv@att.net.

Lau kia me jū sų da ly va vi mo!

Pro jek tas
XIV PA SAU LIO LIE TU VIŲ 

MOKS LO IR KŪ RY BOS
SIM PO ZIU MO SEK CI JŲ TE MOS

Sim po ziu mo da ly viai kvie čia-
mi pa teik ti pra ne ši mus šio mis te mo-
mis: 
1.  Ap lin ko sau ga, eko lo gi ja, ra dia ci jos 
pa sek mės;
2.  Ar chi tek tū ra, ur ba nis ti ka ir me nai;
3.  Ar chy vai, bib lio te kos, mu zie jai, ga-
le ri jos išei vi jo je;
5.  Ener ge ti ka ir jos tech no lo gi ja žalio-
jo je pla ne to je;
6.  Gam tos moks lai (ta me tar pe bio lo-
gi ja, che mi ja, far ma ci ja);
7.  Tiks lie ji moks lai (ta me tar pe fi  zi ka, 
ma te ma ti ka ir mo de lia vi mas);
8.  Tech no lo gi ja, inžine ri jos moks lai, 
in for ma ti ka;
9.  Li te ra tū ra ir li tu a nis ti ka;
10. Me di ci na ir me di ci ni nis ap rū pi ni-
mas;
11. Is to ri ja, ant ro po lo gi ja
11. Mi ty ba, bui ti nė pra mo nė;
12. Pe da go gi ka ir li tu a nis ti nis švie ti-
mas;
13. Pra mo nė, pre ky ba, eks por to svar-
ba;
14. Psi cho lo gi ja ir so cia li niai moks lai 
(te ori ja, pri tai ky mas, ne vy riau sy bi nės 
or ga ni za ci jos);
15. Tei sė;
16. Trans por tas;
17. Ver slas, va dy ba, mar ke tin gas, eko-
no mi ka, tu riz mas;
18. Že mės ūkis, miš ki nin kys tė.

XIV PLMK sim po ziu mo 
or ga ni za ci nis ko mi te tas
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Šiais me tais, šven čiant 90 me-
tų nuo Lie tu vos ne pri klau so my bės 
1918 m. va sa rio 16-ąją at ga vi mo 
ir 18 me tų nuo Ko vo 11-osios, ne-
pri klau so my bės at kū ri mo, An drius 
Ži lins kas, Lie tu vos gar bės ge ne ra-
li nis kon su las, su ren gė pri ėmi mą 
Mel bour no lie tu viams ir ki tų kraš tų 
am ba sa do riams bei kon su lams. Tą 
va ka rą prie Vik to ri jos uni ver si te to 
ga le ri jos prie an gio sve čius su ti ko 
An drius Ži lins kas su zmo na Ai da 
Tu čiū te ir su pa žin di no su fo to gra fu 
iš Lie tu vos Ma rium Jo vai ša su žmo-
na Bri gi ta.

Ma rius Jo vai ša yra iš lei dęs 
nuo trau kų al bu mą, pa va din tą „Ne re-
gė ta Lie tu va“. Nuo ge gu žės iki spa-
lio mėn. Ma rius per skri do vi są Lie-
tu vą ma žu dvi vie čiu lėk tu vu ku, oro 
ba lio nu, ma lūns par niu ir lėk tu vu. 
Ma rius no rė jo nu fo tog ra fuo ti Lie tu-
vos vie to ves ir gam tą iš oro.

Pa ro do je bu vo ro do mas rin-
ki nys jo nuo trau kų. Kal bė jau si su 
JAV am ba sa do riaus pa dė jė ju ir Vo-
kie ti jos am ba sa do rium, ku rie pa gy-

Ko vo 11-oji ir ne re gė ta Lie tu va AUSTRALIJOJE

rė įdo mias nuo trau kas ir įdo mų bū dą 
at švęs ti Ko vo 11-ąją. Ly gi no me, ku-
rios nuo trau kos kam la biau siai pa ti-
ko – baž ny čios bokš tas, ky lan tis iš 
rū ko, ar Gal vės eže ras, ar ka pi nės. 
Ypač pa ti ko Tra kų pi lies nuo trau ka, 
da ry ta iš aukš to kra no, vė lai va ka re 
ap švies tas til tas ir mė nu lio pil na-
tis. Gal vo jau, kad rei kia ir man to kį 
vaiz dą pa ma ty ti, kai ki tą kar tą ke-
liau siu ap link Lie tu vą.

Šven tei skir tą žo dį ta rė gar bės 
ge ne ra li nis kon su las ir pa kė lė tau rę 
šam pa no už ka ra lie nę Elz bie tą II. 
Sve čias iš Vik to ri jos vals ti jos opo zi-
ci jos pa kė lė tau rę už pre zi den tą Val-
dą Adam kų. Po to pra ne ši mą da rė 
Ma rius Jo vai ša. Be ro dy da mas sa vo 
nuo trau kų mon ta žą, pri de rin tą prie 
Man tio vo dai nos „Mar so kan jo nai“, 
gra žia an glų kal ba Ma rius pa aiš ki no, 
kaip ir kiek daug jis fo to gra fa vo Lie-
tu vos vaiz dų ir kaip jis at rin ko nuo-
trau kų al bu mui. Al bu mas iš leis tas 
at ski rai lie tu vių ir an glų kal bo mis 
(ang. „Un se en Lit hu a nia“). Pra džio-
je al bu mo au to rius pa ly gi na pa na šias 

nuo trau kas iš įvai rių pa sau lio kraš tų 
su Lie tu vo je da ry to mis (pvz., Cen-
tri nės Aust ra li jos ir Cen tri nės Aukš-
tai ti jos ar ba Di dį jį Ko ra lų ri fą su 
eže ru Lie tu vo je). Vi siems pri ėmi mo 
da ly viams bu vo pa do va no ta po ma žą 
DVD apie „Ne re gė tą Lie tu vą”.

Ma rius atos to gau ja Aust ra li-
jo je su žmo na Bri gi ta ir dviem vai-
kais – Ma ri ja ir Vin cen tu. Jis pats 
krei pė si į An drių Ži lins ką, pra neš da-
mas, ka da lan ky sis Aust ra li jo je ir ta 
pro ga pa si siū lė pa ben drau ti su Aust-
ra li jos lie tu viais. Ačiū jam, kad ra do 
lai ko pa ben drau ti su mu mis ir ki tais 
aust ra lais. Ki tą sek ma die nį Gra ži nos 
Pra naus kie nės suor ga ni zuo to je po-
pie tė je Ma rius su si ti ko su Mel bour-
no lie tu viais. 

Šiais me tais Ma rius Jo vai ša 
kvies tas pri sta ty ti „Ne re gė tą Lie tu-
vą“ Is pa ni jo je, per „Ex po Za ra go va 
2008“. In ter ne te ga li ma pa ma ty ti da-
lį Ma riaus me niš kų nuo trau kų http://
www.ne re ge ta lie tu va.lt/ 

Bi ru tė Praš mu tai tė

JUO ZAS VAI TIE KŪ NAS, BI RU TĖ PRAŠ MU TAI TĖ, FO TO GRA FAS MA RIUS JO VAI ŠA, DA NU TĖ LY NI KIE NĖ IR ZI TA PRAŠ MU TAI TĖ
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Uni ver si te tas yra la bai tin ka-
ma įstai ga nau jiems su ma ny mams ir 
idė joms įgy ven din ti. Žvilg tel ki me 
Tas ma ni jos link, kur mū sų vi sų ger-
bia mas ir pla čiai už Aust ra li jos ri bų 
ži no mas moks li nin kas dr. Al gi man-
tas Taš kū nas, OAM, dau ge lį me tų 
sklei džia Lie tu vos var dą. At ra dęs 
bū dą, kaip su do min ti ki tų tau ty bių 
žmo nes mū sų po li ti nė mis ir kul tū ri-
nė mis ak tu a li jo mis, Ho bar to uni ver-
si te te ėmė leis ti žur na lą „Lit hu a nian 
Pa pers“ (Lie tu viš ki lakš tai). 

Ne tru kus tu rė tų pa si ro dy ti 22-
asis me ti nio žur na lo nu me ris. Smal-
su mo ve da ma nu ta riau už kal bin ti 
ne nuils ta mą re dak to rių Al gi man tą 
Taš kū ną.

–Koks yra „Lit hu a nian Pa-
pers“ tiks las?

–Gar sin ti Lie tu vą ir lie tu vius. 
Su pa žin ti an gliš kai kal ban čius su 
mū sų is to ri ja ir kul tū ra.

–Ko kio po bū džio straips niai 
nu ma to mi šia me nu me ry je? 

–Bus moks li nio po bū džio ap-
žval gų, gar si nan čių Lie tu vą ir lie-
tu vius. Bus straips nis apie lie tu vius 

Ryš ki lie tu vy bės sklei di mo žvaigž dė Aust ra li jo je

ku ni gą ir vie nuo lę, sun kio mis są ly-
go mis dir ban čius Af ri ko je. Skai ty si-
me apie jau nus lie tu vius, ap lan kiu-
sius iš vež tų jų lie tu vių ka pus Si bi re. 
ir kt.

–Kiek straips nių pa ten ka į 
me ti nį žur na lą?  

–Ka dan gi „Lit hu a nian Pa pers“ 
lei dė jų lė šos yra ri bo tos, jie ga li iš-
leis ti tik vie ną 72 pus la pių nu me rį 
per me tus. Už tat į žur na lą pa ten ka 
tik ket vir ta da lis vi sų gau tų ran kraš-
čių. Da lį straips nių, ku rių mes pa tys 
ne ga li me pa nau do ti, ati duo da me ki-
tiems žur na lams. 

–Iš ko kių ša lių jie at ke liau ja? 
–Iš vi so pa sau lio: iš vi sų Aust-

ra li jos vals ti jų, iš Nau jo sios Ze lan di-
jos, Ja po ni jos, Fi li pi nų, Ka na dos, JAV, 
Is lan di jos, Ita li jos, Vo kie ti jos, Pie tų 
Af ri kos ir, be abe jo, iš Lie tu vos.

–Ar su lau kia te daug ra šan čių? 
–Per pas ta ruo sius 21 me tus 

„Lit hu a nian Pa pers“ at spaus di no 160 
ori gi na lių, ki tur ne ma ty tų straips nių. 
Juos pa ra šė 127 gar sūs Lie tu vos ži-
no vai: pu sė jų – lie tu viai, li ku sie ji – 
ne lie tu viai. 

–Ko kiais kri te ri jais nau do-
ja tės at ren kant moks li nę me džia-
gą? 

–Moks li nė me džia ga yra at-
ren ka ma dviem da lim. Pir miau sia 
re dak to riai per žiū ri, ar me džia ga 
yra ori gi na li, ati tin ka moks li nių ra-
ši nių rei ka la vi mams ir ar yra tin ka-
mo an glų kal bos ly gio. Kiek vie nas 
ran kraš tis tuo met ke liau ja pas du (o 
kar tais ir tris) re fe ren tus. Tai – tos 
aka de mi nės sri ties ir sy kiu Lie tu-
vos ži no vai, ku rie ati džiai per skai to 
ran kraš tį, at žy mi ne tiks lu mus ir re-
ko men duo ja, ar spaus din ti to kį dar-
bą, ar ne. Re fe ren tų pa sta bos kar tais 
siun čia mos au to riui.

–Su grįž ki me prie pa čios 
„Lit hu a nian Pa pers“ užuo maz gos. 
Kaip at si ti ko, kad pro pa guo jant 
Lie tu vą bu vo nu tar ta tai da ry ti ne 
gim tą ja, o an glų kal ba?

–At vy kę į Aust ra li ją mes vi-
sa da tu rė jo me lie tu viš ką laik raš tį, 
o daž niau siai ir du. Ta čiau lie tu viš-
kos spau dos ga li my bės da ry ti įta ką 
vi so je Aust ra li jo je bu vo ri bo tos, nes 
lie tu vių kal bą mo kė jo ma žiau ne gu 
vie nas pro cen tas žmo nių. Ne tu rė jo-
me, kas kal bė tų li ku siems šio kraš to 
gy ven to jams už mus, kas gin tų mus 
žo džiais. Ir taip lie tu vių prie šai pa-
sklei dė pik tus gan dus, kad mes na-
ciai ir žyd šau džiai, kad mes Aust ra-
li jon at vy ko me pa si slėp ti nuo teis mo 
ir taip to liau. 

Iš tie sų, da bar šio je ša ly je mes 
jau iš gy ve nę dau giau kaip 50 me tų, 
bet vis dėl to ne su ge bė jo me iš lai ky-
ti nė vie no lie tu viš ko laik raš čio an-
glų kal ba. Ka dai se iš ei da vo „News 
Di gest In ter na tio nal“, „Jau ži nios“, 
„Bal tic He rald“, „Bal tic News“ ir 
pan., ta čiau jie vi si su gniu žo ir iš tir-
po. To dėl, kai Tas ma ni jos uni ver si-
te te 1987 me tais įsi stei gė vie nin te lis 
aka de mi nis li tu a nis ti kos stu di jų cen-
tras Aust ra li jo je – „Lie tu vos stu di jų 
sam bū ris“, bu vo aiš ku, kad Sam bū-
ris sa vo dar buo se tu rės Aust ra li jos 
vi suo me nei už tar ti tuo met dar oku-
puo tą Lie tu vą. Šis mil ži niš kas už-

„LIT HU A NIAN PA PERS“ RE DAK TO RIUS DR. AL GI MAN TAS TAŠ KŪ NAS SU PRO FE SO RE

JO AN AB BOTT CHAP MAN TAS MA NI JOS UNI VER SI TE TE
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da vi nys – kal bė ti an gliš kai už Lie-
tu vą – ne tru kus ati te ko ir Sam bū rio 
žur na lui „Lit hu a nian Pa pers“, ku ris 
pa si ro dė tų pa čių, 1987-jų me tų pa-
bai go je.

–Kiek apy tiks liai moks li nin-
kų jums pa tei kė me džia gos nuo 
žur na lo įsi kū ri mo pra džios? 

–Ma žiau siai 300. Kaip mi nė-
jau, net ge rų straips nių ne pa jė gia me 
su tal pin ti. Lig šiol at spaus di no me 
127 au to rių dar bus. Rei kia dar pa žy-
mė ti, kad dėl skur džios žur na lo pa-
dė ties vi si šie ben dra dar biai at si sa kė 
ho no ra ro, tai gi, pa au ko jo sa vo dar bą 
Lie tu vos la bui. 

–Gal ga li te iš var din ti ke le tą 
žy mes nių ra šy to jų? 

–Ri chard Pi pes (Har vard 
Uni.), prof. Al fred Bam mes ber ger, 
M. Ben nett, prof. Ei ki Berg (Es ti ja), 
se na to rius Ge or ge Bran dis, Tho mas 
Gren nes, ge ne ro las maj. Jo nas Kron-
kai tis, Sig ne Ma ria Land gren (Šve-
di ja), Ed ward Lu cas (An gli ja), Bjorn 
Mol ler (Da ni ja), Jo nas Oh man, Jan 
Pa kuls ki, Thjier ry Pi net (Bel gi ja), 
Step hen C. Ro well, Ro bert F. Mil ler 
(ANU), Ken Scar lett, Chris tian Wel-
lman (SHIP), Sir Guil ford Young, 
prof. Zig mas Zin ke vi čius. 

Per pas ta ruo sius 21 me tus vi si 
Aust ra li jos prem je rai ir Es ti jos pre-
zi den tas Me ri ra šė į „Lit hu a nian Pa-
pers“. Šis lei di nys su tei kė ga li my bę 
va ka rie čiams su si pa žin ti su Lie tu vos 
moks li nin kų dar bais. Pa grin di niai 
ver tė jai į an glų kal bą yra: Isol de I. 
Da vis, San dra Jukš tie nė, Gin tau tas 
Ka mins kas, Re gi na Kru tu ly tė-Sha-
re, Gra ži na Sla vė nie nė, Al gi man tas 
Taš kū nas, Vin cas Taš kū nas, Ire na 
Že mai tai tie nė.  Vi si mū sų ver tė jai 
at lie ka la bai aukš to ly gio ver ti mus, 
ir vi si dir ba be at ly gi ni mo. 

„Lit hu a nian Pa pers“ su pa žin-
di no skai ty to jus su lie tu viais pro zos 
au to riais: a.a. Vik to ru Alek na, Vid-
man tu El miš kiu, Vy tau te Ži lins kai te. 
Taip pat su po etais: Li di ja Šim ku te 
Po cie ne, Ju lium Ke le ru, Jū ra te Reil-
ly, Bru ce Da we, Ja ni na De gu ty te, 
Da rium V. Snieč kum, Ja ni na Vai čiū-
nai te, po ezi jos ver tė ja Gra ži na Sla-
vė nie ne.

–Kaip su pran tu, žur na lą lei-
džia te ne gau da mas jo kio už mo-
kes čio, dar ir pats pri dė da mas iš 
sa vo ki še nės. Ar gau na te nuo la ti nę 
fi nan si nę pa ra mą? Jei gu taip, iš 
ku rių or ga ni za ci jų? 

–Vie nin te lę nuo la ti nę fi nan si-
nę pa ra mą da bar gau na me iš Aus ta li-
jos lie tu vių fon do – 2000 do le rių per 
me tus. Anks čiau 1000 do le rių per 
me tus gau da vo me iš aust ra lų stu-
den tų uni jos. De ja, prieš po rą me tų 
ši pa ra ma nu trū ko, nes pa ti stu den tų 
uni ja ne te ko sa vo pa ja mų.

Vie no nu me rio iš pla ti ni mas 
kai nuo ja 11 500 do le rių ir pi ni gus 
ten ka su rink ti iš pre nu me ra tų ir au-
kų. Vi sus au ko to jus kas met skel bia-
me „Lit hu a nian Pa pers“ žur na le. Iš 
to ma ty ti, kiek yra daug dos nių tau-
tie čių. Sa vo pa ra ma jie sy kiu pa ro-
do, kad ti ki šio žur na lo mi si ja.

–Kiek per me tus su lau kia te 
pa gy ri mų, pa pei ki mų, pa siū ly mų 
ir pa gei da vi mų?  

–Aiš ku, kad gau na me vi so kių 
– ki taip lei di nys ne bū tų gy vas. Gai-
la tik, kai pa pei ki mai virs ta įžei di-
mais. Aust ra lų ABC ra di jas iš mū sų 
me džia gos pa ruo šė iš sa mią pro gra-
mą apie sa vi žu dy bes Lie tu vo je. „The 
Aust ra lian“ dien raš tis, „The He rald“ 
ir kai  ku rie ki ti Aust ra li jos laik raš čiai 
per si spaus di no mū sų straips nius ar ba 
jų iš trau kas. Taip jie dau gi na si ir ple-
čia si, o Lie tu vos įvaiz dis tvir tė ja.

Prieš ke le tą me tų ga vau įdo-
mų pa siū ly mą iš Lie tu vos, kad jau-
ni lie tu viu kai, be si mo ky da mi an glų 
kal bos, ga lė tų nau do ti „Lit hu a nian 
Pa pers“ kaip pa pil do mą teks tą skai-
ty mams. Siū ly mą pri ėmiau ir da bar 
kas met siun čia me 500 eg zem plio rių 
į de vy nias vi du ri nes mo kyk las Lie-
tu vo je. Gau nu ge rus at si lie pi mus. 
Vie na an glų kal bos mo ky to ja ra šė, 
kad jos mo ki niai iš mū sų žur na lo ne 
tik mo kė si an glų kal bos, bet taip pat 
daug nau jo su ži no jo apie Lie tu vos is-
to ri ją. Vie na bė da tik, kad ši pa ra ma 
Lie tu vos švie ti mui mums ga na daug 
kai nuo ja… ir, ne gau nant pa ra mos iš 
Lie tu vos Res pub li kos, teks su sto ti.

–Kas jums daž niau ra šo, 
tau tie čiai, ar už sie nie čiai?

–Ra šo vi si – dau giau sia elek-
tro ni niu pa štu. Ne ven gia ir te le fo nu 
pa skam bin ti. Štai prieš ke le tą die nų 
pa skam bi no ant ros kar tos lie tu vis. 
Vi są gy ve ni mą jis sa ve lai kė aust ra-
lu, su lie tu viais nie ko ben dra ne tu rė-
jo. Nu kai nuo tų kny gų par duo tu vė je 
jis ne ti kė tai už ti ko se ną „Lit hu a nian 
Pa pers“. Nu si pir ko, per skai tė ir da-
bar no ri su mu mis ben drau ti.

–Ap skri tai, kas la biau do mi-
si lei di niu – Aust ra li jos, ki to se pa-
sau lio ša ly se gy ve nan tys lie tu viai, 
ar ki ta tau čiai?

–Sun ku pa sa ky ti – čia rei kė tų 
ty ri mų. Vie nas da ly kas yra aiš kus: 
ne pa pras tai daug lie tu vių iš vi so ne-
ži no, kad yra toks lei di nys. Juk čia 
ga lė tų į tal ką at ei ti Pa sau lio Lie tu-
vių Ben druo me nė, ku ri ga lė tų nuo-
lat skelb ti, kad an tai „Lit hu a nian 
Pa pers“ kal ba už lie tu vius, kad šis 
lei di nys gi na lie tu vius ir su pa žin di-
na ki ta tau čius su Lie tu va; už sa ky kit 
jį sa vo vai kams, kai my nams, drau-
gams… De ja, ne vi si tau tie čiai įsi-
jun gia į šio žur na lo pla ti ni mą, o ko-
dėl, ne ži nau. 

Rei kė tų pa brėž ti, jog ne stin ga 
ir la bai su si pra tu sių tau tie čių. Pa vyz-
džiui, Ade lai dė je gy ve nan ti lie tu vė, 
nuo lat pre nu me ruo jan ti 12 žur na lo 
eg zem plio rių. Ga vu si ji tuoj iš da li na 
žur na lus sa vo pa žįs ta miems aust ra-
lams, tarp jų – ir įta kin giems as me-
nims. Ir ne tik iš da li na: taip pat pa-
si šne ka ir pa dis ku tuo ja apie žur na lo 
tu ri nį. Ar ba vėl: Po nas Kun ca JAV, 
ne se niai iš gir dęs apie „Lit hu a nian 
Pa pers“, su ra do še šis nau jus skai ty-
to jus, pa pra šė jiems siųs ti vel tui, o 
pats at siun tė už mo kes tį už vi sus.

–Ko kia „Lit hu a nian Pa-
pers“ at ei tis? Įdo mu, jog jį skai to 
apie 3000 skai ty to jų! 

–Skai ty to jų rei kia ieš ko ti be 
at van gos ir ne nu lei džiant ran kų. 

Gra ži na Pra naus kie nė  

Norintys įsigyti 22-ąjį „Lithuanian 
Papers“ numerį gali rašyti adresu:

Dr. Algis Taškūnas
PO BOX 777 Sandy Bay 

Tasmania 7005
a.taskunas@utas.edu.au
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LR Sei mo vi ce pir mi nin kas 
su si ti ko su Dub li no lie tu viais

AIRIJOJE

2008-04-13-14 LR Sei mo vi-
ce pir mi nin kas, Tė vy nės są jun gos 
pir mi nin kas An drius Ku bi lius bu-
vo iš vy kęs į Dub li ną, kur da ly va vo 
Eu ro pos liau dies par ti jos ly de rių su-
si ti ki me bei su si ti ko su vie na skait-
lin giau sių Dub li ne – Lie tu vių Ben-
druo me ne. Vi zi to me tu A. Ku bi lius 
da ly va vo Šv. An driaus ka ted ro je 
au ko to se lie tu viš ko se šv. Mi šio se, 
ben dra vo su pa ra pi jos bei ka ta li kiš-
ko jo Ai ri jos jau ni mo ben druo me nės 
at sto vais, švie ti mo bei ug dy mo pro-
ble mas ap ta rė su Dub li no šeš ta die ni-
nės li tu a nis ti nės mo kyk los „4 vė jai“ 
va do vais, mo ky to jais bei tė vų ko mi-
te to at sto vais. Lie tu vos am ba sa do-
je vy ku sio je dis ku si jo je su Ai ri jos 
Lie tu vių Ben druo me nės at sto vais 
TS pir mi nin kas gi li no si į iš ei vi jos 
lie tu vių gy ve ni mą, drau ge su su si-
rin ku siais svars tė ga li my bes pa dė ti 
lie tu viams spręs ti pri si tai ky mo pro-
ble mas Ai ri jo je. Bu vo dis ku tuo ja ma, 
kaip ma žin ti at skir tį taip lie tu vių 
Lie tu vo je ir už sie ny je bei kaip su-
kur ti kuo pa lan kes nes są ly gas tau tie-
čiams su grįž ti į Tė vy nę, kaip juo se 
pa ža din ti no rą grįž ti. 

A. KU BI LIUS (PRIE KY JE, VI DU RY JE) SU DUB LI NO LIE TU VIAIS. PIR MO JI IŠ DE ŠI NĖS 
– AI RI JOS LB PIR MI NIN KĖ JUR GA VI DU GI RIE NĖ

Di džio ji dar bo jė gos da lis 
Ai ri jo je – imig ran tai. Ne re tai bū-
tent pas ta rie ji bū na įsi dar bi nę per 
agen tū ras. Jie tu ri ma žiau ga ran ti jų 
ir gau na ma žes nį at ly gį nei ben dra-
dar biai, ku riuos įmo nė pri ėmė į dar-
bą tie sio giai. Daž nai net ne ži no da mi 
sa vo tei sių ir bi jo da mi pra ras ti dar bą 
žmonės net nei eš ko tei sy bės. 

Dar buo to jų ly gy bės klau si mas
2007 m. ru de nį star ta vo di-

džiau sios Ai ri jos prof są jun gos SIP-
TU pa skelb ta ak ci ja „Įsi dar bi nu sie ji 
per agen tū ras vie ni ja si ko vai su iš-
nau do ji mu“. Ja sie kia ma dar kar tą 
at kreip ti val džios dė me sį į dar buo-
to jų, dir ban čių pa gal tie sio gi nę su-

Agen tū rų įdar bin ti as me nys ky la į ko vą su iš nau do ji mu
tar tį su darb da viu ir tar pi nin kau jant 
agen tū roms, ly gy bės klau si mą. Taip 
pat sie kia ma in for muo ti agen tū rų 
dar buo to jus, ku rie ne re tai ne ži no 
sa vo tei sių ir dir ba skir tin go mis są-
ly go mis, nei jų ko le gos, įsi dar bi nę 
tie sio giai. Ši kam pa ni ja tu rė tų tap ti 
dar vie nu įran kiu ko vai su dar buo to-
jų iš nau do ji mu, ka dan gi įsi dar bi nu-
sių jų per agen tū ras iš nau do ji mas nė-
ra vien šių dar bi nin kų pro ble ma. Ji 
ke lia grės mę ir vi siems ki tiems dir-
ban tie siems – jų dar bo už mo kes čiui 
ir sam dos są ly goms ga li tu rė ti (ir jau 
tu ri) įta kos per agen tū ras įdar bin tos 
dar bo jė gos iš nau do ji mas. Kam pa ni-
jos me tu dar buo to jai, dir ban tys per 
agen tū ras, ska ti na mi kreip tis į SIP-

TU ir su vie ny ti jė gas prieš dar buo-
to jų ne ly gy bę. SIP TU sie kia su bur ti 
dar bi nin kus, kad jie už si tik rin tų ge rą 
dar bo už mo kes tį ir są ly gas, pa jus tų 
dar be tik rą pa gar bą, ly gy bę ir ap-
gin tų žmo gaus oru mą. Ši kam pa ni ja 
skir ta tiek ai riams, tiek imig ran tams 
dar bi nin kams. Ka dan gi per agen tū-
ras dir ba daug lie tu vių, lie tu viš ko 
mais to par duo tu vė se ga li ma bus ne-
mo ka mai gau ti in for ma ci nį lanks ti-
nu ką apie kam pa ni ją ir SIP TU, taip 
pat vi si (dir ban tys per agen tū ras ir 
ne dir ban tys) bus kvie čia mi pa si ra šy-
ti pe ti ci ją, ku ria sie kia ma pa ska tin ti 
val džios at sto vus svars ty ti dar buo to-
jų ly gy bės įsta ty mą ir pri im ti jo pa-
kei ti mus.
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Ne ži no jo sa vo tei sių
41 me tų Ri ma iš Mo nag ha no 

šiuo me tu dir ba „Ko sys hack“ fab ri-
ke per dar bo agen tū rą. Į Ai ri ją mo-
te ris at vy ko prieš pus me tį. Me di kės 
iš si la vi ni mą tu rin ti mo te ris gim ti nė-
je dir bo ma sa žuo to ja, ta čiau Ai ri jo je 
pa gal spe cia ly bę dar bo ne ra do – ne-
mo ka an glų kal bos, be to, rei ka lin gi 
įvai rūs ser ti fi ka tai, su tei kian tys tei-
sę vers tis me di ko prak ti ka. Il gą lai-
ką vi są dar bo die ną ne ra du siai dar bo 
mo te riai bu vo pa siū ly ta dirb ti fab ri-
ke. Ši ap si džiau gė, jog ga lės pa kan-
ka mai už dirb ti, jai bu vo ža da mos ge-
ros są ly gos, o svar biau sia – vi sa dar-
bo sa vai tė. Ne tru kus mo te riai te ko 
nu si vil ti, nes dar bo die na tęs da vo si 
vos pus die nį, o ir už dirb tų pi ni gų te-
ko pa lū kė ti. „Al gą mo ka agen tū ra, 
ku ri tar pi nin kau ja. Fab ri kas mo ka 
agen tū rai, o ta da gau na me ir mes. 
Kai įsi dar bi nau, man už va lan dą mo-
kė jo tik 7,5 eu ro, nors mi ni ma lus 
va lan di nis at ly gis jau tuo met bu vo 
8,65 eu ro. Mo kė ti tu rė tų kas sa vai tę, 

ta čiau bū na vi saip – kar tą at ly gi ni-
mo mums ne iš mo kė jo net 6 sa vai tes. 
Kai su ži no jau, kad ga liu kreip tis į 
SIP TU, taip ir pa da riau, nes mes jo-
kių dar bo su tar čių ne tu ri me, ne la bai 
ži nau ir sa vo tei sių“, – tei gia mo te ris 
ir pri du ria, jog SIP TU at sto vai pa dė-
jo – al ga pa ki lo iki pri va lo mo mi ni-
mu mo, be to, iš mo ka ma lai ku. 

Ri ma pri si pa žįs ta, kad jai ne-
pa tin ka dar bas per agen tū rą, ta čiau 
ki tos iš ei ties šiuo me tu ji ne ma tan ti. 
Šiuo me tu mo te rį la biau siai var gi na 
ne ži no my bė, ka da jos pa slau gų fab-
ri kui pri reiks, o ka da dar bo ne bus. 
„Dar bas nė ra sun kus, man pa tin ka. 
Sun ku, kad ne ži nau, ka da ma no pa-
slau gų ne reiks, nes į dar bą at ei nu 
tuo met, kai iš kvie čia. Nė ra jo kio sta-
bi lu mo“, – sa ko Ri ma ir ti ki si, jog 
ar ti miau siu me tu jai pa vyks įsi dar-
bin ti fab ri ke tie sio giai. „Per agen tū-
rą fab ri ke dir ba daug lie tu vių, ki tų 
tau ty bių imig ran tų. Ge rai, jei su ge bi 
pa ko vo ti už sa ve, o jei ne – ten ka nu-
ken tė ti. Kiek ži nau, kai ku rie len kai 

iki šiol yra iš nau do ja mi. O aš iš si-
rei ka la vau vis ką, kas man pri klau so 
– gau nu al ga la pius (Pa ys lip) ir vi sa 
ki ta“, – pa sa ko ja Ri ma. 

Jai pri ta ria ir tre čius me tus 
Dub li ne gy ve nan tis Er nes tas, ku ris 
prieš ke le tą me tų dir bo tar pi nin kau-
jant agen tū rai „Unis taff“. „Dar bas 
agen tū ro je bu vo pir mas, ka dan gi vi-
siš kai ne mo kė jau an glų kal bos. Už 
įdar bi ni mą te ko agen tū rai su si mo kė-
ti 500 eu rų. Dir bau sta ty bo se pa gal-
bi niu dar bi nin ku 6 mė ne sius – be jo-
kios su tar ties, tiks liai ne ži no da mas, 
koks yra ma no at ly gis. Man nie kas 
ne ro dė nei su tar ties, nei ki tų do ku-
men tų, ži no jau tik tiek, kad mi ni ma-
lus va lan di nis at ly gis sta ty bo se tuo 
me tu bu vo 13,48 eu ro“, – pa sa ko jo 
Er nes tas ir tei gė, jog te ko ko vo ti už 
sa vo tei ses. Dar bas su to kiais žmo-
nė mis – prof są jun gos SIP TU kom-
pe ten ci ja, ku ri sie kia su vie ny ti nu-
ken tė ju siuo sius.

Jur gi ta Ra ma naus kie nė
Iš  „Sa lo je“

Lie pos 4-6 die no mis Vo kie ti-
jo je pir mą kar tą vyks Eu ro pos lie tu-
vių ro ko mu zi kos fes ti va lis „Eu ro-
fes ti va lis 2008“, ku ris su burs įvai-
rio se Eu ro pos ša ly se gy ve nan čius  
lie tu vių kil mės mu zi kan tus. „Pa-
no ro me po Eu ro pą iš si bars čiu sius 
jau nus ir ta len tin gus me ni nin kus 
su bur ti ben drai kul tū ri nei veik lai ir 
su teik ti jiems ga li my bes pri sta ty ti 
sa vo lie tu viš ką kū ry bą. Eu ro fes ti-
va lis – tai ne pa kar to ja ma ga li my bė 
sce no je pa si ro dy ti ne tik pro fe sio na-
liems bei kū ry biš kai su bren du siems 
at li kė jams, gy ve nan tiems už Lie tu-
vos ri bų, ta čiau sa vo jė gas iš ban dy-
ti ir jau nie siems ta len ta ms“, – sa kė 
šios idė jos įkvė pė jas, prie Vo kie ti jos 
Lie tu vių Ben druo me nės įsi kū ru sio 
Eu ro pos lie tu vių kul tū ros cen tro di-
rek to rius Ri mas Čup lins kas. 

Ro ko mu zi kos fes ti va lis vyks 
Vo kie ti jo je, lie tu viš ko sios Va sa rio 
16-osis gim na zi jos par ke (Hiu ten-

„Eu ro fes ti va lis 2008“ su burs 
lie tu vių kil mės mu zi kan tus

VOKIETIJOJE

fel de), kur net tris die nas po at vi ru 
dan gu mi gros, ben draus bei pa tir ti-
mi da lin sis įvai rio se Eu ro pos ša ly se 
mu zi kuo jan tys lie tu viai. Vie nin te lė 
są ly ga – at lie ka mi kū ri niai tu ri bū ti 
sa vos kū ry bos, ir, sa vai me su pran ta-
ma, lie tu viš ki.

Fes ti va lis jun gia net ke le tą 
prieš pu sę me tų įsteig to ELKC veik-
los tiks lų: puo se lė ti lie tu viš ką kal bą 
bei kul tū rą, rem ti ir ska tin ti nau jas, 
ori gi na lias kū ry bi nes ini cia ty vas, po-
pu lia rin ti bei gar sin ti Lie tu vos var dą, 
pro pa guo ti lie tu viš ką ją kul tū rą bei 
ska tin ti jos plėt rą už Lie tu vos ri bų. 
Vie nas svar biau sių šio ren gi nio tiks-
lų – re a li zuo ti jau nų jų Eu ro pos lie-
tu vių su ge bė ji mą ir no rą bū ti ne tik 
pa sy viais kul tū ros var to to jais, ta čiau 
ir pa tiems ją kur ti ir tap ti svar bia jos 
da li mi“, – sa kė ELKC di rek to rius.

„Eu ro fes ti va lis 2008” – ne ko-
mer ci nis ren gi nys, to dėl da ly va vi mo 
są ly gos itin pa lan kios. No rin tiems 

da ly vau ti ren gi ny je te rei kės su mo kė-
ti vien kar ti nį da ly vio mo kes tį, ku ris 
pa den gia nak vy nės iš lai das bei su tei-
kia tei sę mė gau tis lie tu viš kos mu zi-
kos gar sų ku pi na sa vait ga lio pro gra-
ma. Už sim bo liš ką kai ną bus siū lo ma 
už si sa ky ti pus ry čius bei įsi gy ti vie to-
je ga mi na mo mais to ir gė ri mų.

Šiuo me tu vyks ta įvai rūs pa-
ren gia mie ji fes ti va lio dar bai, ku riuo-
se pa grin diam ren gi nio or ga ni za to riui 
ELKC įvai ria pu siš kai tal ki na Pa sau lio 
lie tu vių jau ni mo są jun ga, Vo kie ti jos 
lie tu vių jau ni mo są jun ga bei Vo kie ti-
jos Lie tu vių Ben druo me nė. 

Pla čiau apie fes ti va lį skai ty ki-
te sve tai nė je www.eu ro fes ti va lis.org 



Pasaulio lietuvis  /  2008 Gegužė30

plb kraštų žinios

Ne taip daž nai vie na me kul-
tū ri nia me ren gi ny je ten ka ma ty ti 
net ke tu ris pre zi den tus! Ko vo 15 d. 
Ber ly ne vy ku sia me Bal ti jos kul tū ros 
me tų ati da ry me tai bu vo įma no ma, 
ja me da ly va vo Vo kie ti jos pre zi den-
tas Horst Köhler, Es ti jos pre zi den tas 
To o mas Hen drik Il ves, Lat vi jos pre-
zi den tas Val dis Zat lers ir Lie tu vos 
pre zi den tas Val das Adam kus. 

Įspū din gas „Kre me ra ta Bal-
ti ca“ or kest ras, ku riam va do vau ja 
Gi don Kre mer, at li ko P. Vask so, B. 
Ku ta vi čiaus, A. Pärto , H. Gòrec kio 
ir L. De siat ni ko vo kū ri nius.

Šis kul tū ri nis ren gi nys iš skir-
ti nis dar ir to dėl, kad  bu vo pa mi nė-
tas 90-ties me tų  Bal ti jos ša lių ne pri-
klau so my bės ju bi lie jus. 

2008 me tus Vo kie ti ja sky rė 
Bal ti jos ša lių kul tū rai. Po is to ri nio 
Bal ti jos ša lių įsi lie ji mo į Šen ge no 
erd vę ta po kur kas pa pras čiau puo-
se lė ti šių ša lių ir Vo kie ti jos ge ros 
kai my nys tės tra di ci jas, plė to ti vi so-
ke rio pus mai nus ne tik kul tū ros, bet 
ir eko no mi kos, ver slo, moks lo bei 
po li ti kos sri ty se. Vo kie ti jo je šis tri-

Ne pri klau so my bės ju bi lie ju je – ke tu rių ša lių pre zi den tai!

jų ša lių ju bi lie jus bus mi ni mas vi sus 
me tus skir tin gais kul tū ri niais ren gi-
niais, su teik sian čiais Vo kie ti jos gy-
ven to jams ga li my bę su si pa žin ti su 
Bal ti jos ša lių šiuo lai ki niu me nu.

Prieš ren gi nį LR pre zi den tas 
Val das Adam kus su si ti ko su Vo kie-
ti jos-Lie tu vos fo ru mo* val dy bos 
ir ku ra to riu mo na riais bei Lie tu vių 
Ben druo me nės Vo kie ti jo je at sto vais. 

Pre zi den tas sa vo kal bo je pa-
brė žė, kad šis fo ru mas pa de da su-
ar tin ti tau tas ir ben druo me nes, ska-
ti na ge riau pa žin ti vie niems ki tų 
kul tū ras, kvie čia ben dra dar biau ti 
eko no mi kos, ver slo, moks lo sri ty se. 
Pre zi den tas krei pė si į jau ną ją kar-
tą, pri min da mas, kad prieš 90 me tų, 
Lie tu vai at kū rus ne pri klau so my bę, 
Lie tu vos ir Vo kie ti jos švie suo me nės 
ben dra dar bia vi mas la bai daug da vė 
mū sų jau nai vals ty bei. V. Adam kaus 
tei gi mu, tuo me tu aka de mi nis jau ni-
mas krei pė sa vo žvilgs nius į Vo kie-
ti ją – vyk da vo mo ky tis į šios ša lies 
aukš tą sias mo kyk las, o grį žę tap da-
vo pa ti ki ma jau nos vals ty bės aka de-
mi ne- in te lek ti ne at ra ma. 

„At ro dy tų, kad Lie tu vai ta pus 
Eu ro pos Są jun gos na re jau pa da ry ti 
vi si dar bai. Ta čiau tik da bar at si ve ria 
ke lias, ku riuo ei da mi tu ri me ir ga li-
me ge riau pa žin ti vie ni ki tus, da lin tis 
lai mė ji mais ir pra tur tin ti tarp tau ti nę 
ben druo me nę“, – sa kė V.Adam kus.

Ne for ma liuo se po kal biuo se su 
LR pre zi den tu Vo kie ti jos LB na riai 
tu rė jo ga li my bės pa dis ku tuo ti apie 
PLB, šių die nų Lie tu vos ak tu a li jas, 
emig ra ci jos pro ble mas.
      Dalia Henke

* Lie tu vos-Vo kie ti jos fo ru mo 
idė ja ki lo 2004 m. Vo kie ti jos Fe de ra ci-
nės Res pub li kos pre zi den to Horst Ko eh-
ler vi zi to Lie tu vo je me tu per su si ti ki mą 
su pre zi den tu Val du Adam ku mi. Lie tu-
vos-Vo kie ti jos fo ru mas pri si de da plė to-
jant dvi ša lius san ty kius tarp Lie tu vos 
ir Vo kie ti jos, po li ti kos sri ty je sie kia ma 
ska tin ti Eu ro pos vie ni ji mo si pro ce sus 
Bal ti jos jū ros re gio ne, rem ti prak ti nę 
po li ti nę nau jai įsto ju sių vals ty bių in teg-
ra ci ją į ES bei pri si dė ti ku riant bei įgy-
ven di nant ben drą ES po li ti ką nau jų jų 
kai my nų Ry tuo se at žvil giu. 

S. SI SIU LI NO NUOTR.: LIE TU VOS PRE ZI DEN TAS VAL DAS ADAM KUS SU HAM BUR GO LIE TU VAI TĖ MIS
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Gi lias tra di ci jas tu rin ti Jū ros 
šven tė į Lie tu vos uos ta mies tį Klai-
pė dą vi sa da yra ver ta ke lio nės! Šiais 
me tais Jū ros šven tė je, ku ri yra ne at-
ski ria ma Klai pė dos kul tū ri nio gy ve-
ni mo da lis, sve čiuo sis bur lai viai iš 
Šve di jos, Olan di jos, Vo kie ti jos, Da-
ni jos ir ki tų ša lių. 

Bu riuo ti per Bal ti jos jū rą va-
sarą – tai dvi gu bas ma lo nu mas: su-
teik ta pro ga pa jaus ti gai vų jū ros vė-
ją, pa tir ti nau jų įspū džių ir pail sė ti 
ant van dens. Ke lio nės me tu iš Ky lio 
į Klai pė dą Olan dų bur lai viu „Fly ing 
Dut chman“ (www.fly ing-dut chman.
com) bus lai ko ma lo nio je at mos fe-
ro je ap tar ti vi sas Lie tu vos-Vo kie ti-
jos ak tu a li jas, Bal ti jos jū ros re gi o no 
per spek ty vas bei Bal ti jos ša lių at ei-
ties gai res Eu ro po je. Į ke lio nę bur-
lai viu jau už si re gist ra vo LR am ba sa-
dos Vo kie ti jo je dar buo to jai, Vo kie-
ti jos lie tu vių ban druo me nės na riai. 
Be veik 40 met rų il gio bur lai vis tu ri 
jau kią sve tainę su ba ru ir pia ni nu. 

Vi sus at plau kian čius į Klai-
pė dą šir din gai pa si tin ka ma. Mies to 
sve čiai ga na grei tai pa jun ta Jū ros 
šven tės, tu rin čios be veik 80 me tų 
tra di ci jas, dva sią. To kiu bū du klai-
pė die čiai iš reiš kia sa vo pa gar bą jū-
rai, ro do pa si didžia vimą lai vy ba, bei 
džiau gia si at plau kian čiais ir Klai-
pė do je be si sve čiuo sian čiais bur lai-
viais.

Šios šven tės  (www.sven te.lt) 
glo bė jas, ku rio je vy rau ja ne tik jū-
ra, lai vy ba, bet taip pat ir tau to dai lės 
dir bi nių mu gė, fol klo ras, mu zi ki-
niai pa si ro dy mai, kau kių ei se na per 
mies tą link uos to, vi suo met bu vo ir 
liks Nep tū nas!

Ke lio nės maršru tas:
Lie pos 20 d. jau ga li-

ma at vyk ti 20.00 val. ir per nak-
vo ti bur lai vy je (Kiel-Hol te nau). 
Lie pos 21 d. apie 6.00 val. ry to 

Su vė je liu į Jū ros šven tę!
Ke tu rių die nų ke lio nė „Fly ing Dut chman“ bur lai viu iš Ky lio į Klai pė dą 

2008 m. lie pos 20–24 d.
bur lai vis išplau-
kia iš Ky lio link 
Ros to ko.  Į Ros-
toką at vyks ta 
apie 20.00 val.  
Lie pos 22 d. la bai 
anks ti bur lai vis 
iš plau kia į Born-
hol mą. Ten at-
vyks ta lie pos 23 d. 
apie 12.00 val. ir 
tos pa čios die nos 
23.00 val. iš plau-
kia į Klai pė dą. 
Lie pos 24 d. la bai 
vė lai va ka re ar-
ba lie pos 25 die ną 
la bai anks ti ry tą 
bur lai vis at vyks-
ta į Klai pė dą ir 
da ly vaus šven tės 
ati da ry mo pro gra-
mo je.

Yra ga li-
my bė tuo pa čiu 
lai vu „Fly ing Dut-
chmann“  po Jū ros 
šven tės vėl grįž ti į 
Vo kie ti ją.

Kai na:
P l a u  k i a n t 

28 žmo nių gru pei, 
ke tu rių die nų nak vy nė ir mais tas lai-
ve as me niui kai nuo tų tik 243 eu rai. 
(Bus sten gia ma si ras ti rė mė jų, taip, 
kad kai na ga lė tų bū ti ir ma žes nė). 

Re gist ruo tis:
Da lia Hen ke, hen ke@voklb.

de  ar ba tel.: +49172 5149528  (Ke-
lei viai re gist ruo ja mi ei lės tvar ka)

KLAIPĖDOS 
MIESTO 
SAVIVALDYBĖ

VOKIETIJOS 
LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 
VALDYBA

LIETUVOS 
RESPUBLIKOS 
AMBASADA 
BERLYNE
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Bai giau San Pau lo uni ver si te-
tą ir esu is to ri jos mo ky to jas. Ma no 
se ne liai iš tė vo pu sės bu vo lie tu viai. 
Nuo pa aug lys tės do mė jau si lie tu vių 
kul tū ri niais ir po li ti niais įvy kiais; 
da ly va vau ma ni fes ta ci jo se prieš so-
vie ti nę oku pa ci ją, ku rios vyk da vo 
mies to aikš tė se; bu vau pri ėmi me pas 
po pie žių Jo ną Pau lių II, lai ky da mas 
pla ka tus prieš ru siš ką im pe ria liz mą; 
ren gė me pro tes to ak ci jas prie šais so-
vie tų kon su la tą ir bu vau šios im pe-
ri jos su griu vi mo liu di nin kas, kai su 

BRAZILIJOJE Pri si min ki me sa vo se ne lius lie tu vius...
Mar cos Li pas

pa si di džia vi mu ste bė jau ne pri klau-
so mos Lie tu vos at gi mi mą. Dar so-
viet me čiu, be si mo ky da mas lie tu viš-
ko je Va sa rio 16-osios gim na zi jo je 
Vo kie ti jo je, tu rė jau ga li my bę ap si-
lan ky ti Lie tu vo je. Šio je gim na zi jo je 
iš mo kau ben drau ti lie tu vių kal ba ir 
ge riau su pras ti  lie tu vių tau tos mąs-
ty se ną ir tra di ci jas. Ne pai sant vi so 
to, ne no riu sa vęs pri ly gin ti lie tu-
viams, ku rie sa vo kai liu pa ju to vi sus 
oku pa ci jos sun ku mus, bet no rė čiau 
pa brėž ti ma no pa si di džia vi mą, kad 

kaž ku riuo bū du ir aš da ly va vau ko-
vo je už Lie tu vos ne pri klau so my bę. 
Tai gi no rė čiau tęs ti sa vo pa skai tą, 
ku ri re mia si ma no iš si la vi ni mu ir da-
ly va vi mu lie tu viš ko je veik lo je. 

Ma no gim ti nė Bra zi li ja
Bra zi li ja yra ne su skai čiuo ja-

mų so cia li nių, kul tū ri nių ir ge og ra-
fi nių kon tras tų ša lis. Jos įvai ria pu-
siš ku mas, jos tro pi niai miš kai, jos 
il gas ir sau lė tas pa jū ris mai šo si su 
jos kul tū ros karš čiu ir tra di ci jo mis, 

PIE TŲ AME RI KOS LB PIR MI NIN KŲ IR DRAU GI JŲ VA DŲ SU VA ŽIA VI ME (IŠ KAI RĖS) MAR COS LI PAS, RE GI NA NA RU ŠIE NĖ
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ku rias at si ne šė įvai riau sios čia at-
vy ku sios tau tos. Pa vyz džiui, vie ti-
niai in dė nai, tu rin tys įgim tą pa gar bą 
gam tai ir pri mi ty vius pa pro čius, yra 
ku pi ni ži nių, ku rias ty ri nė ja šiuo lai-
ki nė che mi ja nau jų vais tų ga mi ni-
mui. Neg rai, prieš jų va lią at vež ti iš 
Af ri kos kaip ver gai, iš lai kė da lį sa vo 
kul tū ri nio pa li ki mo, ta čiau pri tai-
kė jį prie ka ta li ky bės ir taip iš si ru-
tu lio jo sa vi ta kul tū ra, pil na rit mo ir 
sek su a lu mo bei at spin din ti Bra zi li-
jos kli ma tą ir tra di ci jas. Por tu ga lai, 
ko lo ni zuo da mi Pie tų Ame ri kos te ri-
to ri jas, ku rio se yra Bra zi li ja, su kū rė 
šią ša lį ir jos keis tą kul tū rų bei tra-
di ci jų rin ki nį, su teik da mi Vals ty bės 
for mą ir eko no mi nį iš nau do ji mą, ku-
ris iki šių die nų yra dau ge lio pro ble-
mų prie žas tis.

Vien šios cen tra li zuo tos ir 
vien val dės vals ty bės, iš troš ku sios 
mo kes čių, ku rių naš ta te ko bū tent  
ne tur tin giau siems, bei tu rin čios iš-
nau do to jiš ką eko no mi ką, ku ri bu vo 
skir ta neš ti tur tus Por tu ga li jai, o ne 
pa čiai Bra zi li jai, su kū ri mas lė mė sa-
vo tiš ką jos vys ty mą si 5 šimt me čius. 
Po vi sų šių 500 for ma vi mo si me tų 
kul tū riš kai ša lis yra tam tik ras vi sų 
šių tau tų ir tra di ci jų mi ši nys. Eko-
no miš kai Bra zi li ja iš vys tė įvai ria pu-
siš ką sis te mą, su stip riu že mės ūkiu 
mil ži niš ko je te ri to ri jo je ir pa lan kaus 
kli ma to zo no je, bet di džio ji ša lies 
da lis yra kon tro liuo ja ma stam bių 
žem val džių (ūki nin kų), ku rie kon-
cen truo ja šios sri ties pa ja mas. O 
pra mo nė stip riai iš si vys čiu si tik tam 
tik ruo se ša lies re gio nuo se, bet ir ten 
yra klys ta ma dėl per di de lio už sie nio 
ka pi ta lo įmo nių, ku rios kon tro liuo ja 
pro duk ci ją ir per ve da pel ną į už sie-
nį, skai čiaus.

Po li tiš kai, net gi at si žvel giant 
į šiuo lai ki nį de mok ra ti za ci jos pro ce-
są, bra zi liš ka vals ty bė vis dar yra eli-
ti nė ir kon tro liuo ja ma įvai rių val džią 
tu rin čių žmo nių. Vals ty bės val dy mo 
apa ra tas yra ypač bran gus ir iš lai-
dus, ne ten ki nan tis pi lie čių pa grin di-
nių reik mių ir tam, kad iš si lai ky tų, 
su ren kan tis tiek mo kes čių iš gy ven-
to jų, kiek Vo kie ti ja ar Ka na da, bet 
grą ži na juos su teik tų pa slau gų for ma 

tik Gvi nė ja-Bi sau lyg me niu.
Jūs tik riau sia klau sia te sa vęs: 

o ką vi sa tai tu ri ben dra su lie tu-
viais?

2006 me tais Imig ra ci jos mu-
zie ju je San Pau le ma čiau ki no fil mą 
pa ro do je, skir to je pa mi nė ti lie tu-
vių imig ra ci jos į Bra zi li ją 80-me-
tį. Pa ro dą ren gė Bra zi li jos Lie tu vių 
Ben druo me nės pir mi nin kas Jor ge 
Pro ko pas. Šie se ni lie tu viai fil me 
at krei pė ma no dė me sį sa vo pa na-
šu mu. Vi sų jų akys bu vo liūd nos ir 
pa var gu sios, kaip ir ma no se ne lių 
lie tu vių. Iš vyk ti iš Lie tu vos, to kios 
skir tin gos, ir at ras ti šią karš tą ir eg-
zo tiš ką ša lį ne bu vo leng va už duo tis. 
Aš ži no jau, kad ke lias į Bra zi li jos 
lie tu vių pa li kuo nių ypa ty bių su pra-
ti mą, vie na ver tus, bū ti nai ei na per 
šir dį, o ki ta ver tus – per so cia li nę ir 
ant ro po lo gi nę ana li zę. Ki taip sa kant, 
šios kul tū ri nės ypa ty bės tu rė tų bū ti 
ana li zuo ja mos tau ti nių vals ty bių, į 
ku rias esa me įterp ti, po žiū riu.

So cia li nių ir po li ti nių 
są ly gų ty ri mas

Žmo gus is to riš kai yra įvai-
rių skir tin gų so cia li nės or ga ni za ci-
jos for mų da lis. Pa grin di nis žmo nes 
jun gian tis ry šys iš pri gim ties bu vo 
šei ma, kaip šei ma-ląs te lė (tė vas, ma-
ma, vai kai), taip ir šei ma iš plės ta iki 
gen ties – va di na mie ji kla nai. Šei mo-
je mes įgy ja me pir mą sias ver ty bes, 
mū sų eti kos pa jau ti mą, su si pa žįs ta-
me su mū sų kul tū ra, kal ba, mi ty bos 
įpro čiais (tai tie pa tie ka lai, ku riuos 
mums ruoš da vo mo čiu tė ar ma ma 
ir ku riuos at si me na me vi są gy ve ni-
mą). Šei ma taip pat yra vi suo me nės 
ląs te lė, ku rio je su ku ria mas   mū sų 
ste buk lin gas pa sau lis, be si re mian tis 
mus su for ma vu sio mis pa sa ko mis, ti-
kė ji mais ir re li gi ja. 

O da bar no rė čiau pa pra šy ti, 
kad vi si ke lioms aki mir koms už-
merk tu mė te akis ir pa mąs ty tu mė te 
apie šiuos po jū čius, ku riuos Jums 
pa teik siu...

Ma no pri si mi ni mai to kie...
Ma no se ne lis su ke pu re, kal-

ban tis stip riu ak cen tu, ta čiau, nors 
Lie tu vo je lan kė mo kyk lą tik tris mė-

ne sius, dis ku tuo da vo apie po li ti ką 
ge riau nei dau ge lis mo ky to jų.

Vir ti niai ir ku ge lis, ku rį su la-
ši niais ke pė ma no mo čiu tė, o ne ti-
piš ki Bra zi li jo je ry žiai ir pu pos.

O kaip ver ty bės ir ti kė ji mas 
– plot ke lės da li ji ma sis per Ka lė das, 
ma no mo čiu tės mar gin ti kiau ši niai, 
dau žo mi var žy bo se, ku rias vi suo met 
lai mė da vo ma no se ne lis. 

Mū sų cha rak te rio ir ver ty bių 
for ma vi mui si svar biau sia yra šei mos 
bran duo lys, ir pa pras tai jis at lai ko 
drau gų ir ži niask lai dos spau di mą. 
Bet šei ma yra vie nin te lė so cia li nė or-
ga ni za ci ja, ku riai žmo gus pri klau so.

Nuo se no vės lai kų žmo ni ja 
tu ri pa klus ti vals ty bės ins ti tu ci jai. 
Įvai rūs mąs ty to jai ban dė api brėž ti 
„vals ty bės“ są vo ką, ta čiau aš pa si-
nau do siu Džo no Lo ko ir Ža no Ža ko 
Ru so te ori jo mis, bū tent „so cia li nio 
kon trak to“ idė ja. Pa gal šią te ori ją, 
gy ve na me sais to mi so cia li nio kon-
trak to, pa gal ku rį su tin ka me pri klau-
sy ti  ins ti tu ci jai, ku riai ati duo da me 
da lį sa vo lais vės, mo kė da mi mo kes-
čius, pa klus da mi jos įsta ty mams, 
at lik da mi ka ri nę tar ny bą, o mai nais 
gau na me ta ria mai or ga ni zuo tą lais-
vę. Šios vals ty bės, ku rios ypač vys-
tė si nau jai siais am žiais, iš vys tys tik 
joms bū din gas cha rak te ris ti kas, pri-
klau so mai nuo laik me čio, kul tū ros ir 
re li gi jos, ku rio se bu vo įkur tos. Mū-
sų at ve ju, tai Lo ty nų Ame ri kos na-
cio na li nės vals ty bės.

Tai mus ve da prie ki tos es mi-
nės in di vi dų or ga ni za ci jos for mos 
– na cio na liz mo, ku ris yra ir mū sų 
su si rin ki mo čia (P. Ame ri kos lie tu-
vių or ga ni za ci jų va do vų su va žia vi-
mo. Red.) pa grin di nė prie žas tis. Kai 
aiš ki nu šią są vo ką sa vo mo ki niams, 
pa pras tai na cio na liz mą api brė žiu 
kaip „jaus mą, ku ris  jun gia žmo nes, 
ma nan čius, kad yra pa na šūs, nes tu ri 
vie ną kal bą, pa pro čius, re li gi ją ir pa-
na šią is to ri nę pra ei tį“. Ir žiū rė da mas 
į jus pa ste biu, kad, nors ne sa me iš 
tos pa čios šei mos, iš tos pa čios ša-
lies ar Vals ty bės, bet vi si esa me la-
bai pa na šūs...   

Ši tas na cio na liz mas, ku ris tam 
tik ra for ma vi sa da eg zis ta vo, yra 
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toks pat stip rus, kaip ir šei ma, bet 
stip res nis nei vals ty bės ar val džia. 
Ši jė ga ve dė ir ve da tau tas, kaip šiuo 
me tu Ko so ve, pa si prie šin ti jė goms, 
daž nai daug kar tų ga lin ges nėms už 
tas, ku rias pa vyks ta su bur ti ne pri-
klau so my bės sie kian čiai tau tai. Šis 
na cio na liz mas ypač iš ryš kė jo XIX 
a., ir lie tu viai taip pat bu vo ap im ti 
šio dvi gu bo jaus mo, ku ris pa žen kli-
no šį pe ri odą: ne tik su si kon cen truo ti 
ties sa vo tau tos kul tū ra, bet taip pat 
su to kiu so cia li niu kon trak tu, ku ris 
ga ran tuo tų jiems lais vę ir lai mės pa-
ieš kas. 

Ta čiau eg zis tuo ja ir dar vie na 
or ga ni za ci jos for ma, jun gian ti žmo-
nes vi suo me nė je, ku ri, nors ir nė ra 
re li gi nė, bet dau ge liui at ro do, kad 
to kia yra, nes tu ri sa vo kny gą („Ka-
pi ta las“), pra na šą (Mark sas) ir ro jų 
(ko mu niz mas). At si ra dęs XIX am-
žiu je mark siz mas ne kvie tė žmo nių 
jung tis pa gal re li gi nius, šei my ni nius 
ar tau ti nius pa na šu mus: „kli jai“ tarp 
skir tin gų as me nų tu rė jo bū ti jų so-
cia li nė kla sė. Vi so pa sau lio dar bi-
nin kai tu rė jo su si vie ny ti, kad pa im tų 
val džią, pa baig tų su so cia li ne ne ly-
gy be ir su teik tų vi suo me nei tik rą tei-
sin gu mą. Tai – in ter na cio na lis tai. 

Nie kas ge riau už mus ne pa žįs-
ta šios žmo nių or ga ni za ci jos for mos 
pa sek mių ir, be jo kios abe jo nės, tai 
mū sų su si ti ki mo čia vie na iš prie-
žas čių: kad dau giau ne be pa si kar to tų 
tai, kas at ėmė iš mū sų tau tos pa grin-
di nes lais ves, to kias kaip ti kė ji mo, 
lais vo žo džio ir kt.

Bra zi liš ki ypa tu mai
Ta čiau ati dė ki me šią te ori ją 

ir grįž ki me prie prak ti nio klau si mo. 
Ko kie esa me mes, lie tu vių pa li kuo-
nys Pie tų Ame ri ko je, ir ko dėl esa me 
to kie? Lie tu viai, at vy kę į Bra zi li ją, 
ir mes, jų pa li kuo nys, pa te ko me į vi-
siš kai skir tin gą kli ma ti nę, kul tū ri nę 
ir po li ti nę ap lin ką. Tai lė mė tas mū sų 
cha rak te ris ti kas, ku rios ski ria si nuo 
ki to se ša ly se gy ve nan čių lie tu vių.

Di džio ji imig ra ci jos ban ga iš 
Lie tu vos iš vy ko 1926-1930 m. Tai 
dau giau siai bu vo kai mie čiai be iš si-
la vi ni mo ir be di de lių ge res nio gy ve-

ni mo vil čių. Di džio ji jų da lis iš vy ko 
ap gau ti lai vy bos kom pa ni jų, ku rias 
nu sam dė Bra zi li jos val džia ir ku rios 
tu rė jo at ga ben ti dar bo jė gą, bū ti ną 
ka vos plan ta ci joms. XX a. pra džio je 
ka va bu vo pa grin di nis Bra zi li jos eks-
por to pro duk tas, o ne be tu rint ver gų 
la bai trū ko dar bo jė gos, to dėl vals-
ty bė sub si di ja vo imig ra ci ją. Be to, 
dar bu vo ir po li ti nis as pek tas – bu-
vo no ri ma „iš ba lin ti“ bra zi lų tau tą, 
o tam gei džia miau si bu vo eu ro pie-
tiš kos kil mės ir ka ta li kiš ko ti kė ji mo 
imig ran tai. Lie tu viai pui kiai ati ti ko 
šias cha rak te ris ti kas ir tuo lai ko tar-
piu emig ra vo apie 30 000.  

no ne tur tin gų ir at stum tų gy ven to jų 
gy ve ni mo. Bra zi li ja yra vie na iš tų 
ša lių, ku rio se yra di džiau sia so cia li-
nė ne ly gy bė, dau ge ly je mies tų žai-
biš kai plin ta smur tas ir nu si kals ta-
mu mas, mies tų pri ei gos ap au gu sios 
lūš ny nais (fa ve lo mis), į skan da lus 
įtrauk ti po li ti kai, tarps ta mi li jo ni niai 
suk čia vi mai – tai  nuo la ti nės laik raš-
čių te mos.

Ir net gi tu rė da mi tiek sun ku-
mų lie tu viai kar ta po kar tos iš gy ve-
no ir su kles tė jo. Di džio ji mū sų da lis 
esa me gar bin gi pi lie čiai, darbš tūs, 
iš gy ve nę ka vos au gin to jų iš nau do ji-
mą (ku ris kar tais bū da vo toks, kaip ir 
se nų jų af ri kie tiš kų ver gų), eu ro pie-
čių dis kri mi na ci ją II Pa sau li nio ka ro 
me tais, kai Bra zi li ja ko vo jo kar tu su 
są jun gi nin kais prieš vo kie čius. Lie-
tu viai įvei kė vals ty bės spau di mą ir 
jos mo kes čius, iš gy ve no so cia li nes 
kliū tis, iš ki lu sias prieš tau tą, ku ri 
at vy ko tu rė da ma tik sa vo rū bus ant 
kū no ir sva jo nes „už ka riau ti“ Ame-
ri ką. Mes ne sa me nu si kal tė lių ir ko-
rum puo tų jų, kas dien už tvin dan čių 
bra zi liš ką ži niask lai dą, są ra šuo se. 
Lie tu viai iš li ko gar bin gi ir darbš tūs. 
Bet ne tai mus ski ria nuo ki tų lie tu-
vių pa sau ly je. Tvir tai ti kiu, kad tai 
yra ne abe jo ti ni vi sos lie tu vių tau tos 
bruo žai, bet ša ly se, ku rio se iš gy ve-
ni mas, so cia li nis pa ki li mas ir eko no-
mi nė sėk mė yra ap sun kin ti so cia li-
nės-eko no mi nės pra ei ties, bū din gos 
Lo ty nų Ame ri kos tau toms,  lie tu vių 
su ge bė ji mas įveik ti kliū tis yra dar 
la biau aki vaiz dus. 

Bra zi liš ka kul tū ra yra dau-
gia ra sė, su tam tik ra to le ran ci ja ra-
sių mai šy mui si (to dėl ten tiek daug 
mu la tų), įvai rių ti kė ji mų mi ši niui 
(to dėl eg zis tuo ja to kios re li gi jos, 
kaip „um ban da“ ir „kan don blė” ar 
gar su sis bra zi liš kas Kar na va las) ir 
su ge bė ji mu pri im ti ki tus to kius, ko-
kie jie yra. Kul tū ri nė ir ra si nė to le-
ran ci ja Bra zi li jo je yra daug di des nė 
ne gu to kio se ša ly se, kaip JAV, ku r 
dis kri mi na ci ja yra daug stip res nė 
ir aki vaiz des nė. To dėl dau gu ma se-
nų jų lie tu vių dė ko ja Bra zi li jai, kad 
pri ėmė juos iš skės to mis ran ko mis. Ir 
šie Bra zi li jos lie tu viai iš mo ko su gy-

LIE TU VIAI MIG RA VO IŠ KAI MO Į 
MIES TĄ IR GAU TI BRA ZI LI JOS PI LIE TY-
BĘ NE BU VO LENG VA, BE TO, IR JIE PA TYS 
NE NO RĖ JO AT SI SA KY TI SA VO TAU TI NIO 
IDEN TI TE TO. IŠ ČIA IR KI LO SU SI DO MĖ JI-
MAS IR BŪ TI NY BĖ KUR TI KLU BUS IR ASO-
CIA CI JAS: NA CIO NA LIZ MAS „KAL BĖ JO“ 
GAR SIAU. 

Bra zi li jo je bu vo pa ra šy ta 
daug ant ro po lo gi nių dar bų apie bra-
zi lų tau tos ir jos kul tū ros ypa tu mus. 
Pri si mi nus ma no pa skai tos pra džią, 
ku rio je kal bė jau apie Vals ty bę ir Na-
cio na liz mą, ga li me pa da ry ti kai ku-
rias iš va das.

Bra zi liš ka vals ty bė, ku riai tu-
rė jo pa klus ti ir čia at vy kę lie tu viai, 
ne ger bė ne tur tin gų pi lie čių tei sių 
(taip pat ir lie tu vių). Vals ty bę val dė 
ir kon tro lia vo žem val džiai, ypač ka-
vos au gin to jai. Bra zi li jos ko lo ni ji nė 
pra ei tis su kū rė vals ty bę, ku ri bu vo 
per dė tai di de lė ir jos iš lai ky mui rei-
kė jo daug mo kes čių, ku rių naš ta kri-
to ant ne tur tin giau sių jų. Be to, bu vo 
ne pa pras tai ap sun kin tas pri ėji mas 
prie švie ti mo ir svei ka tos ap sau gos, 
že mių ir  so cia li nio pa ki li mo.

Lie tu viai mig ra vo iš kai mo į 
mies tą ir gau ti Bra zi li jos pi lie ty bę 
ne bu vo leng va, be to, ir jie pa tys ne-
no rė jo at si sa ky ti sa vo tau ti nio iden-
ti te to. Iš čia ir ki lo su si do mė ji mas ir 
bū ti ny bė kur ti klu bus ir aso cia ci jas: 
na cio na liz mas „kal bė jo“ gar siau. 
Bra zi liš kos vals ty bės vys ty ma sis 
per ki tus de šimt me čius ne pa leng vi-



352008 Gegužė  /  Pasaulio lietuvis

plb kraštų žinios

ven ti su šia tur tin ga ša li mi ir net gi 
su vi sais tais sun ku mais, pri mes tais 
bra zi liš kos vals ty bės, is to riš kai įta-
ko tos ne tei sin gos jos at žvil giu ko lo-
ni ji nės pra ei ties, su ge bė jo at si ties ti 
bei su kur ti sa vo šei mas ir lie tu viš kas 
or ga ni za ci jas. Ža vi mės bra zi liš ka 
kul tū ra, jos kar na va lu ir axe, ir sa-
vo ruož tu taip pat esa me tos kul tū ros 
da lis, ta čiau vis  tiek iš lie ka me lie tu-
viai. 

Tai gi, grįž tu prie ma no pa-
grin di nio klau si mo: ką ypa tin ga tu-
ri me mes, Bra zi li jos lie tu viai? Koks 
mū sų ry šys su vi su tuo, kas kal bė ta 
anks čiau?

Kal bant apie Bra zi li jos vals-
ty bę, ku riai mes, lie tu viai, tu ri me 
pa klus ti, ji vis dar eli ti nė ir is to riš-
kai mes su ja ne tu ri me be veik nie-
ko ben dra. Bra zi li jo je lie tu viai ne-
tu ri įpro čio už im ti aukš tus val džios 
pos tus. Por tu ga liš kos po li ti kos pa-
li ki mas yra cen tra li zuo ta val džia, ir 
pa pras ti gy ven to jai ma žai ar ba vi sai 
jo je ne da ly va vo, ne bu vo įpras ta dis-
ku tuo ti apie tau tos at ei tį. Šis pa sy-
vu mas, ma no ma ny mu, įta ko jo ne tik 
bra zi liš kos vals ty bės vei ki mo for mą, 
ku rio je tik mi ni ma liai da ly vau ja pi-
lie čių gru pės, su tei kian čios tei sę da-
ry ti di džiuo sius po li ti nius spren di-
mus eko no mi niam ir in te lek tu a liam 
eli tui. Šis po žiū ris į vals ty bę ir da-
ly va vi mą po li ti ko je bu vo nu lem tas 
jau pa čios švie ti mo sis te mos ir ta po 
gy ven to jų kas die ny be.

Ir dar, kal bant apie vals ty bę, 
bet eko no mi nės po li ti kos po žiū riu, 
taip pat ti kiu, kad jos or ga ni za ci-
ja tu ri po vei kį ir lie tu viams bei jų 
aso cia ci joms Bra zi li jo je. Bra zi li jo je 
gy ve na me nuo la ti nė je eko no mi nė je 
kri zė je ir net per trum pus au gi mo lai-
ko tar pius Vals ty bė nie kad ne pa leng-
vi na mo kes čių naš tos. Ši vals ty bė, 
ku rio je su ren ka mi mo kes čiai su da ro 
treč da lį na cio na li nio tur to ir ku ri ne-
ga ran tuo ja sa vo pi lie čiams, tarp jų 
– ir lie tu viams, sau gios at ei ties bei 
ap sun ki na jų fi nan si nį gy ve ni mą. 
Ne pri klau som apa ti niam Bra zi li jos 
so cia li nės pi ra mi dės sluoks niui, ta-
čiau mū sų eko no mi nis gy ve ni mas 
yra ne sta bi lus.  Eko no mi niai pla-

nai mus už klum pa ne ti kė tai, iš ban-
kų dings ta mū sų san tau pos, daž nas 
pi ni gų nu ver tė ji mas ir jų kei ti mas 
nau jais „su val go“ mū sų san tau pas ir 
mums yra sun ku pla nuo ti il ga lai kius 
veiks mus.

Bra zi li jo je vi du ti nis kva li fi-
kuo to dar bi nin ko me ti nis at ly gi ni mas 
yra apie 12 000 dol., o JAV 2002 m. 
vi du ti nis mo ky to jo at ly gi ni mas bu vo 
46 000 dol., ta čiau toks au to mo bi lis 
kaip „Ford Fu sion“ Bra zi li jo je kai-
nuo ja 80 000 re a lų, kai JAV jis kai-
nuo ja per pus pi giau – 40 000 re a lų. 
Gy ve na me nuo la ti nė je eko no mi nė je 
kri zė je ir tai ga lų ga le da ro mil ži niš-
ką po vei kį lie tu viams ir jų or ga ni-
za ci joms. Lie tu viai ir jų pa li kuo nys 
bu vo tik ri did vy riai, au gin da mi sa vo 
vai kus to kio je su dė tin go je si tu a ci jo-
je. Skur das Bra zi li jo je sie kia la bai 
aukš tus ro dik lius, bet jei pa ban dy si-
te ieš ko ti lie tu viš kų pa var džių te le-
fo nų kny go je ar rink si te in for ma ci-
ją apie jau nuo lius, lan kan čius šo kių 
gru pes, pa ste bė si te, kad daž niau siai 
jie yra uni ver si te tų stu den tai, gy dy-
to jai, in ži nie riai, ad vo ka tai, mo ky to-
jai, žur na lis tai. Ir nors jie įvei kė so-
cia li nes kliū tis, at ei ties ne tik ru mas 
ir mo kes čių naš ta, kliū nan ti tiems, 
ku rie gau na di des nius at ly gi ni mus, 
ne pa leng vi na si tu a ci jos. 

To dėl mums yra la bai sun ku 
pa rem ti fi nan siš kai to kias di de les 
or ga ni za ci jas kaip Lie tu vių fon das 
ar iš lai ky ti mū sų vai kus lie tu viš ko-
je gim na zi jo je Vo kie ti jo je. Nie ka da 
ne ži no me, kas mū sų lau kia: kai nų 
už šal dy mas, pi ni gų kei ti mas, pi ni-
gų kon fis ka vi mas iš ban ko są skai-
tų. Ir vis dėl to Bra zi li jos Lie tu vių 
Ben druo me nė, va do vau ja ma Jor ge 
Pro ko po, ir ki tos lie tu viš kos or ga ni-
za ci jos or ga ni zuo ja va ka rie nes, lab-
da rin gus „bin go“, puo tas ir ak ci jas, 
kad su rink tų lė šų nu ma to miems ge-
riems dar bams, pa vyz džiui, baž ny-
čios ar iš ky lų na mo „Li tu a ni ko je“ 
re mon tui. Mes ne sto vi me vie to je, ir 
tai yra tas Na cio na liz mas, apie ku rį 
kal bė jau. Or ga ni za ci jo se ir gru pė se 
dar bas vyks ta, ta čiau grą ža ne vi sa-
da yra di de lė.

P.S. Kal bė da mas kaip Bra zi li-

jos lie tu vis čia, Bu e nos Ai rė se, jau-
čiuo si lyg na muo se. Man to li mi yra 
ge o po li ti niai gin čai tarp Bra zi li jos 
ir Ar gen ti nos dėl re gio ni nio vieš pa-
ta vi mo. Man ne svar bu, ku ris fut bo-
lo žai dė jas, Pe le ar Ma ra do na, yra 
ge res nis, juk jie abu bu vo ge ni jai. 
Jau čiuo si lyg sė dė da mas prie vie no 
ir to pa ties sta lo kar tu su bro liais lie-
tu viais, da li na mės pa na šio mis pa tir-
ti mis ir ver ty bė mis, esa me tik ri bro-
liai. 

Tai gi, no rė čiau api ben drin ti, 
su si mąs ty da mas kar tu su ju mis, vi so 
pa sau lio lie tu viais, kad nors esu bra-
zi las, bet di džiuo juo si sa vo lie tu viš-
ka pi lie ty be. O baig da mas no rė čiau 
sa vo ir vi sų Pie tų Ame ri kos lie tu vių 
var du pa pra šy ti čia esan čių val džios 
at sto vų: Pa sau lio Lie tu vių Ben druo-
me nės ir Lie tu vos vals ty bės, kad 
iš lai ky tų fi nan si nę pa ra mą Lo ty nų 
Ame ri kos jau nuo liams, kad jie ga-
lė tų tęs ti moks lus Va sa rio 16-osios 
gim na zi jo je, ku rio je ir aš pats iš-
mo kau lie tu vių kal bos, bei iš lai ky tų 
pa ra mą jau ni mo kon gre sams ir su va-
žia vi mams; Lie tu vos, kad vėl pa tvir-
tin tų dvi gu bos pi lie ty bės su tei ki mą 
mū sų jau nuo liams ame ri kie čiams, 
ne tik dėl is to ri nio tei sin gu mo, bet ir 
to dėl, kad mes, lie tu vių, gy ve nan čių 
ir dir ban čių Bra zi li jo je, Ar gen ti no je 
ir ki to se ša ly se, pa li kuo nys, ne bū tu-
me jai naš ta. Esa me lai mė to jai ša ly-
je, ku rio je ne leng va so cia liai pa kil-
ti. Esa me kva li fi kuo ti pro fe sio na lai, 
ku rie tik rai pri si dės prie Lie tu vos 
ge ro vės kū ri mo.

Ir, pri si min da mas sa vo se ne-
lius lie tu vius, no rė čiau, kad jūs vi si 
čia pri si min tu mė te ką nors ryš kaus 
ir ke lian čio pa gar bą, ką jums pa li-
ko jū sų pro tė viai lie tu viai... Ir ži nau, 
kad lik si te dė kin gi ir su si jau di nę taip 
stip riai, kaip ir aš da bar esu, bū da-
mas kar tu su ju mis, ma no šei ma.

Esu dė kin gas Auš rai Ba ce vi-
čie nei už šios pa skai tos teks to ver ti-
mą į lie tu vių kal bą.

Pra ne ši mas, skai ty tas Pie tų Ame ri-
kos lie tu vių or ga ni za ci jų pir mi nin kų 
su va žia vi me Bu e nos Ai res, Ar gen ti-

no je, va sa rio 29- ko vo 2 d.
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Bro nius Po vi lai tis. „Apie ivy-
kius, žmo nes ir sa ve“. Dr. Br. Po vi-
lai čio kny gos lei di mo fon das. To ron-
to-Kau nas, 2007. Su da ry to ja Ra mu-
nė Ku bi liū tė, at sa kin go ji re dak to rė 
Da lia Kui zi nie nė. Kie tais vir še liais,  
kai na ne pa žy mė ta.  Ti ra žas 300 egz.

Kny gos met ri ko je ra šo ma, kad 
lie tu vis iš ei vis Bro nius Po vi lai tis 
(1907-1985), gy ve nęs Ka na do je, at-
si mi ni mų kny go je pa sa ko ja apie sa vo 
gy ve ni mą ir pro fe si nį dar bą Lie tu vo-
je, Vo kie ti jo je ir Ka na do je. Kny go je 
taip pat pri sta to ma Ka na dos lie tu vių 
vi suo me ni nė bei ka ta li kiš ka veik la. 
Ant rą ją kny gos da lį au to rius pa sky-
rė at si mi ni mams apie sa vo gy ve ni me 
su tik tus žmo nes, juos iliust ruo da mas 
laiš kų iš trau ko mis.

Kny ga iš leis ta 2007 m., mi-
nint Bro niaus Po vi lai čio šim to me-
tų gi mi mo su kak tį. Kny gos pas ku ti-

Ro mu al das Kriau čiū nas

Gy ve ni mas pa mil ta jam rau do na jam do bi lui ir lie tu vy bei
nia me vir še ly je jis pri sta to mas kaip 
Aukš tai ti jos sū nus, di de lis Lie tu vos 
pa trio tas, moks li nin kas, gi liai ti kin-
tis ka ta li kas, at ei ti nin kas ir Lie tu vos 
že mės ūkio my lė to jas.  Bai gęs Dot-
nu vos že mės ūkio aka de mi ją jis bu-
vo tos mo kyk los do cen tas. Ka ro vė jų 
blaš ko mas jis at si ra do po ka rio sto-
vyk lo se Vo kie ti jo je, dės tė Pa bal ti jo 
uni ver si te te  Ham burg ir Pin ne berg 
mies tuo se.  At vy kęs į Ka na dą to liau 
stu di ja vo McGill uni ver si te te ir ga-
vo ge ne ti kos moks lų dak ta ro laips nį. 
Sa vo pa si rink to je ag ro no mo pro fe si-
jo je dir bo iki pen si jos.  

Čia ap ta ria ma kny ga yra tre-
čio ji B. Po vi lai čio kny ga. Pir mo sios 
dvi ap ra šo Lie tu vos že mės ūkio rai-
dą ir Lie tu vos že mės ūkio aka de mi-
jos is to ri ją. Šios, tre čio sios, kny gos 
ran kraš tį, jo žmo nos Mo ni kos žo-
džiais ta riant, kruopš čiai ra šo mą ja 
ma ši nė le pa ra šy tą, ji dau ge lį me tų 
sau go jo. „Šiais me tais jo gi mi mo 
šim ta me čio su kak tu vių pro ga pa ga-
liau įgy ven din siu jo no rą pa si da lint 
sa vo gy ve ni mo pa tir ti mi“. Po nia M. 
Po vi lai tie nė ypač dė ko ja sa vo krikš-
to duk rai Ra mu nei Ku bi liū tei, daug 
lai ko pa sky ru siai pa pil do mų ži nių 
rin ki mui ir pa lai kiu siai dar bin gą ry šį 
su at sa kin gą ja re dak to re.

Kny gos pra džio je pa gar bų žo-
dį Lie tu vos ka ta li kų moks lo aka de-
mi jos var du ta ria Pau lius Su ba čius, 
Cen tro val dy bos pir mi nin kas. 

Bro nius Po vi lai tis Že mės ūkio 
aka de mi jo je Dot nu vo je pra lei do be-
veik dvi de šimt gra žiau sių sa vo jau-
nys tės me tų. Vi sa tai gra žiai pri me na 
sa vo žo dy je Le o nas Ka džiu lis, pro-
fe so rius eme ri tas. To liau dar skai-
to me at sa kin gos re dak to rės, kny gos 
su da ry to jos ir au to riaus žmo nos pa-
sta bas. Pen kio lik ta ja me kny gos pus-
la py je į skai ty to jus pra by la pats au-
to rius. Pir mo je kny gos da ly je, Ma no 
gy ve ni mo ke lias, už iman čio je 179 
pus la pius, au to rius kruopš čiai ap ra-
šo sa vo gy ve na mą ją ap lin ką, šei my-

ną, moks lo sie ki mą. Su moks li niu 
pre ci ziš ku mu ap ta ria sa vo iš gy ve ni-
mus pir mo jo je so vie ti nė je oku pa ci-
jo je, ku rią ne tru kus pa kei tė vo kie čių 
oku pa ci ja. To liau skai to me apie jo 
pa si trau ki mą į Va ka rus, kur su lauk-
ta ka ro pa bai gos. Vin giuo tas ke lias 
jį ve dė į Sak so ni ją, Pa bal ti jo uni ver-
si te tą, veik lą Bal tų ta ry bo je.  

Pa ga liau, 1949 m. ko vo mėn. 
15 d., Bro nius Po vi lai tis pa sie kė Ha-
li fax uos tą Ka na do je, tuo at vers da-
mas nau ją sa vo gy ve ni mo la pą. Ga na 
tau piai, tie  siog pra bė go mis, ap ra šo 
sa vo ma gist ro ir dok to ra to stu di jas 
McGill uni ver si te te, Mon tre al mies-
te. Vos de šimt pus la pių skir ta ag ro no-
mo kar je rai ap ra šy ti. Ki ta me kny gos 
pus pa ly je jau ra šo ma apie iš ėji mą į 
pen si ją, vos su lau kus še šias de šimt 
penk to jo gim ta die nio. Kruopš čiai 
pa tei kia mas au to riaus ra ši nių, re fe-
ra tų, pra ne ši mų są ra šas, ap imąs dvy-
li ka pus la pių. Pa ly gi na mai pla čiau 
skai to me apie au to riaus da ly va vi-
mą „Lie tu vių en cik lo pe di jos“ dar be, 
kny gos apie Že mės ūkio aka de mi ją 
pa ruo ši mą, Lon don die ce zi jos si no-
dą, Lie tu vių ka ta li kų Šv. Ka zi mie ro 
pa ra pi ją, Ka na dos lie tu vių ka ta li kų 
cen trą, Lie tu vos ūki nin kų są jun gą ir 
Lie tu vių ka ta li kų moks lo aka de mi-
jos su va žia vi mą. 

Ant ro jo je kny gos da ly je – 
Ma no su tik ti žmo nės – au to rius įdo-
miai ap ra šo sa vo gy ve ni me su tik tas 
as me ny bes, dau giau sia ko le gas ag-
ro no mus. Laiš kų iš trau kos at ku ria to 
me to pa si se ki mus, die nos rū pes čius 
bei po li ti nę pa dė tį.  Jų įtrau ki mas į 
kny gą ją pa į vai ri na ir tuo pa čiu pra-
tur ti na. Vė liau kny go je duo da ma šių 
su tik tų žmo nių biog ra fi nės ži nios, 
ku rias kruopš čiai su rin ko Ra mu-
nė Ku bi liū tė. Skai ty to jus  ma lo niai 
nu ste bi na įterp tas vie no pus la pio 
ap ra šy mas apie Bro niaus Po vi lai-
čio krikš to duk rą Ni jo lę Sa dū nai tę. 
Pa si ro do, kad kny gos au to rius ir di-
si den tės se sers Ni jo lės tė ve lis Jo nas 
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Sa dū nas bu vo moks lo ko le gos Dot-
nu vos že mės ūkio aka de mi jo je.  

Ra mu nė Ku bi liū tė pa si rū pi-
no pa ra šy ti kny gos san trau ką an glų 
kal ba. San trau ka, ap iman ti ke tu ris 
pus la pius, pa tei kia ma kny gos pa bai-
go je. Pa čio je pa bai go je dar ran da ma 
Pa var džių ro dyk lė. Bet ku rią kny gą 
skai tant man vi sa da įdo mu to kias 
ro dyk les pa var ty ti. Pa gal nuo ro dų 
gau su mą ga li ma apy tik riai su si da ry-

KA NA DOS LIE TU VIŲ BEN DRUO ME NĖS TA RY BOS SU VA ŽIA VI MAS, 1957 M., HA MIL TON, ON TA RIO. BRO NIUS PO VI LAI TIS – 
ANT RO JO JE EI LĖ JE, CEN TRE, ŠVIE SIU KOS TIU MU

ti įspū dį apie tų as me nų svar bą au-
to riaus gy ve ni me. Bent po še šio li ka 
nuo ro dų su si lau kė Vi tas Ma ne lis, 
Bro nius Po vi lai tis, Juo zas Ton kū nas, 
Ba lys Vit kus, An dre as Grisch ir Ka-
zi mie ras Po vi lai tis. 

Pa čia me pir ma ja me pus la py je 
Bro nius Po vi lai tis ra šo: „Se niau vis 
gal vo da vau, kad bū tų pra var tu pa lik-
ti at si mi ni mus apie nu ei tą gy ve ni mo 
ke lią, sa ve pa tį, ar ti muo sius, gi mi-

nes, taip pat svar bu ne pa mirš ti pa-
žįs ta mų, drau gų, ben dra dar bių, ben-
dra min čių, ku rie tu rė jo įta kos ma no 
spren di mams ir mąs ty mui“.

Ačiū au to riui už pra smin gą 
pa li ki mą ne tik jį pa ži no ju siems, bet 
ir pa čiai iš ei vi jos is to ri jai.  Te bū na 
tai gra ži pa ska ta dau ge liui ki tų, dar 
esan čių tarp mū sų, pa na šiu bū du 
pra tur tin ti mus vi sus.

vo su ren gu si Lie tu vos gra fi kos dar-
bų pa ro dą Bu e nos Ai rių pro vin ci jos 
sos ti nė je, La Pla tos mies to Ad vo ka-
tų ko le gi jo je, prie ku rios ren gi mo 
pri si dė jo PLJS. Są jun ga ska ti no jau-
ni mą da ly vau ti šio je įdo mio je pa ro-
do je, ku ria pri sta to ma XX a. šeš tą jį 
de šimt me tį Lie tu vo je su si for ma vu si 
gra fi kos mo kyk la, jos vys ty ma sis ir 
ten den ci jos.Ati da ry me ta rė žo dį lic. 
Lau ra Tu pe – Lie tu vos Res pub li kos 
am ba sa dos pir mo ji sek re to rė (lai ki-
no ji rei ka lų pa ti kė ti nė), svei kin da ma 
vi sus su si rin ku sius. 

Kon cer ta vo „Vil niaus py ni mė lis“
Šo kių an sam blis „Vil niaus 

py ni mė lis“ iš Lie tu vos gast ro lia vo 
Ar gen ti no je ir Urug va ju je. Gast ro-
lių me tu ap lan kė Pie tų Ame ri kos 
lie tu vių ben druo me nes ir lie tu viš-

kas drau gi jas. Ar gen ti no je šo kių an-
sam blis tu rė jo pro gos su si pa žin ti su 
Bu e nos Ai res lie tu viš ko mis or ga ni-
za ci jo mis. Žmo nės ga lė jo ap lan ky ti 
Ar gen ti nos lie tu vių cen tro pa tal pas, 
ten žmo nės su si rin ko ir ga lė jo pa-
ben drau ti su šo kių gru pės na riais. 
Taip pat „Vil niaus py ni mė lis“ tu rė jo 
ga li my bę ap lan ky ti Lie tu vių su si vie-
ji mo Ar gen ti no je pa tal pas. Bu e nos 
Ai res mies to lie tu vių ko lo ni ja ga lė jo 
su si pa žin ti ir as me niš kai pa ben drau-
ti su sve čiais. Ko vo 7 d. vy ko sve čių 
kon cer tas Be ris so mies te, ku rį or ga-
ni za vo Be ris so mies to Lie tu vių Ben-
druo me nės: „Ne mu no“ lie tu vių kul-
tū ros ir sa višal pos drau gi ja, „Min-
dau go“ lie tu vių ka ta li kiš ka, kul tū ros 
ir sa vi šal pos drau gi ja, lie tu viš ka ra-
di jo va lan dė lė „Ecos de Li tu a nia“ ir 
Ar gen ti nos Lie tu vių Jau ni mo Są jun-
ga (ALJS). Lie tu vių Ben druo me nė 

šven tė ko vo 11-ąją die ną ir į kon cer-
tą su si rin ko apie 300 žmo nių iš vi-
sų Be ris so mies to apy lin kių, o taip 
pat ir iš sos ti nės Bu e nos Ai res. Šo-
kių an sam blio ap si lan ky mą Be ris so 
mies te or ga ni za vo Be ris so Lie tu vių 
Ben druo me nė, rė mė Be ris so mies to 
sa vi val dy bės me ras En ri que Sle zack. 
Per pie tus me ras su ren gė pri ėmi mą 
sa vi val dy bės pa tal po se, po pie tų vi-
sa de le ga ci ja vy ko į ap žval gi nę eks-
kur si ją po Be ris so mies tą, ap lan kė 
Min dau go drau gi ją, o va ka re įvy ko 
kon cer tas, ku ris su si lau kė vi sos La 
Pla ta mies to ži niask lai dos ir spau-
dos dė me sio. Be ris so mies to me ras 
per skai tė dek re tą, ku ria me jis pa tvir-
ti no, kad „Vil niaus py ni mė lio“ šo kių 
an sam blio kon cer tas yra kul tū ri nės 
ir mu ni ci pa li nės reikš mės ren gi nys. 

Vė liau „Vil niaus py ni mė lis“ 
vy ko į gast ro les Urug va ju je. 

atkelta iš 23 psl.
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2008 m. balandžio 26 d. 
vyko Seinijos diena Vilniuje 
bei Punsko „Aušros“ leidyklos 
15-mečio minėjimas. Vilniaus 
mokytojų namų galerijoje surengta 

„Aušros“ leidyklos leidinių, Sigito 
Birgelio nuotraukų bei nedidelė 
Seinijos etnografinė paroda. Šventės 
atidaryme grojo Jungėnų kaimo 
kapela, Vilniaus mokytojų namų 

projektų vadovas Juozas Žitkauskas 
sveikino „Aušros“ leidyklą garbingo 
jubiliejaus proga. „Aušros“ leidyklos 
direktorius Romas Vitkauskas 
kalbėjo apie kultūrinius ryšius 
su Lietuva, kurie, nelikus sienų, 
pasidarė dar glaudesni. Pavyzdys 
galįs būti „Aušros“ leidyklos ir 
Jungėnų kapelos bendras projektas – 
kapelos vadovo Vincento Svitojaus 
knyga „Vėl gegužio žiedai“. Rašytoja 
Birutė Jonuškaitė, Lietuvos rašytojų 
sąjungos pirmininko pavaduotoja, 
priminė lietuvius, kilusius iš Punsko 
ir Seinų krašto, kurie savo gyvenimą 
ir darbą atidavė Lietuvai (kaip 
antai bubeliokas poetas Albinas 
Žukauskas).

Gausiai susirinkę lankytojai 
apžiūrinėjo parodas, pirko „Aušros“ 
leidyklos leidinius. Mokytojų namų 
svetainėje vyko Punsko lietuvių 
kultūros namų klojimo teatro 50-ies 
metų jubiliejus. Čia pristatyta knyga 
„Lošimai kluoni“ (sudarytojos 
Teklė Paransevičienė ir Jolanta 

Seinijos diena Vilniuje

DAINUOJA „PAŠEŠUPIŲ“ CHORAS

PAKLAUSIOS PUNSKO „AUŠROS“ LEIDYKLOS KNYGOS
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Malinauskaitė Vektorienė). Joje 
pateikiama Punsko ir Seinų krašto 
teatrų istorija. 1958-2007 metais 
suvaidinti 35 spektakliai, per 130 kartų 
pasirodyta Lenkijoje ir Lietuvoje. 
Leidinyje spausdinama archyvinių 
nuotraukų bei vaidintojų atsiminimų. 
Po knygos pristatymo žiūrovams 
parodyta Žemaitės drama „Trys 
mylimos“ (rež. Jolanta Malinauskaitė 
Vektorienė). Vaidintojai susilaukė 
karščiausių plojimų ir kelis kartus 
buvo kviečiami į sceną. Pasak prof. 
Narbuto, „punskiečiai suvaidino 
geriau nei profesionalūs aktoriai – 
įspūdis nepakartojamas“.

14.00 val. prasidėjo Sigito 
Birgelio nuotraukų albumo „Punsko 
parapija 1597–2007 m.“ pristatymas 
ir fotoparodos atidarymas. Vėl 
sugriežė Jungėnų kapela, o 
susirinkusiuosius sveikino Juozas 
Žitkauskas. Kornelijos Janušanienės 
improvizaciją apie albumą skaitė 
Jolanta Malinauskaitė Vektorienė. Po 
to poetas Vladas Braziūnas pasakojo 
apie Punsko krašto fenomeną, 
kuriuo negali pasigirti joks Lietuvos 
miestelis. Parodos autorius Sigitas 
Birgelis kalbėjo apie Lietuvos 1000-
mečio bei lietuvių istorinės sąmonės 
ugdymo svarbą, priminė įsimintinus 
Seinijos šviesuolius: kun. Simoną 
Norkų, kun. Motiejų Simonaitį ir 
kt. Susitikime pasisakė ir albumo 
dailininkė Eglė Valiūtė. Padėkos 
žodžius tarė Kauno technologijos 
universiteto profesorius Edmundas 
Kibirkštis.

Seinijos diena buvo tęsiama 
Šv. Kotrynos bažnyčioje. 500 vietų 
salėje žiūrovai užėmė du trečdalius 
vietų. Tarp jų būta garbingų svečių: 
Vilniaus apskrities administracijos 
viršininko atstovas vyr. spec. 
Jonas Andriukaitis, buvęs Vilniaus 
apskrities viršininkas Alis Vydūnas, 
Tėvynės sąjungos vicepirmininkė 
Irena Degutienė, taip pat skulptorė 
Dalia Matulaitė, dainininkė Veronika 
Povilionienė, TMID atstovė Jolanta 
Norkevičienė ir kt.

Renginį pradėjo Jono Pavilonio 
vadovaujamas Punsko Kovo 11-osios 
licėjaus choras „Pašešupiai“, kuriam 

akompanavo Dainius Pavilonis. 
Susirinkusiuosius pasveikino Seinų 
apskrities viršininko pavaduotojas, 
Punsko „Aušros“ leidyklos 
direktorius Romas Vitkauskas. 
TMID atstovė Jolanta Norkevičienė 
perskaitė generalinio direktoriaus 
sveikinimus, leidyklos dir. Romui 
Vitkauskui ir jo pavaduotojui Sigitui 
Birgeliui įteikė sidabro ženklus „Už 
nuopelnus“. Tai buvo staigmena ir 
ilgamečio triūso įvertinimas.

Daug karštų plojimų susilaukė 
koncertavęs choras „Pašešupiai“. 
Vėliau dr. Bronius Makauskas pristatė 
ruošiamą knygą „Litewska wojna 
partyzancka 1944-1953“, kurią leis 
Punsko „Aušros“ leidykla. Šia knyga 
autorius norįs lenkų visuomenę 
bei istorikus sudominti lietuvių 
partizanų kova su sovietų okupantais 
1944-1953 metais, atskleisti Punsko 
ir Seinų krašto svarbą ir reikšmę 
remiant Lietuvos kovotojus už 
laisvę, papasakoti apie jų ryšius 
su Vakarais. Bronius Makauskas 
lygina lietuvių partizaninį judėjimą 
su pasipriešinimu kitose valstybėse, 
aptaria didžiųjų valstybių reakciją į 

šį pasipriešinimą. Iki šiol Lenkijoje 
ši tema nesusilaukusi rimtesnio 
tyrinėjimo.

Kalbėjo LLD pirmininkas, 
Seinų „Žiburio“ mokyklos direktorius 
Algirdas Vaicekauskas. Jis trumpai 
papasakojo apie „Žiburio“ mokyklą. 
Teigė, kad prie to, jog Seinuose 
bundanti lietuvių tautinė savimonė, 
daug prisidėjo Lietuvos lėšomis 
pastatyta lietuviška „Žiburio“ 
mokykla. Pasirodė „Žiburio“ 
mokyklos populiariosios muzikos 
studija (vad. Juozas Pileckas). Ji, 
padainavusi kelias lietuviškas dainas, 
susilaukė karštų žiūrovų plojimų. 
Po moksleivių koncertavo Vincento 
Svitojaus vadovaujama Jungėnų 
kaimo kapela, kalbėjo šventės svečiai. 
Vilniaus apskrities administracijos 
viršininko atstovas vyr. spec. Jonas 
Andriukaitis įteikė svečiams dovanų 
– knygų lietuviškoms mokykloms, 
pabrėžė, kad vilniečiai ir visa 
Lietuva patriotizmo gali pasimokyti 
iš tautiečių, gyvenančių Seinijoje. 

Petras Vitkauskas
Valdo Zilionio nuotraukos

SCENA IŠ SPEKTAKLIO „TRYS MYLIMOS“
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Su gi liu liū de siu pra ne ša me, 
kad ba landžio 23 d., ei da ma 47-uo-
sius me tus, po sun kios li gos mi rė 
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, at si da vu siai dir bu si Ve ne su-
e los lie tu vių la bui, at gai vi nu si šio je 
šaly je lie tu viš ką jį ju dė ji mą, ak ty viai 
da ly va vu si lie tu viš kos mo kyk lė lės 
veik lo je, Va sa rio 16-osios gim na-
zi jos Vo kie ti jo je veik lo je, jau ni mo 
su va žia vi muo se, rin ku si me džia gą 
apie Ve ne su e los Lie tu vių Ben druo-
me nę, lie tu viš kas tra di ci jas ir lie tu-
viš kus val gius. Jos aist rin gą in ter-
viu „Pa sau lio lie tu vis“ spaus di no 
pra ėju sių me tų 10 nu me ry je. Ma ria 
Ele na bu vo tie sos ieš ko to ja, po li ti-
kė, dik ta to riaus re ži mo val do ma me 
kraš te ko vo ju si už de mok ra ti ją ir 
žmo gaus tei ses. Ma ria Ele na dažnai 
lan kė si Lie tu vo je, pa lai kė ry šius su 
sa vo gi mi nai čiais Lie tu vo je ir sva-
jo jo ka da nors čia at va žiuo ti vi sam 
lai kui. Nuo šio žings nio ją su lai kė 
tik se nu tės mo ti nos svei ka ta. Naš lai-
tės li ko jos jau nos duk ros Aud ra ir 
Sil vi ja, ku rias jų Ma ma iš mo kė lie-
tu vių kal bos, įskie pi jo lie tu viš ku mą 
ir mei lę Lie tu vai. 

Ele na Ba ro nas Šul cas pa lai-
do ta Ka ra ka so Ce men te rio del Es te 
ka pi nė se.

PL inf.

Mi rė Ve ne su e los LB pir mi nin kė Ma ria Ele na Ba ro nas Šul cas

Pa sau lio Lie tu vių Ben druo me nė ne te ko pui kaus žmo gaus ir pa trio tės lie tu vai tės Ma ria Ele na Ba ro nas Šul-
cas, ku rią var gu ar kas ga lės pa keis ti. Mes pri si min si me ją kaip ne nuils tan čią Pa sau lio Lie tu vių Ben druo me nės na rę 
ir Ve ne su e los Lie tu vių Ben druo me nės pir mi nin kę, ku ri net ir kaus to ma sun kios li gos li ko sa vo pos te. Šie met Ma ra-
ka ju je vy ku sia me Ko vo 11-osios mi nė ji me Lie tu vos gar bės kon su las Ve ne su e lo je Bo ri sas Pet ru se vi čius ap do va no jo 
Ma rią Ele ną už nuo pel nus Lie tu vių Ben druo me nei. 

Il sė kis ra my bė je, Mie lo ji Ma ria Ele na.
PLB Val dy ba reiš kia gi lią užuo jau tą Ve lio nės šei mai.

Liū di me ne te kę Ve ne su e los Lie tu vių Ben druo me nės pir mi nin kės ELE NOS BA RO NAS ŠUL CAS. Reiš kia me 
užuo jau tą ar ti mie siems ir vi sai Ve ne su e los Lie tu vių Ben druo me nei. Ta ria me Jai nuo šir džiau sią ačiū už mei lę Lie-
tu vai.

Lie tu vos Res pub li kos Sei mo
ir Pa sau lio Lie tu vių Ben druo me nės ko mi si ja
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Pra ėju sį ru de nį su ka ko 90 
me tų nuo 1917 m. rug sė jo 18-22 d. 
vy ku sios Lie tu vių kon fe ren ci jos, ku-
rio je An ta nas Sme to na bu vo iš rink-
tas Lie tu vos ta ry bos, vė liau Vals-
ty bės ta ry bos pir mi nin ku; šių me tų 
va sa rio 16 d. su ka ko 90 me tų nuo 
Va sa rio 16-osios Ne pri klau so my bės 
ak to pa si ra šy mo, o An ta nas Sme to-
na bu vo vie nas iš Ne pri klau so my bės 
ak to sig na ta rų; 1919 m. ba lan džio 4 
d. An ta nas Sme to na bu vo iš rink tas 
pir muo ju Lie tu vos pre zi den tu. 2009 
m. ba lan džio 4 d. su kan ka 90 me tų 
nuo šios da tos. Tai vis Lie tu vos is to-
ri jos įvy kiai, ku rie ska ti na pri si min ti 
vie ną iš ki liau sių Lie tu vos nau jau sių 
lai kų is to ri jos vei kė jų An ta ną Sme-
to ną, de ja, mi ru sį to li už Lie tu vos ri-
bų – Cle ve lan de, JAV.

An ta ną Sme to ną – Lie tu vos 
pa trio tą – as me ny bę, pra de dant jau-
nys tės me tų veik la pir mo jo Lie tu vos 
at gi mi mo lai ko tar piu, XIX a. pa bai-
go je-XX a. pra džio je, ir bai giant jo 
ka te go riš ka po zi ci ja pas ku ti nia ja me 
Vy riau sy bės po sė dy je 1940 m., kai 
jie tik dvie se su gen. P. Mus tei kiu 
ne su ti ko pri im ti So vie tų Są jun gos 
ul ti ma tu mo są ly gų, mi ni ne tiek jau 
daug Lie tu vos vie tų – se no sios pre-
zi den tū ros so de ly je Kau ne yra pa sta-
ty tos vi sų prieš ka rio pre zi den tų, tarp 
jų – ir An ta no Sme to nos pa min klas; 
Vil niu je Lie tu vos ne pri klau so my bės 
me tais A. Sme to nos var du pa va din-
ta vie na gat vė; Uk mer gė je vi du ri nė 
mo kyk la pa va din ta An ta no Sme to-
nos var du. Bet tur būt ryš kiau sias 
pre zi den to An ta no Sme to nos pa min-
klas ga lė tų bū ti gim ti nė ir jo dva ras 
Užu lė nio kai me. 

1934 me tais, šven čiant A. 
Sme to nos 60-me tį, jam drau gai ir jį 
ger bu si vi suo me nė su rin ko pi ni gus 
ir tė viš kė je nu pir ko 80 ha že mės prie 
Lė no eže ro. 25 ha miš ko pre zi den tas 
ga vo kaip Ne pri klau so my bės ak to 
sig na ta ras, o 5 hek ta rus A. Sme to na 
tu rė jo sa vo (jis bu vo ne tur tin go vals-
tie čio sū nus). Taip bu vo su for muo-
tas 110 hek ta rų ūkis. Sa vo dva rą, 
ku rį su pro jek ta vo tuo met ge rai ži-

Kuo mums įdo mus Užu lė nis?
no mas ar chi tek tas Fe lik sas Viz ba ra, 
čia va sa ro da mas pre zi den tas pa va-
di no Užu gi rio kie mu. De ja, po il sio 
ir ap mąs ty mų vie ta ta pu sia me dva re 
A. Sme to na va sa ro jo tik po rą me tų... 
Pre zi den tas šį dva rą te sta men tu no-
rė jo pa lik ti vals ty bei, kad čia ga lė tų 
įsi kur ti že mės ūkio ama tų mo kyk la. 
Ne se niai bai gė si teis mi niai gin čai – 
Lie tu vos vals ty bė at si sa kė grą žin ti 
Pre zi den to anū kui jo se ne lio dva rą, 
bet pa ti juo vi siš kai ne si rū pi na. Užu-
lė nio dva ras sto vi tuš čias, irs tan tis. 
Dva re ga lė tų bū ti įam žin tas pre zi-
den to An ta no Sme to nos at mi ni mas, 
bet vals ty bė iki šiol nie kaip ne iš-
spren džia nuo sa vy bės klau si mo. Jis 
kol kas te bė ra Svei ka tos mi nis te ri jos 
ap skai to je, mat so vie ti niais me tais 
ten bu vo me di ci nos įstai ga. 

Nors dva ras ne tvar ko mas, bet 
ja me bu di sar gai ir jis dar nė ra vi siš-
kai nu nio ko tas, tik yra ap verk ti nos 
būk lės. Ro dyk lę į An ta no Sme to nos 
dva rą pa ma ty si te va žiuo da mi au to-
stra da iš Vil niaus į Pa ne vė žį, ne pri-
va žia vę Uk mer gės. 

An ta no Sme to nos, iš skir ti nės 
as me ny bės, ko vo to jo už lie tu vy bę 
ca ri nės prie spau dos me tais, pir mo jo 
Lie tu vos pre zi den to ir vals ty bės vei-
kė jo var das ir reikš mė Lie tu vos is to-
ri jai dar pa kan ka mai ne įver tin ta. Vis 
dar vei kia so vie ti nių oku pan tų pro-
pa gan dos įskie py tas prie šiš ku mas 
šiai as me ny bei. Vals ty bė tu ri dė ti vi-
sas pa stan gas, kad is to ri nis Užu lė nio 
dva ras tar nau tų Lie tu vos is to ri jai ir 

pre zi den to An ta no Sme to nos at mi ni-
mo įam ži ni mui. De ja, ir jo pa lai kai 
– vie nin te lio iš Lie tu vos pre zi den tų 
– te be gu li to li nuo Lie tu vos. Pre zi-
den to ar ti mie ji vis dar ne si ryž ta jų 
per kel ti į Lie tu vą. 

An ta nas Sme to na – gi mė 1874 
m. rug pjū čio 10 d. Uk mer gės ap skri-
ties Tau jė nų vals čiaus Užu lė nio kai-
me, ma ža že mių vals tie čių šei mo je. 
Mo kė si Min tau jos gim na zi jo je, kur 
ir pra dė jo sa vo – kaip ko vo to jo už 
lie tu vy bę ke lią. Ben dra dar bia vo su 
dau ge liu to me to švie suo lių – kal bi-
nin ku Jo nu Jab lons kiu, Vin cu Ku dir-
ka ir ki tais. Pri klau sė slap tiems lie-
tu vių bū re liams, iš gim na zi jos pa ša-
lin tas už tau ti nius rei ka la vi mus bei 
at si sa ky mą mels tis ru siš kai. 1897 m. 
gim na zi ją bai gė Pe ter bur ge. Įsto jo 
į Pe ter bur go uni ver si te to Tei sės fa-
kul te tą, du kar tus iš jo ša lin tas, su-
im tas, trum pai ka lin tas. Uni ver si te tą 
bai gė 1902 m. Bu vo in te lek tu a las ir 
po li glo tas, mo kė jo daug kal bų, jau 
bū da mas pre zi den tu ver tė li te ra tū rą 
iš grai kų, lo ty nų ir ki tų kal bų. Kad 
so vie ti nė oku pa ci ja ne bū tų įtei sin ta 
for ma liai, 1944 m. kar tu su gen. Pet-
ru Mus tei kiu per ėjo sie ną. At si dū rė 
Vo kie ti jo je, vė liau JAV. Gy ve no Cle-
ve lan de, kur bu vo stip ri tau ti nė sro-
vė. Ne aiš kio mis ap lin ky bė mis žu vo 
gais re 1944 m. sau sio 9 d. 1975 m. jo 
pa lai kai bu vo per kel ti iš Cle ve lan do 
„Knol lwo od Ce me te ry Mau so leum“ 
į „All Souls“ ka pi nes Char don mies-
te (Ohio vals ti ja).

UŽULĖNIO DVARO RŪMAI
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Eu ro pa
Gar bės pre nu me ra ta:
Ele na Ba liu lie nė, Ham burg, Vo kie-
ti ja; 

AU KOS:
53 zl
Ar no Heid, Lu e beck, Vo kie ti ja;

JAV, Ka na da (JAV do le riais)
Gar bės pre nu me ra ta:
Bro nius Alek san dra vi čius, Bllom-
field, CT, JAV; Juo zas Ar dys, Fair-
view, PA, JAV; Ge di mi nas Ba lan da, 
Ster ling Heights, MI, JAV; Ka zys 
Be lec kis, Rich mond Hill, NY, JAV; 
Vyt Čer nius, Glen da le, CA, JAV; 
Kun. Ma tas Čy vas, St. Pe ters burg 
Be ach, FL, JAV; Eu ge ni jus Čup lins-
kas, To ron to, On ta rio, Ka na da; Ele-
na Damb riū nie nė, Brent wo od, MD, 
JAV; Dr. Ma ry Z. Dau gė la, Was hing-
ton, DC, JAV; Ri mas ir Fran ces Do-
mans kis, Wes tern Springs, IL, JAV; 
Sta sys Ei va, Man ches ter, NH, JAV; 
Te re sė ir Al gi man tas Ge čys, Hun-
ting ton Val ley, PA, JAV; Eu ge nia 
Gin čaus kas, To ron to, On ta rio, Ka na-
da; Do na tas ir Ma rian Greb liaus kas, 
Pied mont, CA, JAV; Pal mi ra Ja nu-
šo nie nė, Dous man, WI, JAV; Ire ne 
A. Juo dai tis, Hol den, MA, JAV; Liu-
tas K. Jurs kis, Red Bank, NJ, JAV; 
Ade lė Ko vas, Hot Spring, AK, JAV; 
Juo zas Ma čiu lai tis, Sun ny Hills, FL, 
JAV; Vic tor Mi lu kas, Plain view, NY, 
JAV; Ma ri ja No rei ka, Put nam, CT, 
JAV;  Vy tau tas Pi lei ka, West Hart-
ford, CT, JAV; Ge no vai tė Plu kas, 
San ta Mo ni ca, CA, JAV; I. Ra sys, 
Camb rid ge, MA, JAV; Ele na Slu der, 
Cen ten nial, CO, JAV; Ja mes C. Sto-
kas, Stu art, FL, JAV; Ri man tas Stro-
lis, Pres que Is le, MI, JAV; Na ri man-
tas V. Ud rys, Far ming ton Hills, MI, 
JAV; Al gir das Vai čiū nas, Eto bi co ke, 
On ta rio, Ka na da; Ra mo jus P. Vai tys, 
High land Park, IL, JAV; Ju lius Veb-
lai tis, Union, NJ, JAV; 

„Pa sau lio lie tu vio“ au ko to jai ir gar bės pre nu me ra to riai
AU KOS:
100 dol. 
Vid man tas A. Rai sys, Mer cer Is land, 
WA, JAV; I. Ra sys, Camb rid ge, MA, 
JAV; 
50 dol.
Agat ha E. Šid laus kas, Carp, On ta rio, 
Ka na da;
40 dol.
Ri mas J. Ba nys, Burr Rid ge, IL, JAV; 
Ri mas ir Fran ces Do mans kis, Wes-
tern Springs, IL, JAV; Eu ge nia Gin-
čaus kas, To ron to, On ta rio, Ka na da; 
Po vi las Ka ro sas, New Bri tain, CT, 
JAV; Vic tor Mi lu kas, Plain view, NY, 
JAV; Je ro ni mas Plei nys, To ron to, 
On ta rio, Ka na da; Ge no vai tė Plu kas, 
San ta Mo ni ca, CA, JAV; Ste fa ni ja 
Stri kai tis, Los An ge les, CA, JAV; 
30 dol.
Da nu tė Ja nu ta, Ber ke ley, CA, JAV; 
Al gis Si mo na vi čius, To ron to, On ta-
rio, Ka na da;
20 dol. 
Vy tau tas An driu lis, St. Pe te Be-
ach, FL, JAV; Ri man tas Bi tė nas, 
Brox vil le, NY, JAV; Ge no vai tė 
Kauf ma nas, Spring field, VA, JAV; 
Ba lys Kon dra tas, Qu a ker Hill, CT, 
JAV; Al gis Na vi kaus kas, Bro o field, 
CT, JAV; Ma rius Pra puo le nis, Chi-
ca go, IL, JAV; John Stan kus, Ha-
mil ton, On ta rio, Ka na da; Al gis P. 
Stri mai tis, Chi ca go, IL, JAV; 
15 dol. 
Bro nius Alek san dra vi čius, Bllom-
field, CT, JAV;
10 dol.
Ry man tė T. Ba raus kas, Glen da-
le, CA, JAV; Wan da Bich ne vi čius, 
Ci ce ro, IL, JAV; Ni jo lė Bra žė-
nas, Spar kill, NY, JAV; Ge no vai-
tė Breich ma nas, Dun das, On ta rio, 
Ka na da; Vin ce De ren čius, Chip-
ley, FL, JAV; Yadwi ga K. Gied-
rai tie nė, St. Pe te Be ach, FL, JAV; 
Dr. G. Ir A. Gri nis, St. Pe te Be ach, 
FL, JAV; Ar nold Grus hnys, Wi chi-
ta, KS, JAV; Da nu tė Gu taus kas, 

Bur ling ton, On ta rio, Ka na da; Ge-
di mi nas J. In drei ka, Ad di son, IL, 
JAV; Da lia R. Ja kas, Blue Bell, 
PA, JAV; Pet ras Pa go jus, Det roit, 
MI, JAV; Pra nas Par gaus kas, Ot-
ter vil le, On ta rio, Ka na da; Jo nas 
ir Al do na Rau ga liai, Wa ter bu ry, 
CT, JAV; Bo les lo vas Ry man tas, 
St. Pe te Be ach, FL, JAV; Jo nas A. 
Švil pa, Lon don, On ta rio, Ka na da; 
Ig nas ir Ade lė Ta mo šiū nas, Fair-
field, CA, JAV; Au gus tus Vir ku tis, 
West Hart ford, CT, JAV; Vy tau tas 
Zda nys, West Hart ford, CT, JAV; 
Wal ter Ži džiū nas, Bet hle hem, PA, 
JAV; 
5 dol.
Alo y zas Ai dis, Bet hes da, MD, 
JAV; Da lia Sto nys, West Blo om-
field, MI, JAV; 

Aust ra li ja (Aust ra li jos do le riais)
Gar bės pre nu me ra ta:
Juo zas Gai lius, New ton, Vic; Vy-
tau tas Vait kus, St. Al bans, Vic.; 

AU KOS:
55 dol. 
Juo zas Bal čiū nas, North Bal wyn, 
Vic.; Juo zas Do ne la, Ken sing ton 
SA.; Te odo ras Rot cas, Fair field 
East, N.S.W.; Ma ria Saženis, Mit-
cham, Vic.; 
25 dol.
Al gis Šim kus OAM, East Ge e long, 
Vic.; 
15 dol.
Al fon sas Či žei ka, Ap plec ross, 
W.A.; 
5 dol.
E.D. Bart ke vi čius, Co o ma bah, 
QLD.; A. Jo kan tas, Ri ver wo od, 
N.S.W.; Ve ro ni ka Ko že niaus kas, 
Moe, Vic.; Bro nė Ro pė, Yenno ra, 
N.S.W.; Pet ras Šiau čiū nas, Kings-
ton, Tas.; Vik to ria Vit kū nas, North 
Plymp ton, SA.


