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Ar tė jant Ka lė doms ir Naujiesiems metams 
kiekvieną vis daž niau ap lan ko min tys - o ką aš, 
ką mes už gy ve no me, ko pasiekėme per šiuos me-
tus, kuo praturtėjome? 

Pa sau lio Lie tu vių Ben druo me nė pa gau sė jo 
ke liais sam bū riais - lie tu viai su si bū rė Por tu ga-
li jo je, Is lan di jo je, Liuk sem bur ge ir t.t. Tau ti nių 
ma žu mų ir iš ei vi jos de par ta men tas prie LR Vy-
riau sy bės bu vo su da ręs ke le tą pro gų ak ty viau-
siems lie tu vių ben druo me nių na riams at vyk ti į 
Tė vy nę ir da ly vau ti ren gi niuo se, su si tik ti, pa-
ben drau ti, pa si mo ky ti, su ži no ti. Įspū din gas ren-
gi nys - kon fe ren ci ja, apie kurią kitame numeryje 
papasakos Švei ca ri jos Lie tu vių Ben druo me nės 
pir mi nin kė Jū ra tė Cas per sen. Nedidelė ben druo-
me nė su ge bė jo su kaup ti ke le to ins ti tu ci jų pa jė gas 
ir pa ban dy ti at kur ti lie tu vių kal bos dės ty mą Švei-
ca ri jos uni ver si te tuo se. Pir mi žen klai jau ryš kūs, 
kad pa stan gos ne nu ė jo vel tui. Gerą idėją, jeigu ji 
plaukia iš širdies, paprastai palaiko ir aukštesnės 
jėgos.

Be abe jo, kiek vie no kraš to gy ve ni me įvy-
ko kas nors ypa tin ga, nauja, gražaus, įdomaus, 
įsimenančio, bet pla čiau sio dia pa zo no šių me tų 
pa sau lio lie tu vių gy ve ni mo įvy kiai tik riau siai 
bus įvar din ti ke li, pvz., Ame ri kos lie tu vių šo kių 
šven tė Los An ge les; mi nint Lie tu vos var do 1000-
me tį Lie tu vos bu riuo to jų ke lio nė ap link pa sau lį, 
ku rios me tu bus ap lan ky ta 19 kraš tų lie tu vių ben-
druo me nių; XIV Moks lo ir kū ry bos sim po ziu mas 
Chi ca go je. Šiuo me tu, kai šis žur na las bu vo ren-
gia mas, į Ame ri ką, į Chi ca gą, iš Lie tu vos jau ren-
gė si vyk ti di džiu lė gru pė moks li nin kų ir moks lo 
ad mi nist ra to rių. Chi ca go je su si rinks ne tik Lie tu-
vos ir Ame ri kos, bet ir ki tų pa sau lio da lių moks lo 
žmo nės. Kaip ro do sim po ziu mo, vyk sian čio lap-
kri čio 27-30 die no mis, pro gra ma, tai bus gran-
dio zi nis ren gi nys, ku rio me tu bus per skai ty ta de-
šim tys pra ne ši mų įvai riau sio mis te mo mis.  

Šia kū ry bi ne gai da ir at si svei ki na me šiais 
me tais. Links mų šv. Ka lė dų ir sėk min gų, svei kų, 
dar bin gų Naujųjų me tų. Bū ki te lai min gi, Mie lie-
ji, į ko kį kraš tą Jū sų šir dys ir li ki mai be nu ves-
tų. Ir džiaugs mo, ir liū de sio aki mir ką ži no ki te, 
kad pa sau ly je yra vie ta, ku ri vi sa da liks Jū sų. Jos 
nie kas nie ka da ne pa jėgs už im ti. Tai Jū sų Tė vy nė 
Lietuva, kur Jūsų gal tėvai, gal broliai, gal draugai, 
- juos mintimis lankote per Kalėdas, gal vaikystė, 
jaunystė, svajonės, senelių ir prosenelių kapai, 
kuriuos nors mintimis lankote per Vėlines.      

Jū sų Aud ro nė V. Škiu dai tė

Pa sau ly je yra vie ta, 
ku ri vi sa da liks Jū sų



Pasaulio lietuvis  /  2008 Gruodis4 Pasaulio lietuvis  /  2008 Gruodis4

plb valdyboje

SU TIN KANT ŠV. KA LĖ DAS IR NAU JUO SIUS ME TUS 
VI SIEMS PA SAU LIO LIE TU VIAMS LIN KI ME 
LAI MĖS, SVEI KA TOS IR SĖK MĖS

ŠVEN ČIŲ IŠ VA KA RĖ SE AT SIG RĘ ŽIA ME Į PRA ĖJU SIUS ME TUS, PA SI DŽIAU GIA ME NU-
VEIK TAIS DAR BAIS IR PA SIE KI MAIS. PA SAU LIO LIE TU VIŲ BEN DRUO ME NEI PRA ĖJU-
SIE JI ME TAI BU VO GAU SŪS NE TIK PRA SMIN GAIS REN GI NIAIS IR DAR BAIS. YPAČ NO-
RI ME PA SI DŽIAUG TI, JOG PLB ŠEI MA PA SI PIL DĖ NAU JAIS NA RIAIS -  SU SI KŪ RU SIO MIS 
NAU JO MIS LIE TU VIŲ BEN DRUO ME NĖ MIS, KU RIOS, TI KI ME, PRA TUR TINS PA SAU LIO 
LIE TU VIŲ BEN DRUO ME NĘ, JUN GIAN ČIĄ JAU 41 KRAŠ TO LIE TU VIUS, NAU JO MIS IDĖ-
JO MIS IR INI CIA TY VA.

SU TI KI ME NAU JUO SIUS ME TUS SU VIL TI MI IR DŽIAUGS MU. 
TE LY DI  JUS  SAN TAR VĖ IR VIE NY BĖ, TEIŠ SI PIL DO VI SI JŪ SŲ LŪ KES ČIAI!

PA SAU LIO LIE TU VIŲ BEN DRUO ME NĖS VAL DY BA -

RE GI NA NA RU ŠIE NĖ

SAU LIUS BUI VYS

DA LIA GIED RI MIE NĖ

DA LIA HEN KE

STA SYS KU LIA VAS

VI TA LI JA KO LES NI KO VA

VA LEN TI NA LO GI NO VA

PET RAS MAK SI MA VI ČIUS

LE O NAS NAR BU TIS

BI RU TĖ NE NAR TA VI ČIŪ TĖ

LO RE TA PAU LAUS KAI TĖ

PREL. ED MUN DAS PUT RI MAS

AN GE LĖ VAI ČIŪ NIE NĖ

GAB RIE LIUS ŽEM KAL NIS

-2008-
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Lie tu vo je Sei mo rin ki mai 
bu vo sėk min gi cen tro-de ši nio-
sioms jė goms. Šiuo me tu Sei me 
for muo ja mi da ly ki niai ko mi te-
tai, ko mi si jos, bū si mo ji Vy riau-
sy bė ren gia pla nus, kaip įveik ti 
ga li mą eko no mi nę kri zę. „Pa-
sau lio lie tu vis“ pri sta to lai mė-
ju sios dau gu mos at sto vą - LR 
Sei mo Na cio na li nio sau gu mo 
ir gy ny bos ko mi te to pir mi ninką 
Ar vydą Anušauską, ku ris iki 
šiol bu vo pla čiai ži no mas kaip 
Lie tu vos gy ven to jų ge no ci do 
ir re zis ten ci jos ty ri mo cen tro 
(LGGRTC) de par ta men to di rek-
to rius ir po pu lia rus is to ri kas. 
Jis 1995 m. ap gy nė hu ma ni ta ri-
nių moks lų dak ta ro di ser ta ci ją. 
2001 m. jam su teik tas do cen to 
pe da go gi nis var das. Nuo 1996 
m. dir bo pe da go gi nį dar bą Vy-
tau to Di džio jo, Vil niaus pe da-
go gi nio ir Vil niaus uni ver si te-
tuo se. Nuo 1997 m. - LGGRTC 
Ge no ci do ir re zis ten ci jos ty ri mo 
de par ta men to di rek to rius, yra 
Lie tu vos na cio na li nio is to ri kų 
ko mi te to na rys. Ti ria te ro ro, ge-
no ci do, slap tų jų tar ny bų is to ri-
ją. 12 kny gų au to rius, ben dra-
au to ris ir su da ry to jas. Lie tu vos, 
Len ki jos, Lat vi jos, Pran cū zi jos 
ir Vo kie ti jos moks li niuo se lei-
di niuo se yra pa skel bęs apie 90 
stu di jų ir straips nių. Lie tu vos 
pe ri odi nė je spau do je 1989-
2007 m. yra pa skel bęs apie 100 
straips nių. Sce na ris tas, te le vi-
zi jos do ku men ti nių fil mų cik lui 
„XX am žiaus slap tie ji ar chy vai“ 
2004-2007 m. su ben dra au to re 
G. Svi ders ky te su kū ręs 14 fil mų 
sce na ri jų. Ra di jo ir te le vi zi jos 
ko mi si jos no mi na ci jo je „Pra-
gied ru liai“ kar tu su ben dra au-
to re ap do va no tas už ge riau sią 
2007 m. kul tū ros lai dą.

Nu si bo do vien keiks no ti, kad da ro ma ne taip

-Po li ti ka įsu ko ir Jus, is to-
ri ką, daug me tų ati da vu sį skau-
džiau siam Lie tu vos is to ri jos tarps-
niui - so vie ti nei oku pa ci jai ty ri nė-
ti. Ka dan gi Na cio na li nio sau gu mo 
ir gy ny bos ko mi te to dar bo pro-
ble ma ti ka Jums nė ra nau ja, jau 

tik riau siai esa te ap mąs tęs, ko kias 
ak tu a liau sias pro ble mas rei kė tų 
spręs ti ir ar tarp jų bus už si se nė ju-
si gar sių jų „pa žy mų“, ku rių ko mi-
te tas ne su ge bė jo iš gau ti iš Vals ty-
bės sau gu mo de par ta men to, by la? 
Vi suo me nė je sam pro tau ja ma, kad 

DR. AR VY DAS ANUŠAUS KAS
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jei gu jos bū tų bu vu sios pa skelb tos, 
bū tų „kri tu si“ nu ei nan čio ji Lie tu-
vos val džia. Gal da bar, kai val džia 
na tū ra liai pa si kei tė, ši pro ble ma 
ne bė ra to kia skaus min ga?

-Tu riu pa sa ky ti, kad ko mi te-
to veik la ga na su dė tin ga. Ko mi te tas 
ku ruo ja dau gy bę ins ti tu ci jų, dau giau 
kaip 30 įsta ty mų, ku rie su si ję su na-
cio na li niu sau gu mu ir gy ny ba, dau-
gy bę veik los sri čių. Ma ny čiau, vie-
nas iš pri ori te tų - nor ma lių, pa gar bių 
san ty kių tarp ins ti tu ci jų at kū ri mas. 
Sa ky čiau, anks čiau bu vo mo men tų, 
kai Vals ty bės sau gu mo de par ta men-
tas de monst ra vo ne pa gar bą Sei mui, 
Sei mas gal būt de monst ra vo ne pa-
gar bą Pre zi den tū rai. Su si klos ty da-
vo kon flik ti nės si tu a ci jos ir, ma ny-
čiau, tų pa žy mų ne ga vi mas bu vo ne 
vi sai nor ma lių san ty kių re zul ta tas. 
Man at ro do, san ty kių nor ma li za vi-
mas pri si dė tų prie ben dros si tu a ci jos 
ge ri ni mo, nes be ge rų san ty kių tarp 
ins ti tu ci jų ir jų va do vų ne bus ga li-
ma re a li zuo ti net ir nau jai pri ima mų 
įsta ty mų, ku rie tu rė tų stip rin ti par-
la men ti nę kon tro lę. O spe cia lio sios 
tar ny bos tu rė tų jaus ti Par la men to 
ran ką.

-Vi suo me nė je daž nai kal ba-
ma, kad Lie tu vo je yra KGB „pa-
ka bin tų“ žmo nių - so vie ti nės oku-
pa ci jos me tais jie ko kiu nors bū du 
bu vo su si ję su KGB ir da bar esą 
ga li bū ti šan ta žuo ja mi ir dirb ti 
prieš Lie tu vą. Ar Jūs to kių da ly kų 
pa ste bi te? Jei gu taip, ar tie žmo-
nės, ku rie kaž ka da ko kiu nors bū-
du įkliu vo į šias pin kles, šian dien 
dar vei kia ir ar jie vis dar pa vo jin-
gi vals ty bei?

-Įvy kiai Es ti jo je da vė tam tik-
rą at sa ky mą, - ne se niai ten bu vo su-
lai ky tas žmo gus, ku ris kaž ka da bu vo 
KGB už ver buo tas vi sai ne reikš min-
gu pre teks tu, bet to už te ko, kad jis 
bū tų šan ta žuo ja mas ir bū tų pri vers-
tas dirb ti jau ki tos vals ty bės nau dai. 
Šiuo at ve ju Ru si ja pa si el gė taip, kaip 
pa si elg tų, ko ge ra, bet ku rios vals ty-
bės spe cia lio sios tar ny bos - jos tu rė-
jo in for ma ci jos, ja pa si nau do jo, kad 
pa siek tų sa vo tiks lą - gau ti slap tą in-
for ma ci ją. Ar Lie tu vo je taip yra, aš 

ne ga liu pa sa ky ti, nes ne tu riu to kių 
duo me nų, bet ga liu pa sa ky ti, kad to-
kie pa vo jai eg zis tuo ja, nes Es ti jos ir 
Lie tu vos si tu a ci ja yra pa na ši. 

-Lie tu vos są jū džio 20-me čio 
mi nė ji me skai tė te pra ne ši mą apie 
Są jū dį ir KGB. Gal ga lė tu mė te pa-
si da lin ti šio mis sa vo įžval go mis?

-Ta da, prieš 20 me tų, kai kū-
rė si Są jū dis, KGB dar bu vo vi sa ga lė. 
Są jū dis bu vo gims tan ti vi suo me ni nė 
jė ga. Šių ins ti tu ci jų san ty kiai ir bu vo 
ati tin ka mi - KGB sie kė kon tro liuo-
ti Są jū dį nuo pat pir mų die nų. Jau 
po ke lių mė ne sių KGB va do vy bė 
pa sa kė, kad jai ne pa vy ko su val dy ti 
si tu a ci jos. Ji sten gė si Są jū dy je tu rė-
ti agen tū rą iš tech ni nių dar buo to jų, 
siun tė sa vus žmo nes, bet si tu a ci jos 
jo kiais pa vi da lais ne val dė, ne kon-
tro lia vo ir, be abe jo nės, ne kū rė Są jū-
džio, kaip kai kas spe ku liuo ja. 

Ma ny čiau, KGB bu vo vie na iš 
or ga ni za ci jų, ku ri So vie tų Są jun go-
je pa dė jo par ti jai val dy ti vi suo me nę. 
Pa si kei tus si tu a ci jai, kuo met vi si ki ti 
kon tro lės me cha niz mai bu vo sil pni-
na mi, - leng vi na mas iš vy ki mas į už-
sie nį, nu trauk ta ra di jo cen zū ra 1988 
m. pa bai go je, at si sa ky ta psi chiat ri-
nės prie var tos, at si sa ky ta kai ku rių 
prie var tos įran kių - žmo nės ne be bu-
vo ki ša mi į ka lė ji mus, t. y, ne te ku si 
įran kių KGB pa si ju to ne sa vo vie to-
je. Ši prie var tos or ga ni za ci ja ne bu-
vo pa si ruo šu si veik ti nau jo mis są ly-
go mis. Be įpras ti nių bo ta gų val dy ti 
vi suo me nės ji ne pa jė gė. Vi suo me nė, 
pa ju tu si lais vė ji mą, ir gi pa si nau do jo 
si tu a ci ja ir sie kė to, ko no rė jo žmo-
nės - lais vės, ne pri klau so my bės, tei-
sių ir pan. 

-Iš ei vi jo je iki šiol ak tu a li 
1941 m. Lai ki no sios vy riau sy bės 
pri pa ži ni mo pro ble ma. Kai prieš 
ke le tą me tų Sei mas no rė jo šios 
Vy riau sy bės pa skelb tą Lie tu vos 
at sta ty mo ak tą pri pa žin ti da bar ti-
nės vals ty bės do ku men tu, jį ve ta vo 
Pre zi den tas ir jam ne pri ta rė Lie-
tu vos gy ven to jų ge no ci do ir re zis-
ten ci jos ty ri mo cen tras, ku rio de-
par ta men to di rek to riu mi tuo me tu 
bu vo te. Ko kia Jū sų nuo mo nė šian-

dien ir ar tų ke lių tūks tan čių žmo-
nių, žu vu sių 1941 m. su ki li me ir 
dar dau giau ja me da ly va vu sių, pa-
li kuo nys su si lauks die nos, kai nuo 
jų tė vų ir se ne lių, ku rie ko vo jo dėl 
Lie tu vos vals ty bės at kū ri mo, bus 
nu plau ta žyd šau džių dė mė? 

- Dėl 1941 m. ga liu pa sa ky ti - 
rei kia skir ti tris da ly kus, ku rie vy ko 
vie nu me tu. 1941 m. su ki li mas vis 
dėl to vy ko ka ro tarp So vie tų Są jun-
gos ir na cis ti nės Vo kie ti jos są ly go-
mis; ka ro tarp de mok ra ti nių Va ka rų 
vals ty bių ir Vo kie ti jos; Ant ro jo pa-
sau li nio ka ro są ly go mis. Lie tu va ne-
tu rė jo tik rų są jun gi nin kų. 

Lai ki no sios vy riau sy bės pa-
skelb tą vals ty bės at sta ty mo ak tą rei-
kia skai ty ti iki ga lo, - pa pras tai skai-
to ma pir mo ji ei lu tė. O ki to je ei lu tė je 
pa sa ky ta šiek tiek dau giau, ir tą dau-
giau ga li ma su pras ti kaip nu ma to mą 
ben dra vi mą su na cis ti ne Vo kie ti ja 
prieš sta li ni nę So vie tų Są jun gą. Tai 
yra - su vie nu to ta li ta ri niu re ži mu 
prieš ki tą to ta li ta ri nį re ži mą. Dėl 
to, ma ny čiau, ir ne bu vo pri tar ta tam 
do ku men tui, kaip da bar ti nės vals ty-
bės do ku men tui. Tai nė ra da bar ti nės 
vals ty bės do ku men tas. Tai bu vo tos 
vals ty bės, ku ri bu vo iš nau jo ku ria-
ma 1941 m., do ku men tas. Tie są sa-
kant, spren džiant pa gal do ku men tus, 
Lai ki no ji vy riau sy bė tu rė jo ma žai ką 
ben dra su iki 1940-ųjų me tų eg zis ta-
vu sia vals ty be. 

Rei kia pa sa ky ti, kad šie da ly-
kai nė ra iš dis ku tuo ti. Kai ku rie žmo-
nės tie siog no ri sa ve ma ty ti šiek tiek 
ki taip ne gu bu vo. 

Ki tas da ly kas - rei kia at skir-
ti žydšaudžius. Žydšaudžiai ne bu vo 
su ki lė liai. Su ki lė liai ne bu vo žyd šau-
džiai, bent jau di džio ji jų da lis ne-
įsi trau kė į na cių ku ria mus įvai rius 
ka ri nius jun gi nius. Bet ši tos si tu a ci-
jos vie nu sa ki niu ne nu pa sa ko si. Si-
tu a ci ja bu vo ne pa pras tai su dė tin ga 
ir at pai nio ti to kį maz gą yra is to ri kų 
už da vi nys. Tai jie da ro, bet tai nė ra 
leng va. 

Vis dėl to rei kia pri pa žin ti, kad 
Lie tu vo je vy kęs su ki li mas prak tiš kai 
bu vo vie nin te lis tuo me ti nė je Ry tų Eu-
ro po je su ki li mas prieš to ta li ta ri nį re ži-
mą. Ma ny čiau, čia ir yra jo reikš min-
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gu mas. Ki tas da ly kas, kad su ki lė liai 
sa vo su ki li mo re zul ta tais ne su ge bė jo 
pa si nau do ti gry nai dėl su si klos čiu sios 
ge o po li ti nės si tu a ci jos, - jie fak tiš kai 
li ko vie ni ir tu rė jo ieš ko ti są jun gi nin-
kų, ku rie ne bu vo tik ri są jun gi nin kai, o 
bu vo nau ji oku pan tai.

-Žiniask lai do je esa te pa si sa-
kęs ir dėl KGB vei ki mo iš ei vi jo je. 

-Iš ei viai bu vo vie nas svar bes-
nių KGB po vei kio ob jek tų. Vi du je 
KGB tu rė jo rep re si nes ga lias, o už-
sie ny je bu vu sių lie tu vių or ga ni za ci-
jų ir in di vi du a lių lie tu vių jie pa siek-
ti ne ga lė jo. Iš sky rus tai, kad ga lė jo 
rink ti apie juos in for ma ci ją, siųs ti 
pas juos sa vo žmo nes rink ti in for ma-
ci jos bei už si i mi jų kom pro mi ta vi mu 
ar ba dez in for ma vi mu. Juk iš ei viai 
daž niau siai bu vo už sie nio vals ty bių 
pi lie čiai, ėjo įvai rias pa rei gas, tad 
už sie nio lie tu viai bu vo įdo mūs ne tik 
kaip mū sų tau tie čiai. Pvz., jie bu vo 
įdo mūs kaip moks li nin kai, dir ban-
tys įvai rio se moks li nė se ins ti tu ci jo-
se. Bu vo nu ma ty ta JAV, Di džio sios 
Bri ta ni jos tam tik ruo se moks lo cen-
truo se, kur dau giau dir ba lie tu vių, 
ieš ko ti rei ka lin gos in for ma ci jos ir 
vi sai ne apie lie tu vių or ga ni za ci jas, 
o tech no lo gi nei žval gy bai rei ka lin-
gos in for ma ci jos. Ka dan gi Lie tu vo je 
vei kė te ri to ri nis KGB pa da li nys, tai 
ir jo vei ki mo ba zė bu vo et ni niai lie-
tu viai už sie ny je bei ki ti bu vę Lie tu-
vos pi lie čiai, pa vyz džiui vo kie čiai, 

žy dai, len kai. 
O šiaip 99 proc. ver ba vi mų 

vyk da vo iš ei viams at vy kus į Lie tu-
vą. Juk kar tais lie tu viai at vyk da vo 
su tu ris ti nė mis gru pė mis ar in di vi-
du a liai pas gi mi nes. Ver buo ti ban-
dy da vo tik rai ne vi sus ir už ver buo tų 
ne bu vo daug. Pvz., KGB už sie ny je 
vie nu me tu tu rė da vo apie 80 va di na-
mų jų šal ti nių, t.y. agen tų. Tai tik rai 
ne daug, ži nant, kad pa čio je Lie tu vo-
je agen tū ri nis tin klas bu vo di des nis 
šim tą kar tų. Tad ne pai sant to, kad 
už sie ny je gy ve no ga na daug lie tu-
vių, ga li my bės juos už ver buo ti, o ir 
vė liau juos pa tik rin ti - jų at lie ka mą 
dar bą, as me ni nį gy ve ni mą, ar ne pri-
si pa ži no Va ka rų žval gy boms, bu vo 
la bai ri bo tos. Be je, to kių at ve jų, kad 
už ver buo tie ji pri si pa žin da vo Va ka rų 
žval gy boms, bu vo la bai daug. Leis-
da vo ko kiam už ver buo tam žmo gui 
emig ruo ti į Va ka rus, o tas tik spė ja 
ten nu va žiuo ti, ir iš kart vis ką iš klo-
ja. Daž niau siai to kie at ve jai nu tik da-
vo Vo kie ti jo je, Iz ra e ly je ir JAV. 

Lie tu vių iš ei vių, ben dra dar-
bia vu sių su KGB, by los yra su nai kin-
tos, bet tai ne reiš kia, kad in for ma ci ja 
apie tuos žmo nes iš ny ko. Li ko ne-
su nai kin ti ope ra ty vi niai do ku men tai 
- agen tų pra ne ši mai, iš bars ty ti įvai-
rio se se ki mo ir ki to kio po bū džio by-
lo se. Kiek vie nai iš ei vių or ga ni za ci jai 
bu vo su da ro ma at ski ra by la: Vy riau-
siam Lie tu vos iš lais vi ni mo ko mi te tui 
(VLI Kui), „Švie sai-San ta rai“ ir pan. 

-No rė tu me dau giau su ži no ti 
apie Jus. Kaip ėjo te į šią die ną ir 
ko dėl stai ga pa da rė te to kį stai gų 
po sū kį? 

-20 me tų dir bu is to ri ku - toks 
pa pras tas biog ra fi nis fak tas. Ga liu 
pa sa ky ti tik vie ną fak tą, ku rio iki 
šiol ne vie ši nau - 1984 m. mes su 
gru pe jau nuo lių so vie ti nė je ar mi jo je 
įkū rė me gru pe lę, ku ri tu rė jo ko vo ti 
už Lie tu vos ne pri klau so my bę. Tai 
bu vo ga na pa vo jin gas da ly kas, - su-
ra šė me pro gra mą, įsta tus, ko to me to 
di si den tai ne da ry da vo, - vei kė or-
ga ni za ci jos be or ga ni za ci jų. Mes to 
ne ži no jo me. Tarp mū sų ne bu vo iš da-
vi kų ir nie kas nie ko ne įskun dė. Mes 
vi si grį žom na mo. Tik pas kui, be-
var ty da mas šal ti nius, su ži no jau, kad 
to kių gru pe lių, kaip mes, so vie ti nė je 
ar mi jo je bu vo de mas kuo ja ma po 70-
80 kas met. Mes bu vo me vie ni iš tų, 
ku rie kaž ką no rė jo da ry ti sa vom jė-
gom. Gal tai bu vo ir nai vu, bet toks 
tuo me tu bu vo mū sų įsi ti ki ni mas. 

O ko dėl pa su kau į Sei mą? Nu-
si bo do vien tik keiks no ti, kad kas 
nors da ro ma ne taip ir ne lai ku. Rei-
kia pa mė gin ti ir pa čiam im tis at sa-
ko my bės. Pa ga liau - juk kiek vie nas 
tu ri me at ei ties Lie tu vos vi zi ją ir no-
rė tu me, kad mū sų vals ty bė ne bū tų 
links niuo ja ma kaip sil pno ji Eu ro pos 
Są jun gos ar NA TO gran dis. 

Kal bė jo si Aud ro nė V. Škiu dai tė

2008-10-29 Vy riau sy bės spau-
dos tar ny ba iš pla ti no pra ne ši mą, kad 
Vy riau sy bės nu ta ri mu pa tvir tin ta Tau-
ti nių ma žu mų ir iš ei vi jos de par ta men-
to pa reng ta Tar pins ti tu ci nė ben dra dar-
bia vi mo su už sie nio lie tu vių ben druo-
me nė mis 2008-2012 me tų pro gra ma. 
Pro gra ma sie kia ma su tvir tin ti mū sų 
vals ty bės ry šius su už sie ny je gy ve-
nan čiais tau tie čiais, su da ry ti jiems 
są ly gas iš lai ky ti tau ti nį ta pa tu mą ir 
ry šį su tė vy ne, už tik rin ti nuo sek lų ir 
įvai ria pu sį ben dra dar bia vi mą su įvai-
rio mis Lie tu vos ins ti tu ci jo mis.

Ši pro gra ma leis efek ty viau 
plė to ti ben drus ins ti tu ci nius Lie tu-
vos ir už sie nio lie tu vių ben druo me-
nių pro jek tus, tu rin čius iš lie ka mą ją 
ver tę bei pa de dan čius už sie nio lie-
tu viams sau go ti tau ti nę kul tū rą ir 
tra di ci jas. Pro gra ma sie kia ma pa dė ti 
už sie nio lie tu viams iš sau go ti tau ti nį 
ta pa tu mą, ry šius su Lie tu va, kul tū rą, 
gim tą ją kal bą, su da ry ti są ly gas pa-
si reng ti in teg ruo tis į Lie tu vos gy ve-
ni mą tiems, ku rie pla nuo ja at ei ty je 
grįž ti į Lie tu vą. 

Tar pins ti tu ci nėje ben dra dar-

Pa tvir tin ta pro gra ma ryšiams su tau tie čiais ge rin ti
bia vi mo su už sie nio lie tu vių ben-
druo me nė mis pro gra mo je nu ma ty ta 
kas met įgy ven din ti ne ma žiau kaip 
250 ben drų pro jek tų, siųs ti lie tu vius 
pe da go gus, kul tū ros ir me no vei kė-
jus dirb ti už sie nio lie tu vių mo kyk lo-
se, už sie nio lie tu vių ben druo me nių 
bib lio te kas ap rū pin ti mo ko mą ja li-
te ra tū ra, at lik ti moks li nius ty ri mus, 
skir tus už sie nio lie tu vių ben druo me-
nių būk lei ana li zuo ti, reng ti se mi na-
rus ben druo me nių ly de riams, or ga-
ni zuo ti įvai rius ren gi nius. 
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Lap kri čio 14 d. pa gerb ti už-
sie ny je gy ve nan tys lie tu vių moks li-
nin kai, moks lo pre mi jų lai mė to jai. 
Mi nist ras Al gir das Mon ke vi čius 
už sie nio lie tu viams moks li nin kams 
įtei kė pre mi jas už tarp tau ti nio ly gio 
moks lo pa sie ki mus ir ry šių su Lie-
tu va stip ri ni mą. Šie met iš še šio li kos 
kan di da tų Švie ti mo ir moks lo mi-
nis te ri jos su da ry ta ko mi si ja at rin ko 
pen kis iš ki liau sius lie tu vių iš ei vi jos 
moks li nin kus. 

Pre mi ja už vi so gy ve ni mo 
nuo pel nus moks lui ir pa sie ki mus 
hu ma ni ta ri nių ir so cia li nių moks lų 
sri ty je skir ta fi lo so fui dr. Kęs tu čiui 
Skrups ke liui, Pie tų Ka ro li nos uni-
ver si te to (JAV) pro fe so riui eme ri tui. 
Dr. Ig nas Kęs tu tis Skrups ke lis pri-
pa žin tas vie nu ge riau sių kla si ki nės 
Ame ri kos fi lo so fi jos ty rė jų ir moks-
li nių re dak to rių, Lie tu vo je sklei-
džian tis fi lo so fi jos is to ri jos, ug dy mo 
fi lo so fi jos idė jas.

Pre mi ją už vi so gy ve ni mo nuo-
pel nus moks lui ir pa sie ki mus fi  zi nių, 
bio me di ci nos ir tech no lo gi jų moks lų 
sri ty se pel nė tech no lo gi jos ir edu ko-
lo gi jos moks lų at sto vas dr. Ro mu al-
das Ka šu ba, Šiau rės Il li no jaus uni-
ver si te to (JAV) pro fe so rius eme ri tas. 
Dr. Ro mu al das Ka šu ba - in ži ne ri nių 

Įteik tos moks lo pre mi jos už sie nio lie tu viams

kos mi nės tech ni kos ir prie ša ki nių 
už da rų JAV vals ty bės ty ri mų pro jek-
tų da ly vis, nau jo in ži ne ri nio aukš to jo 
moks lo pa da li nio JAV įkū rė jas, til tus 
sa vo pa tir ti mi tarp Lie tu vos ir JAV 
tie sian tis in ži ne ri nės me cha ni kos ir 
edu ko lo gi jos spe cia lis tas.

Už pas ta ro jo de šimt me čio pa-
sie ki mus hu ma ni ta ri nių ir so cia li nių 
moks lų sri ty je pa gerb tas is to ri kas 
dr. Bro nius Ma kaus kas, Len ki jos 
moks lų aka de mi jos Is to ri jos ins ti tu-
to moks li nin kas, Lie tu vos-Len ki jos 
san ty kių is to ri jos ty rė jas. Dr. Bro-
nius Ma kaus kas - Lie tu vos is to ri jos 
moks lo ata šė Len ki jo je, Len ki jos 
Lie tu vių Ben druo me nės ir Pa sau lio 
Lie tu vių Ben druo me nės vei kė jas, 
sva riau sias lie tu vių tau ti nės ma žu-
mos Len ki jo je ty ri nė to jas, lie tu vių 
ir len kų is to ri nio ir po li ti nio dia lo-
go spar tin to jas, lie tu vių is to ri kams 
at vė ręs Len ki jos ar chy vus ir nau jas 
ty ri nė ji mų te mas.

Pre mi ją už pas ta ro jo de šimt-
me čio pa sie ki mus fi zi nių, bio me di-
ci nos ir tech no lo gi jos moks lų sri ty se 
pel nė la ze ri nių tech no lo gi jų spe cia-
lis tas dr. Sau lius Juod ka zis, Ho kai do 
uni ver si te to (Ja po ni ja) aso ci juo tas 
pro fe so rius. Dr. Sau lius Juod ka zis 
- Vil niaus uni ver si te te moks lus bai-

gęs la ze rių ir pus lai di nin kių fi zi kos 
sri ties ly de ris, Lie tu vos fi zi kų pa sie-
ki mų gar sin to jas, ben drų Lie tu vos 
ir Ja po ni jos moks li nių ir moks li nių-
ko mer ci nių pro jek tų vys ty to jas.

Pre mi ja už moks lo pa tir ties, 
pa sie ki mų sklai dą, moks lo ry šių tarp 
Lie tu vos ir už sie nio ša lių plė to ji mą 
ati te ko edu ko lo gui, lie tu vy bės puo-
se lė to jui dr. Al gi man tui Taš kū nui, 
Tas ma ni jos uni ver si te to (Aust ra li ja) 
moks lo dar buo to jui. Dr. Al gi man tas 
Taš kū nas - ži no mas Aust ra li jos Lie-
tu vių Ben druo me nės vei kė jas, sa vo 
įvai ria ly pe veik la įro dan tis mo ky-
mo si vi są gy ve ni mą ir tarp dis cip li-
ninių stu di jų pras mę, lie tu vy bės ir 
li tu a nis ti kos po pu lia rin to jas, uni-
ka laus li tu a nis ti nių stu di jų mo de lio 
įkū rė jas. 

Moks lo pre mi jų tiks las - ska-
tin ti iš ei vi jos moks li nin kus puo se lė-
ti lie tu vy bę, siek ti, kad jie gar sin tų 
Lie tu vą, pa lai ky tų glau džius ry šius 
su Lie tu vos moks lo ben druo me ne, 
ak ty viai da ly vau tų sa vo kraš to lie-
tu vių ben druo me nių veik lo je ir ben-
dro se moks lo pro gra mo se. Moks-
lo pre mi jos dy dis - 13 000 Lt (100 
MGL).

Auš ra Ve lič kai tė 

2008-ŲJŲ PRE MI JŲ UŽ SIE NIO LIE TU VIAMS MOKS LI NIN KAMS LAI MĖ TO JAI (IŠ KAI RĖS): DR. PROF. A. TAŠ KŪ NAS, PRE MI JOS 
LAU RE A TO DR. PROF. S. JUOD KA ZIO TĖ VAS, AT SI Ė MĘS PRE MI JĄ, HAB. DR. K. JUOD KA ZIS, DR. PROF. R. KA ŠU BA, DR. PROF. B. 
MA KAUS KAS, DR. PROF. K. SKRUPS KE LIS
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Moks lo pre mi jų įtei ki mo 
šven tė, o tai bu vo iš tie sų šven tė - ir 
pa tiems pri pa žin tie siems, ir jų ko le-
goms, ger bė jams, or ga ni za to riams. 
Tai ro dė di džiu lis į ren gi nį Moks li-
nin kų na muo se Vil niu je su si rin ku sių 
žmo nių bū rys - ko le gų moks li nin-
kų, žur na lis tų, Tau ti nių ma žu mų ir 
iš ei vi jos de par ta men to, Švie ti mo ir 
moks lo mi nis te ri jos at sto vų, gi mi-
nių ir ar ti mų jų ir šiaip be si do min-
čių. Šven tė pra si dė jo ge ro kai prieš 
ofi cia lią pra džią - blyk sė jo fo to apa-
ra tai, te le vi zi jos ka me ros - pre mi jų 
lau re a tai da vė pir muo sius in ter viu.

Pre mi jų lie tu viams moks li nin-
kams, gy ve nan tiems ir dir ban tiems 
už sie ny je, įtei ki mas pra si dė jo ir 
bai gė si, kaip ir de ra šven tė je, mu zi-
ka - gro jo Lie tu vos mu zi kos aka de-
mi jos ab sol ven tų sty gi nių kvar te tas. 
Su už sie nio moks li nin kų įver ti ni mo 
pro jek tu su pa žin di no pre mi jų sky ri-
mo ko mi si jos pir mi nin kė, Švie ti mo 
ir moks lo mi nis te ri jos vi ce mi nist rė 
Vir gi ni ja Bū die nė. Šios pre mi jos tei-
kia mos jau an tri me tai ir tik riau siai 
jos taps tra di ci nės. Pra ėju siais me-
tais bu vo tei kia mos trys pir mo sios 
pre mi jos - lau re a tais ta po Al gis Mic-
kū nas ir Ri mas Vai čai tis iš JAV bei 
Da nas Ri di kas, ku rį bu vo pri sta čiu si 
Pran cū zi jos Lie tu vių Ben druo me nė. 

Į pre mi ją ga li pre ten duo ti tik 
Lie tu vos pi lie ty bę tu rin tys lie tu viai ir 
lie tu vių kil mės as me nys. Ki tus rei ka-
la vi mus pre mi jai gau ti iš var di jo pa ti 
ko mi si jos pir mi nin kė. Ji pa pa sa ko jo, 
kad šie met ko mi si ja bu vo ga vu si 16 
pa raiš kų moks lo pre mi joms gau ti - iš 
Nor ve gi jos, JAV, Aust ra li jos, Vo kie-
ti jos, Ai ri jos, Ja po ni jos, In do ne zi jos, 
Len ki jos, Če ki jos, Ita li jos. Į fi  zi ki-
nių ir bio me di ci ni nių moks lų pre-
mi jas pre ten da vo 10 moks li nin kų, į 
hu ma ni ta ri nių ir so cia li nių moks lų 
- 6 moks li nin kai. Lie tu vos eks per tai 
pa tei kė 7 re ko men da ci jas moks li nin-
kams už moks lo pa sie ki mus. Ko mi-
si ja, ku ri svars tė kan di ta tū ras, bu vo 
su da ry ta iš PLB, JAV LB Kraš to 
val dy bos, LR Pre zi den to kan ce lia ri-

Lie tu viai moks li nin kai užsie ny je - Lie tu vos am ba sa do riai

jos, Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri jos, 
Tau ti nių ma žu mų ir iš ei vi jos de par ta-
men to prie LR Vy riau sy bės, Lie tu vos 
moks lo ta ry bos ir Lie tu vos moks lo 

aka de mi jos at sto vų. 
„Šie met bu vo ne leng va ap-

si spręs ti, nes moks li nin kų veik la 
be ga lo įvai ri ir su dė tin ga bu vo net 

DR. PROF. AL GI MAN TAS TAŠ KŪ NAS, AUST RA LI JA, SU DUK RA ONU TE

DR. PROF. RO MU AL DAS KAŠUBA, JAV
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ban dy ti ly gin ti, kas ver tas, o kas ne. 
Ši pre mi jų ini cia ty va yra sim bo li nė ir 
pa ger bia Lie tu vos ar lie tu vių kil mės 
moks li nin kus, gy ve nan čius už sie ny je, 
kaip Lie tu vos moks lo am ba sa do rius 
pa sau ly je“, - kal bė jo vi ce mi nist rė.

Ver ti ni mo kri te ri jai bu vo to-

kie: moks li nin kai tu rė jo da ly vau ti 
Lie tu vos moks lo pro jek tuo se, moks-
li nė se pub li ka ci jo se su Lie tu vos 
moks li nin kais, tu rė ti mo ki nių Lie-
tu vo je, ben dra dar biau ti su Lie tu vos 
ver slu ir da ly vau ti Lie tu vos moks lo 
tai ko mo jo je veik lo je, sa vo moks lo 

pa tir tį skleis ti Lie tu vo je. Vie nas iš 
rei ka la vi mų taip pat bu vo - ak ty vus 
da ly va vi mas lie tu vių ben druo me nių 
veik lo je sa vo ša ly se ir kt.

Švie ti mo ir moks lo mi nist ras 
Al gir das Mon ke vi čius po svei ki ni mo 
žo džio, ku ria me jis pa ska ti no ga vu-
sius ir dar ne ga vu sius už sie nio moks-
li nin kus ir to liau ak ty viai da ly vau ti 
Lie tu vo je vyks tan čio se moks li nė se 
kon fe ren ci jo se ir ki tuo se pro jek tuo se, 
įtei kė pre mi jas. Į įtei ki mo ce re mo ni ją 
bu vo at vy kę ke tu ri lau re a tai - dr. prof. 
R. Ka šu ba, dr. prof. K. Skrups ke lis, 
dr. prof. A. Taš kū nas ir dr. prof. B. 
Ma kaus kas. Dr. prof. Sau liaus Juod-
ka zio ap do va no ji mą at si ė mė jo tė ve lis 
hab. dr. K. Juod ka zis.

„Jūs esa te iš ki liau si Lie tu vos 
moks li nin kai, Lie tu vos na cio na li nė 
ver ty bė, - sa kė svei kin da mas lau-
re a tus PLB val dy bos na rys ir at sto-
vas Lie tu vo je Gab rie lius Žem kal nis. 
- Jū sų pa ger bi mas ska tins iš ei vi jos 
moks li nin kus puo se lė ti lie tu vy bę ir 
pa lai ky ti moks li nius ry šius su Lie-
tu va ir lie tu vių ben druo me nė mis. 
Pla tus jū sų pa sie ki mų lau kas, apie 
tai bu vo kal bė ta, bet apie tai ga li ma 
kal bė ti la bai daug“. Lau re a tams PLB 
var du bu vo įteik tos gė lės. 

Svei ki ni mo žo dį ta rė Moks lų 
aka de mi jos pre zi den tas aka de mi kas 
Z. R. Ru dzi kas, pa žy mė jęs, kad vie-
nas iš ap do va no tų jų - dr. prof. Ro-
mu al das Ka šu ba yra MA na rys. Jis 
iš reiš kė įsi ti ki ni mą, kad ir dau giau 
už sie nio moks li nin kų yra ver ti tap ti 
MA na riais. Jis pa reiš kė, kad lie tu-
vių moks li nin kų, li ki mo nu blokš tų 
to li nuo gim tų jų vie tų, ry šiai su Lie-
tu va yra svar būs ir ne įkai no ja mi ir 
pa si džiau gė, kad Švie ti mo ir moks-
lo mi nis te ri ja įstei gė to kią pre mi ją. 
Aka de mi ko nuo mo ne, reik tų iš plės ti 
ir Na cio na li nių moks lo pre mi jų ga-
vė jų ra tą, kad į jas tu rė tų tei sę pre-
ten duo ti ir už sie ny je gy ve nan tys bei 
dir ban tys moks li nin kai. 

Po to kal bė jo pa tys lau re a tai, 
pri sta tę sa vo ty ri mų sri tį ir pa pa sa-
ko ję apie sa vo gy ve ni mo pa tir tį. Čia 
pla čiau pa pa sa ko si me tik apie dr. K. 
Skrups ke lį ir dr. B. Ma kaus ką, mat 
prof. Ro mu al dą Ka šu bą ir dr. Al gi-

DR. PROF. KĘS TU TIS SKRUPS KE LIS, JAV

DR. PROF. BRO NIUS MA KAUS KAS, LEN KI JA
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man tą Taš kū ną „Pa sau lio lie tu vis“ 
šiais me tais yra ga na pla čiai pri sta tęs.

Ma no lie tu viškus in te re sus 
val do re vanšo dva sia

Prof. K. Skrups ke lis, moks-
lus bai gęs jau Ame ri ko je, pir miau sia 
ati da vė pa gar bą sa vo tė vams - prieš-
ka rio švie suo liams - jau nų jų ka ta li-
kų vei kė jams, ku rie bu vo už au gin ti 
jau nos Lie tu vos vals ty bės ir idė jiš-
kai bren do kar tu su An ta nu Ma cei na, 
Juo zu Bra zai čiu, Ze no nu Ivins kiu 
ir kt. Pro fe so riaus tė vas žur na lis tas 
Ig nas Skrups ke lis, ku rio sū nui jau 
ne te ko pa žin ti, bu vo bol še vi kų su-
nai kin tas, kai sū nui te bu vo dve ji me-
tu kai. Ig no Skrups ke lio, žur na lis to, 
ki lu sio iš ne tur tin giau sių vi suo me-
nės sluoks nių - ku me čių šei mos ir 
iš si la vi ni mą Va ka ruo se ga vu sio re-
miant ka ta li kų vi suo me nei, pir mie ji 
ra ši nė liai pa si ro dė bū si mo jo ra šy to jo 
Juo zo Gru šo, ku ris bu vo tė vo kla-
sės drau gas, re da guo ta me gi mna zis-
tų laik raš tė ly je. Tė vas so vie tų bu vo 
kal ti na mas pri klau sęs „kon trre vo-
liu ci nei at ei ti nin kų or ga ni za ci jai“. 
Mo ti na, ku rią sū nus Kęs tu tis sa ko 
at pa žįs tan tis prieš ka rio in te lek tu a lų 
su si bū ri muo se ša lia Sa lo mė jos Nė-
ries, Vin co My ko lai čio Pu ti no ir Juo-
zo Šal kaus kio, jį ir jo se se rį ar tė jant 
ant ra jai so vie ti nei oku pa ci jai iš si ve-
žė į Va ka rus. 

Prof. Kęs tu tis Skrups ke lis 
puo se lė ja tė vų - tei sin giau mo ti nos 
- įdieg tą pa sau lė žiū rą ir reiš kia si 
kaip ka ta li kų ide o lo gas, daug dė me-
sio ski rian tis rau do no jo ma ro - bol-

PA SVEI KIN TI UŽ SIE NIO LIE TU VIŲ 
MOKS LI NIN KŲ SU SI RIN KO PIL NA MOKS LŲ 
AKA DE MI JOS SA LĖ

še viz mo ide o lo gi jos de mas ka vi mui. 
Ir sa vo pa si sa ky me Moks li nin kų 
na muo se jis sa kė: „Ma no lie tu viš-
kus in te re sus val do re van šo dva sia. 
Jie gy rė si, kad iš mes mus į is to ri jos 
šiukš ly ną, o pa tys te nai at si ra do“. 

Pro fe so rius, pri sta tęs sa vo 
moks li nę veik lą, pa reiš kė, kad jis 
tu ri įsi pa rei go ji mų ir at ei ti nin kams 
- yra pa si ža dė jęs pa ra šy ti Lie tu vos 
at ei ti nin kų is to ri ją.

Svar bu ne pra ras ti sa vi gar bos
Len ki jos lie tu vis, Var šu vos 

uni ver si te to prof. dr. Bro nius Ma-
kaus kas, kal bą pra dė jo nuo sta ba, jei-
gu ne pa si pik ti ni mu kai ku rių Lie tu-
vos is to ri kų tei gi niais, kad 1920 m. 
Lie tu vos ir Len ki jos kon fl ik tas, ku-
rio pa sek mė bu vo Lie tu vos te ri to ri-
jos - va di na mo jo Su val kų tri kam pio 
- pra ra di mas, bu vęs tik pa čių lie tu vių 
- sen lie tu vių ir jaun lie tu vių kon fl ik-
tas, sen lie tu viais va di nant pro len kiš-
kos mąs ty se nos lie tu vius, daž niau-
siai dva ri nin kus, ku rie sie kė su da ry ti 
nau ją abie jų tau tų res pub li ką. 

„Ma tyt, ta že mė bu vo svar-
bi Lie tu vai ir Len ki jai. Tuo me ti nis 
Len ki jos vals ty bės va do vas J. Pil-
sud skis yra pa sa kęs sa vo va dams: 
Sei nus pa im ti ir stip riai lai ky ti, tai 
rak tas į Vil nių. Tai sa kau ne šiaip 
sau, nes pa si girs ta iš la bai aukš tų tri-
bū nų, Lie tu vos is to ri kų, šių lai kų in-
ter pre ta ci jos, kad ne bu vo kon flik to 
tarp Lie tu vos ir Len ki jos, o bu vo tik 
kon flik tas tarp sen lie tu vių ir jaun-
lie tu vių. Aš no rė čiau pa sa ky ti, kad 
is to ri jos me to do lo gi ja tu ri aiš kias 
ri bas tarp is to ri nės pro vo ka ci jos ir 
pro fa na ci jos. Tos ri bos ne se niai Vil-
niu je bu vo pa žeis tos. Tai, ži no ma, 
su ke lia šyp se ną ir len kų is to ri kui“. 
Anot is to ri ko B. Ma kaus ko, „is to-
ri jos pro fa na to rius“ šią min tį pa si-
ė męs iš len kų is to ri ko Ko neč ny, to 
pa ties, ku ris yra skel bęs, kad ir žy dai 
Ant ro jo pa sau li nio ka ro me tu su si-
nai ki no pa tys. „To kių pseu do te o ri jų 
sklei dė jas, jau se niai moks lo pa lai-
do tas, at gi mė Vil niu je. Man tai ke lia 
nuo sta bą“.

Anot is to ri ko, svar bu ne pra-
ras ti sai ko ir sa vi gar bos.

Bro nius Ma kaus kas pa pa sa ko-
jo, kad jo ke lias į is to ri ją pra si dė jo 
tė vų so dy bo je prie Lie tu vos sie nos, 
ne to li gra žaus eže ro, už ku rio bu vo 
aukš ta vie lų tvo ra, prie ku rios tė vai 
vai kui draus da vo ar tin tis, kaip prie 
kaž ko bau gaus, skau daus. „Ko dėl 
tė vai, taip gra žiai pa sa ko da vę apie 
Lie tu vą, ne pa aiš ki no man, iš kur tos 
vie los ir ko dėl ten ne ga li ma nu ei ti. 
Kai tą vis ką su pra tau, tai pa si rin kau 
stu di joms is to ri jos spe cia ly bę, kad 
la biau įsi gi lin čiau į Len ki jos ir Lie-
tu vos vals ty bės is to ri ją“, - sa kė B. 
Ma kaus kas, ku ris Lie tu vos is to ri ją 
su pran ta kaip di din gos ir ga lin gos 
vals ty bės is to ri ją. 

„Bu vo lai kai, liūd ni lai kai, kai 
apie Lie tu vą bu vo ga li ma pla čiai vi-
sa me pa sau ly je ra šy ti, ne si skai tant 
su lie tu vių is to riog ra fi ja, ku ri vos 
vos bren do. O da bar tu ri me pa dė tį, 
kai be Lie tu vos is to riog ra fi jos pa ži-
ni mo jau apie Lie tu vos is to ri ją ne be-
ga li ma kal bė ti. Tai at si ti ko Lie tu vos 
is to ri kų dė ka, - sa kė B. Ma kaus kas, 
nuo šir džiai dė ko jęs prof. An ta nui 
Ty lai, ku ris so vie ti niais me tais jam 
su da ry da vo są ly gas prie ti prie tų šal-
ti nių, ku rie ei li niam Lie tu vos žmo-
gui bu vo ne pri ei na mi. - Par si vež-
da vau to kios me džia gos, ku rios net 
len kai ne drįs da vo nau do ti“.

Anot is to ri ko, iš au go nau ja 
Lie tu vos is to ri kų kar ta, ku ri pra si-
sky nė ke lią ir į Len ki jos is to riog ra-
fi ją, anks čiau do mi na vu sią nu švie-
čiant Lie tu vos is to ri ją. 

„Pre mi ją pri imu kaip pa ska tą 
dau giau dirb ti is to ri ko dar bą. Su de-
du ben druo me ni nį dar bą, ku ris anks-
čiau man bu vo daug svar bes nis, ir 
imuo si is to ri jos“, - sa kė baig da mas 
dr. B. Ma kaus kas. O duo da mas in-
ter viu Lie tu vos žur na lis tams is to-
ri jos dak ta ras Bro nius Ma kaus kas 
pe si mis tiš kai kal bė jo apie Len ki jos 
lie tu vių at ei tį - asi mi lia ci ja yra ne iš-
ven gia mas pro ce sas. 

Vi sų moks li nin kų pa si sa ky mai 
bu vo be ga lo įdo mūs. PL re dak ci ja ti ki-
si, kad apie juos žur na le bus pro ga pa-
pa sa ko ti dar ne kar tą, taip pat ir su lauk ti 
jų pa čių ra ši nių ir moks li nių stu di jų.

Aud ro nė V. Škiu dai tė
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Eks lib ri sų pa ro da at ei ti nin ki jos 100-me čiui
Lap kri čio 19 d. Vil niu je, Šv. 

Jo no gat vės ga le ri jo je (Šv. Jo no g. 
11), bu vo ati da ry ta 20-oji Lie tu vos 
eks lib ri sų pa ro da, šie met skir ta At-
ei ti nin kų or ga ni za ci jos 100-me čiui, 
ku ris bus mi ni mas 2010 m., ir žy-
miau siems jos na riams. Pa ro dą pa-
rė mė LR Kul tū ros min si te ri ja, Kul-
tū ros rė mi mo fon das, At ei ti nin kų 
fe de ra ci ja. Pa ro dos or ga ni za to riai: 
Lie tu vos dai li nin kų sa jun ga, Lie tu-
vos kny gos drau gi ja, „At ei ties“ re-
dak ci ja. Pa ro dos ku ra to rius - dail. 
Va le ri jo nas Vy tau tas Ju cys.

Pa ro do je eks po nuo ti 26 dai-
li nin kų dau giau kaip 70 eks lib ri sų. 
Di de lė da lis jų skir ti žy mie siems at-
ei ti nin kų vei kė jams, gy ve nu siems ir 
vei ku siems iš ei vi jo je. Bū tent pa si-
trau kę į Va ka rus at ei ti nin kai iš sau go-
jo šį ka ta li kiš ko jo jau ni mo ju dė ji mą, 
ku ris Lie tu vo je bu vo at kur tas pa-
skel bus ne pri klau so my bę. Lie tu vos 
dai li nin kai sa vo eks lib ri sus pa sky rė 
at ei ti nin ki jos įkū rė jui Pra nui Do vy-
dai čiui, at ei ti nin kų ide o lo gui Sta siui 
Šal kaus kiui, li to „tė vui“ Vla dui Jur-
gu čiui, pre zi den tui Alek san drui Stul-
gins kiui; iš ei vi jos vei kė jams: An ta-
nui Ma cei nai, Juo zui Gir niui, kun. 
Sta siui Ylai, prel. My ko lui Kru pa-
vi čiui, po etams Ber nar dui Braz džio-
niui, Ka ziui Bra dū nui, prof. Ka ziui 
Pa kštui, dr. Adol fui Da mu šiui ir kt. 

„Me ni nin kų su kur ti kny gos 
žen klai dar kar tą įvar di ja tuos, ku rie 

dau giau siai pa sie kė kur da mi ne pri-
klau so mą Lie tu vą, gin da mi ir įtvir tin-
da mi ša lies ir as me ni nia me gy ve ni me 
ka ta li kiš ku mo, tau tiš ku mo, vi suo me-
niš ku mo, šei my niš ku mo, in te li gen tiš-
ku mo prin ci pus. Tai pir ma to kio po-
bū džio kny gos žen klų eks po zi ci ja. Tai 
lyg do va na or ga ni za ci jai, ku ri, kaip 
gim ti nės ąžuo las, go bė ir go bia po 
sa vo ša kom is to ri ja ta pu sias as me ny-
bes ir ei nan čius jų pėd sa kais“, - ra šo 
pa ro dos ka ta lo ge „At ei ties“ žur na lo 
re dak to rė ir pa ro dos vie na iš or ga ni-
za to rių Re da Sop ra nai tė.

Ji trum pai ati bū di na ir At ei ti-
nin kų or ga ni za ci jos is to ri ją: „At ei ti-
nin kai sa vo šim to me tų is to ri jo je ne-
ma žą da lį lai ko tu rė jo veik ti slap tai. 
Pir ma sis to kio vei ki mo lai ko tar pis - 
nuo or ga ni za ci jos įsi kū ri mo iki ne pri-
klau so my bės at ga vi mo 1918 m., tai 
bu vo ca ro val džios lai kai ir vo kie čių 
oku pa ci ja; ant ra sis - nuo 1933-ųjų, 
ka da tuo me ti nė val džia už drau dė vi-
sas moks lei vių or ga ni za ci jas iš sky rus 
skau tus; tre čia sis - trem ties lai ko tar-
pis; Lie tu vą oku pa vus So vie tų Są jun-
gai or ga ni za ci ja per si kė lė į Vo kie ti ją, 
vė liau - į Ame ri ką, o ma žes nės gru pe-
lės ar pa vie niai at ei ti nin kai pa skli do 
po vi są pa sau lį. 1989 m. at ei ti nin kų 
or ga ni za ci ja su grį žo į Lie tu vą. Šian-
dien at ei ti nin kai ne tik di džiuo ja si sa-
vo is to ri ja, bet, mo ky da mie si iš jos, 
sten gia si su da ry ti jau nuo me nei są ly-
gas vi sa pu siš kai bran din ti as me ny bę, 

VIK TO RI JA DA NI LIAUS KAI TĖ

LI DI JA SKAČ KAUS KAI TĖ KUK LIE NĖ

JOANA D. PLIKIONYTĖ

VYTAUTAS PETRONIS

AN TA NAS OL BU TAS
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ug dy ti as me ni nę ir ben druo me ni nę at-
sa ko my bę, ak ty viai da ly vau ti kul tū ri-
nia me, vi suo me ni nia me ir re li gi nia me 
gy ve ni me“, - ra šo Re da Sop ra nai tė.

Pa ro da iš Vil niaus, kur veiks 
mė ne sį, ke liaus po Lie tu vą - į Pa sva-
lį, Ku piš kį, Bir žus, Drus ki nin kus, 
Pa ne vė žį ir kt.

Šiuo me tu už sie nio lie tu vių 
iš sau go tą ka ta li kiš ko jau ni mo or ga-
ni za ci ją Lie tu vo je su da ro Jau nų jų 
at ei ti nin kų iki 14 me tų, Moks lei vių 
at ei ti nin kų, Stu den tų ir At ei ti nin kų 
sen drau gių są jun gos, ku rias jun gia 
At ei ti nin kų fe de ra ci ja. Taip pat fe-

DA LIA GRY BAUS KAI TĖ

RIMA GAIŽAUSKAITĖ

de ra ci jos vi du je vei kia smul kes nės 
gru pės, pvz., stu den tai vy rai yra su-
si bū rę į „Kęs tu čio“, stu den tai me-
di kai - į „Ga jos“ kor po ra ci jas ir t.t. 
At ei ti nin kų fe de ra ci ja lei džia žur na lą 
„At ei tis“, ma žie siems ei na žur na las 
„Bi tu tė“.

Už sie ny je gau siau sios at ei-
ti nin kų or ga ni za ci jos vei kia JAV ir 
Ka na do je. Chi ca gos prie mies ty je Le-
mon te, IL, vei kia At ei ti nin kų na mai. 

At ei ti nin kų var das ki lo nuo žur-
na lo „At ei tis“ pa va di ni mo. At ei ti nin kų 
šū kis - „Vi sa at nau jin ti Kris tu je“.

PL inf.

DAI LI NIN KĖ VIK TO RI JA DA NI LIAUS KAI TĖ PRIE SA VO DAR BŲ PA RO DO JE ŠV. JO NO 
GAT VĖS GA LE RI JO JE

PO VI LAS ŠIAU ČIŪ NAS VALERIJONAS V. JUCYS
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Vil niu je, ne to li gar sių jų Vil-
niaus kal va ri jų, vei kia Ame ri kos 
lie tu vių (ypač vy res nio am žiaus) ži-
no mas Ge ron to lo gi jos ir re a bi li ta ci-
jos cen tras (GRC) prie Vil niaus uni-
ver si te to, kur nuo lat se nat vę lei džia 
trys de šim tys mū sų tau tie čių iš Va-
ka rų. Čia yra kar šę ne ma žai ži no mų 
Ame ri kos lie tu vių vi suo me ni nin kų. 
Ka dan gi „Pa sau lio lie tu vis“ nuo lat 
su lau kia klau si mų apie šiuos na mus, 
nu ta rė me pla čiau apie juos pa pa sa-
ko ti ap si lan kę juo se.

Už ei na me į sve čius ir kal bi-
na me prieš me tus į Vil nių, į Ge ron-
to lo gi jos ir re a bi li ta ci jos cen trą, iš 
Chi ca gos prie mies čio Oak Lown, 
Il li nois vals ti jos, at vy ku sį ar chi tek tą 
Kon stan ti ną Za la gė ną ir tie siai švie-
siai pa klau sė me: kaip se ka si, ar ga li-
ma čia gy ven ti?

- Gy ven ti ga li ma, - sa ko p. 
Kon stan ti nas. Nė ra ki tos iš ei ties, 
nes Ame ri ko je vis kas la bai bran gu. 
6 tūkst. dol. kai nuo ja kam ba rys su 
mais tu per mė ne sį. Pri va čiai gal bū tų 
pi giau, bet gy ve ni mas ten ne ga ran-

Užuo vė ją se nat vė je ga li ma  ras ti ne to li Vil niaus kal va ri jų

tuo tas - val džia la bai grei tai už da ro, 
- tai ap švie ti mas ne ge ras, tai laip tai 
ne to kie, tai žiur kę ko kią ko mi si ja 
pa ma tė. O Lie tu vo je man vie no mė-
ne sio gy ve ni mas su mais tu, vais tais 
ir me di ci nos prie žiū ra kai nuo ja 3838 
li tai. Tie sa, dar po ke lias de šimt li tų 
su mo ku už te le fo ną, ka be li nę te le-
vi zi ją bei svei ka tos drau di mą. Tai gi 
iš vi so su si da ro apie 4100 li tų, ar ba 
1520 dol. Už tuos pi ni gus aš gau nu 
dvie jų kam ba rių bu tą - mie ga mą jį, 
sve tai nę ir vo nios bei tu a le to kam-
ba rį. Val gy ti ei nu į val go mą jį, kur 
val go me vi si kar tu.

-Gal Ame ri ko je są ly gos ge res-
nės? - klau siu.

-Ma no kai my nas pu sę me tų 
gy ve no pe nsio na te Bos to ne, Ame ri-
ko je, ten tu rė jo tik vie ną kam ba rį ir 
jam ne bu vo ga ran tuo tas me di ci ni nis 
ap tar na vi mas. Jis sa ko, kad čia daug 
ge riau. Mums dėl svei ka tos prie žiū-
ros nė ra ko skųs tis, dar ir per daug 
čia vais tų duo da. Pri va čiuo se slau gos 
na muo se tiek ne gau tum. Štai nu ve žė 
ma ne trims va lan doms į San ta riš kių 

li go ni nę svei ka tos pa tik rin ti, o iš lai-
kė 3 die nas. Vis ką pa tik ri no ir ra do 
su sil pnė ju sią šir dį, sa ko, rei kia įdė ti 
sti mu lia to rių. Bet aš nie ko ne jau čiu. 
Man at ro do, kad esu svei kas, tik ko-
ją skau da, sun ku ju dė ti. Kaž ka da bu-
vau su tren kęs, da bar at si lie pia. 

-Bet... sa ko p. Kon stan ti-
nas, - čia nuo bo du. Ma no kai my nai 
- dau giau sia žmo nės ant ra men tų, 
ki ti alz hei me rio li gos su ės ti. Čia iš 
vi so gy ve na 125 įna miai - dau gu-
ma iš Lie tu vos, o iš Va ka rų - apie 
30. Drau gų su si ras ti sun ku. Žmo nės 
ne no ri ben drau ti ar ba yra ne įga lūs. 
Mes, at va žia vę iš už sie nio, gy ve na-
me ir val go me at ski rai nuo Lie tu vos 
įna mių, to dėl ir ben drau ti yra ma-
žiau ga li my bių. Dau giau sia esa me iš 
Ame ri kos, į val gyk lą ei na me tik aš-
tuo nie se, nes ki ti sil pni, sė di ve ži mė-
liuo se ir jiems mais tas at ne ša mas į 
kam ba rius. Mū sų žmo nės ma žai kuo 
do mi si. Ti kė jau si, kad lo šiu šach ma-
tais, kor to mis, kal bė sim apie po li-
ti ką, skai ty siu kny gas, da lin siuo si 
min ti mis. Vi so to nė ra. Vi si pa se nę. 
Man 92 m. Ki tiems - ne ma žiau. Šį 
pa va sa rį čia mi rė Ona Mi kuls kie nė, 
jai bu vo 103 me tai. 

- Bet ne ga li ma sa ky ti, kad 
mu mis čia ne si rū pi na - čia ad mi nist-
ra ci ja la bai sten gia si mus links min ti 
- daž nai vyks ta kon cer tai, mi nė ji mai, 
šven tės. Kar tą per mė ne sį šven čia me 
tą mė ne sį gi mu sių jų gim ta die nį, - 
sa ko K. Za la gė nas.

-Pa pa sa ko ki te apie sa ve, - 
pra šau, - kaip su si klos tė Jū sų gy ve-
ni mas?

-Aš bu vau in ži nie rius-ar chi-
tek tas. Kai at va žia vau čia, pa ma-
čiau, kad Ame ri ko je ar chi tek tų pa-
dė tis ne la bai ko kia. Ma not, kad ar-
chi tek tas ten gau na sta ty ti na mus? 
Ne. Sa vi nin kas pa sam do ir jis pats 
vis ką da ro, tu tik pa brai žai. Aš dir-
bau ar chi tek tū ros sky riu je. Ame ri-
ko je kop ly čių nie kas ne sta to, kaip 
Eu ro po je. Ame ri ko je na mai stan dar-
ti niai - pa gal ga lio jan čius pro jek tus. 
Iš leis tos kny gos - pa ė mei ir pa si sta-

GERONTOLOGIJOS IR REABILITACIJOS CENTRAS
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tei, - pa pa sa ko jo p. Kon stan ti nas. 
-Moks lus bai giau Lie tu vo je, 

Kau ne. Ir į Vo kie ti ją iš va žia vau iš 
Kau no. Tė vai li ko Pa ne vė žy je. At si-
sky rėm taip stai ga, kad ne ga lė jau net 
at si svei kin ti. 1988 m. bu vau at va žia-
vęs į Lie tu vą, nu va žia vau ir į Ra gu-
vą, ne to li Pa ne vė žio, kur gi miau. 
Ne at pa ži nau. Vis kas pa si kei tę, toks 
pla tus bu vęs Ne vė žis da bar pa si ro dė 
kaip grio vys. 

Vo kie ti jo je gy ve nau Ha nau 
sto vyk lo je. 4 me tai la ge rio gy ve ni-
mo. Hit le rio lai kais dir bau ma ti nin-
kų įstai go je, pas kui nu siun tė į Len-
ki ją ma tuo ti že mių. Kai 1945 m. 
sau sio mėn. pra si dė jo ofen zy va, vos 
vos iš trū kau, ru sai jau bu vo ap su pę. 
Var gas bu vo Vo kie ti jo je Hit le rio me-
tais. Ne tu rė jau pa si ė męs nei rū bų, 
nei ba tų...

Pa gal kon trak tą iš va žia vau į 
Ka na dą. Da vė kir ką, lo pe tą ir kask 
ak me nis - ar tu ope ros di ri gen tas, ar 
tu mu zi kas - ne svar bu. Ir taip vi sus 
me tus. Ki to kio dar bo ne bu vo. Pas-
kui 3-4 me tus dir bau fab ri ke. 1957 
m. at va žia vau į Ame ri ką, čia ne be-
rei kė jo taip varg ti, ga lė jau dirb ti pa-
gal pro fe si ją. Dir bau ato mi nių sto čių 
sta ty bo se. Pas ku ti nis pro jek tas bu vo 
Ohio. La bai di de lis pro jek tas. Ne bai-
gė me, ža lie ji už pro tes ta vo, nors da-
bar gal jau ir vei kia. Da bar Lie tu va 
tu ri di de lę pro ble mą - lie tu viai gal-
vo ja, kad grei tai pa si sta tys ato mi nę 
sto tį. To ne ga li bū ti - la bai bran gus 
rei ka las. Kur di de li pi ni gai, di de lė ir 
ko rup ci ja.

-Po li ti ka do mi tės?
-Ma no gy ve ni mas - po li ti ka. 

Lie tu voj vis kas blo gai - vi si va gia, 
vis kas bai siai bran gu, nie kas ne no-
ri dirb ti. Mes prie Sme to nos ne taip 
dir bo me. Sme to ną da bar lai ko krau-
ge riu, nors mes to ne ma tėm, bu vo 
ge riau kaip da bar. Ži no ma, spau do je 
ne bu vo ga li ma vis ko ra šy ti. Ir da-
bar rei kė tų su si čiaup ti prieš Ru si ją, 
jos ne pyk dy ti, - sa ko K. Za la gė nas, 
nu ste bin da mas to kiu prak tiš ku po-
žiū riu, ku rį mums per ša ir Eu ro pa. 
Ma ty ti, kad tie, ku rie taip kal ba, ne-
gy ve no 50 me tų po di džio sios kai-
my nės pa du. 

Ži no jau, kad Vil niaus ge ron-
to lo gi jos ir re a bi li ta ci jos cen tre gy-
ve na gar sus dai li nin kas iš Ame ri kos 
- ta py to jas ir gra fi kas Vy tau tas Ig nas 
ir ti kė jau si čia su juo su si pa žin ti. 
Už ti kau juos su žmo na Bi ru te Ig nie-
ne prie va ka rie nės sta lo val gyk lo je. 
Pa kvie tė į bu tą. Jie taip pat gy ve na 
dvie jų kam ba rių bu te, kaip ir kai-
my nas Kon stan ti nas. Pa si kal bė jo me 
apie gy ve ni mą. 

Vy tau tas Ig nas - že mai tis. Gi-
mė jis 1924 m. Ra sei nių ra jo no Za-
ci žos kai me, Jo no Ig na ta vi čiaus ir 
Mo ni kos Že mai ty tės šei mo je. Gim-
na zi ją bai gė Vil niu je. Nuo 1941 m. 
stu di ja vo Vil niaus dai lės aka de mi-
jo je. Pa ro do se da ly vau ja nuo 1942 
m. Bai gian tis II Pa sau li niam ka rui, 
1944-ai siais, emig ra vo į Va ka rus. 
Gy ve no Vo kie ti jo je, Ha nau trem ti-
nių sto vyk lo je (ne to li Frank fur to). 
1946-1948 m. me no stu di jas tę sė 
Frei bur ge (Vo kie ti jo je), Eco le des 
Arts et Métiers (Dai lės ir ama tų mo-
kyk la, la biau ži no ma kaip Frei bur go 
me no mo kyk la). Ta py bos mo kė si pas 
V. Viz gir dą ir A. Va leš ką, pie ši mo - 
pas V. K. Jo ny ną ir V. Ka siu lį. 1948 
metais bai gė mo kyk lą dai lių jų me nų 

VY TAU TAS IG NAS 2007 M. VA SA RĄ SAVO PA RO DOS KAU NE ME TU SU ŽMO NA 
BI RU TE

Pažin tis su dai li nin ku Vy tau tu Ig nu
ma gist ro laips niu. 

1950 m. emig ra vo į JAV. Ap si-
sto jo Chi ca go je, IL. Ke le tą sa vai čių 
dir bo sker dyk lo je, vė liau - tvir ti ni-
mo de ta lių fab ri ke. Va ka rais mo kė si 
pas Ame ri kos lie tu vį, gar sų Ame ri-
kos dai li nin ką A. Els kų vit ra žų tech-
ni kos. 

1951 m. dir bo Karl Hec kert 
Stai ned Glass Stu dio. 1952-1957 m. 
ap si gy ve no Cle ve lan de, OH, dir bo 
įvai rio se vit ra žų dirb tu vė se. Kur da-
mas pro jek tus ben dra dar bia vo su A. 
Va leš kos de ko ra ty vi nės dai lės stu-
di ja Chi ca go je. 1958-1962 m. ga-
vo JAV pi lie ty bę. Bu vo Bab cock & 
Wil cox ben dro vės brai žy to jas di zai-
ne ris. 1959 m. su si tuo kė su Bi ru te 
Dar gy te Dau kan tie ne. 1962-1972 m. 
per si kė lė į New Yorką. 1962 m. ta po 
New Yorko lie tu vių dai li nin kų są-
jun gos na riu. Tre jus me tus dir bo Jo-
ny nas & Shep herd Art Stu dio (šven-
tyk lų in ter je rai, vit ra žas, mo zai ka), 
vė liau, kaip lais vas me ni nin kas, kū-
rė vit ra žų pro jek tus Du co stu di jai. 
Pri ima mas į Phi la del fi jos gra fi kos 
klu bą (The Print Club of Phi la delp-
hia, PA). 1965-1967 m. bu vo New 
Yorko tarp tau ti nės ga le ri jos (Gal le ry 
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In ter na tio nal, New York, NY) na rys. 
Ruo šė si bū si mai pa ro dai Vil niu je. 
1970-1972 m. Ca tan-Ro se Ins ti tu te 
of Art (Ja mai ca, Long Is land, NY) 
dir bo gra fi kos ir di zai no in struk to-
riu mi. 1971 m. trum pam at vy ko į 
Lie tu vą. Čia jam, sa ko, ypač pa ti ko 
dail. A. Gu dai čio na mai Pa lan go je, 
bu vę nuo ša liai nuo mies to šur mu-
lio, to dėl grį žęs į JAV me ni nin kas 
iš si kė lė į As hfor dą (Con nec ti cu to 
vals ti jo je), įsi kū rė to liau nuo did-
mies čių, lie tu vių gy ve na mo je „Gi-
rai tė je“. No rė da mas tu rė ti dau giau 
lais vo lai ko įsi dar bi no sunk ve ži mio 
vai ruo to ju, o 1985 m. iš ėjo į pen si ją 
ir at si dė jo kū ry bai bei žve jy bai.

1982 m. pel nė JAV Lie tu vių 
Ben druo me nės Kul tū ros ta ry bos dai-
lės pre mi ją. 1989 m. ta po Lie tu vos 
dai li nin kų są jun gos Gar bės na riu.

Po nia Bi ru tė Ig nie nė su liū de-
siu ro dė sa vo iš puo se lė tos so dy bos, 
ku rią par da vę grį žo į Lie tu vą, nuo-
trau kas. Ten li ko daug gra žių pri si-
mi ni mų. 

Lie tu va pla čiau apie Vy tau to 
Ig no kū ry bą su ži no jo tik 1970 m., 
kai Vil niu je bu vo su reng ta jo kū ry-
bos pa ro da. Iš žy miau sių jo kū ri nių 
pa mi nė ti nos kom po zi ci jos „Gy vy bės 
me dis“, „Klou no pa sau lis“, „Žmo-
gus ir paukš tis“, ak va re lės, es tam pai 
„Se no je že mai čių kop ly čio je“, „Žve-
jai“, „Mo te ris su gi ta ra“. 

Dai li nin ko kū ry bi nia me ke ly-
je di džiau sios įta kos tu rė jo Jus ti nas 
Vie no žins kis, An ta nas Gu dai tis, Te-
les fo ras Va lius, Vik to ras Viz gir da. 

Lie tu vos dai lės mu zie jus iš lei-
do kny gą-al bu mą „Vy tau tas Ig nas“. 
Ta py to jas, taip pat že mai tis, Alo y zas 
Sta siu le vi čius Vy tau to Ig no kū ri nius 
yra pa va di nęs „skais tu mu švie čian-
čiais pa veiks lais“.

O pats dai li nin kas pri si pa žįs-
ta: „Man pa čiam di džiau sią įta ką pa-
da rė liau dies me nas. Jo kla siš ku mas 
ir kar tu pri mi ty vu mas ma ne la bai 
ža vi, jis at si spin di vi so je ma no kū-
ry bo je“. 

Ne pri klau so mos Lie tu vos me-
tais V. Ig no ta py bos ir gra fi kos kū-
ri niai pa ro do mis ap ke lia vo vi są Lie-
tu vą - juos ma tė Vil niaus, Kau no, 

Klai pė dos, Juod kran tės, Uk mer-
gės ir kt. vie to vių me no my lė to-
jai. Vie na pas ta rų jų pa ro dų bu vo 
su reng ta 2007 m. Na cio na li nia me 
M.K.Čiur lio nio dai lės mu zie jaus 
Kau no Pa veiks lų ga le ri jo je. Eks-
po zi ci ja bu vo pa rem ta 2006-ai-
siais mu zie jui dai li nin ko do va no-
ta dau giau nei šim to sa vo dar bų 
ko lek ci ja. Ša lia di džiu lių ta py bos 
dro bių, eks pre sy vių gra fi kos es-
tam pų ga li ma bu vo pa ma ty ti ir 
gu a šu at lik tų dar bų, spal vo tų es-
ki zų tu šu. 

„Ig no gra fi ka ar ti mes nė 
de ko ra ty vi niams me nams - ma-
tyt, at si lie pė il ga me tis dai li nin ko 
dar bas vit ra žo sri ty je. Ta py bo je 
jis nuo šir des nis, jaus min ges nis 
ir ori gi na les nis, džiu gi na vi di-
ne lais ve, idė jo mis ir ne var žo mu 
spren di mų pa si rin ki mu. Im pul sy-
vi dau gias luoks nio ko lo ri to ir po-
tė pių kal ba nuo lat pri me na, kad 
dai li nin ką iš au gi no eks pre sio niz mo 
am žius, pe rė męs im pre sio niz mo pa-
tir tį. Dro bė se at si sklei dė ro man tiš ka 
ir ly riš ka dai li nin ko sie la. Jo se vis-
kas žy di, kles ti, pa sau lis pri pil dy tas 
gė lių, paukš čių, skra jo jan čių an ge lų, 
o svar biau sia - mei lės ir min ties po-
lė kio, ne svar bu, ar tai bū tų šei mos, 
ar vie ni šo klou no gy ve ni mas, ar vai-
kiš kas sap nas, ar ro man tiš ka skrais te 
ap gaub tos pie me nė lio die nos.

Skaid rios nuo tai kos Ig no me-
nas, jo po mė gis žais ti, im pro vi zuo ti, 
juo kau ti ir va liū kiš kai iš dy kau ti, o ne 
tik ge dė ti ar liū dė ti, pa sken dus is to-
ri nė je sa vig rau žo je, pra ple čia mums 
ta pu sią įpras ta tra di ci jų sam pra tą, 
pa ko re guo ja ri bo tas iš va das apie lie-
tu vių liau dies me no dra ma tiš ką cha-

rak te rį kaip iš skir ti nį bruo žą.
Gy ven da mas to li nuo Lie tu-

vos, Ig nas yra itin jaut rus vis kam, 
kas lie tu viš ka, bal tiš ka, kas iš ski-
ria mū sų kul tū rą iš ki tų. Įkvė pi mo 
ir iš min ties jis se mia si iš gai vaus 
liau dies me no šal ti nio - jo dar buo se 
ypač daug są sa jų su tur tin ga že mai-
čių tau to dai le. Ta čiau me ni nį tau tos 
pa li ki mą jis per ku ria pa si telk da mas 
kū ry bi nės im pro vi za ci jos ga li my-
bes. Vy tau to Ig no kū ry ba kaip pa ti-
ki mas til tas jun gia se ną ją bal tiš ką ją 
pa sau lė jau tą su XX a. pro fe sio na lio-
jo me no sie kiais“. Taip apie Vy tau to 
Ig no kū ry bą ra šo dai lė ty ri nin kė Ni-
jo lė Tu mė nie nė mo nog ra fi jo je „Vy-
tau tas Ig nas“, 2001. 

Aud ro nė V. Škiu dai tė

Už sie nie čiai čia pri ima mi gy-
ven ti tik tu rin tys Lie tu vos pi lie ty bę 
ar ba lei di mą nuo lat gy ven ti. Ke-
lių pa sta tų kom plek se yra kon cer-
tų sa lė, bib lio te ka, spor to sa lė, kur 
spe cia lis tams pri žiū rint gy ven to jai 
spor tuo ja, kop ly čia, kir pyk la. Dir ba 
dau ge lio pro fe si jų spe cia lis tai - ma-
sa žuo to jai, so cia li niai dar buo to jai, 
gy dy to jai ir slau gy to jai ir kt. Cen-
tre vei kia įvai rios lais va lai kio gru-

pės - dai na vi mo, gie do ji mo, po kal-
bių kop ly čio je, po kal bių sek ly čio je, 
kla si ki nės mu zi kos my lė to jų, te at ro 
my lė to jų, svei kos gy ven se nos pro pa-
guo to jų ir kt. 

Gerontologijos ir 
reabilitacijos cen tro ad re sas: Kal-
va ri jų gat vė, 323, Vil nius LT-08420. 

Tel. 2777745, fax. 2700538. 
email: grc@ktl.mii.lt 

Apie Gerontologijos ir reabilitacijos centrą

VY TAU TAS IG NAS. ŽEMAI TI JA
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2008-11-06 Val do vų rū mų 
pa ra mos fon das Tai ko mo sios dai lės 
mu zie ju je, Vil niu je, su ren gė aš tun-
tą jį tra di ci nį Val do vų rū mų pa ra mos 
va ka rą. Pa ra mos va ka ruo se lė šos 
jau bu vo ren ka mos ra di niams, spau-
dams, go be le nui res tau ruo ti, kros nies 
at kū ri mui fi nan suo ti. Šis va ka ras 
bu vo skir tas Lie tu vos di džių jų ku ni-
gaikš čių rū mų pie tų kor pu so ant ro-
jo aukš to Re ne san so epo chos sos to 
sa lės sie nų ta py bi nio fri zo at kū ri mo 
pro jek tui bei jo fi nan sa vi mui. 

Val do vų rū mų sa lė je (že mu ti-
nė je rep re zen ta ci nė je sa lė je) nu ma-
to mas at kur ti fri zas, kaip bū din gas 
Re ne san so in ter je rų puo šy bos ak cen-
tas, ap jun gian tis vi są pa tal pos erd vę 
ir re zo nuo jan tis su ki tais jos de ko-
ro ele men tais, pla fo nais, por ta lais, 
ži di niais. He ral di niai mo ty vai tu rės 
pa brėž ti pa tal pos reikš min gu mą ir 
pa skir tį. Fri zo he ral di ka pa si rink ta 
iš 1555 m Vil niu je su kur to her by-

Aš tun ta sis Val do vų rū mų pa ra mos va ka ras
no, va di na mo Stem ma ta Po lo ni ca, 
o her bi nių sky dų jung tys - iš Bo nos 
Sfor zos mal dy no mi nia tiū rų. Bū tent 
šių de ko ro ele men tų pa si rin ki mas 
grin džia mas tuo, kad jie ati tin ka lai-
ko tar pį, ku rį sie kia ma rep re zen tuo ti 
„sos to“ me nė je, juo lab ne at mes ti-
na prie lai da, kad šio ra to ar pa na šių 
es te ti nių nuo sta tų dai li nin kai ga lė jo 
dar buo tis de ko ruo jant Že mu ti nės pi-
lies sa les. 

Tra di ci nė je in for ma ci nė je pa-
ra mos va ka ro da ly je, nau do da mos 
vaiz di nę me džia gą, ar chi tek tė Vi da 
Po vi laus kai tė ir ar chi tek tė res tau ra-
to rė Aud ro nė Kau ši nie nė va ka ro sve-
čiams pri sta tė ta py bi nio fri zo pro-
jek to sche mą bei de ta liai nu pa sa ko jo 
su dė tin gą sie nų ta py bos at kū ri mo 
tech ni ką. Anot pra ne šė jų, fri zą ke ti-
na ma at kur ti ne kaip nau ją, švie žiai 
nu ta py tą in ter je ro ak cen tą, o su teik ti 
jam „is to riš ku mo“ at spal vį, pa ren-
kant ati tin ka mas at li ki mo tech ni kas. 

Nu ma ty ta nu ta py ti fri zo fo nus, pa-
grin di nius ele men tus, he ral di nius ir 
or na men ti nius mo ty vus, mo de liuo-
jant juos pu an te lio me to du, pri si lai-
kant XVI a. vi du rio-ant ro sios pu sės 
Re ne san so epo chos sti lis ti kos. 

Va ka rą ve dė ak to rius Da rius 
Ra kaus kas, ku ris va sa ros me tu pui-
kiai at lik da vo šauk lio vaid me nį fon-
do ren gia mo se Val do vų rū mų ce re-
mo ni jo se Ka ted ros aikš tė je, prie Val-
do vų rū mų. Lie tu vos val do vų rū mų 
at kū ri mo ap žval gą trum pai pri sta tė 
VĮ „Vil niaus pi lių di rek ci jos“ di-
rek to rius Sau lius An dra šū nas, ku rią 
pa pil dė ir iš bai gė va ka ro sve čiams 
de monst ruo ja mas žur na lis to ir re ži-
sie riaus Bro niaus Sla vins ko fil mas 
„Val do vų rū mų at kū ri mo kro ni ka. 
6-oji da lis“. Fil mo de monst ra vi mo 
me tu va ka ro sve čiams bu vo pa sa ko-
ja ma apie Val do vų rū mų te ri to ri jo je 
at lie ka mus ar che o lo gi nius ka si nė ji-
mus, ra di nių res tau ra vi mą, nu ma to-

PA RA MOS VA KA RO SVE ČIAI
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mus at kur ti in ter je rus bei sie nų ta py-
bi nio fri zo pro jek tą. 

Val do vų rū mų pa ra mos fon-
do pas tarų jų, 2008, me tų veik lą ap-
žvel gė fon do di rek to rius Ed mun das 
Ku li kau kas. Iš sa miai pri sta tęs fon-
do tiks lus, už da vi nius bei veik los 
kryp tis di rek to rius, pa pa sa ko jęs apie 
reikš min giau sius fon do veik los įvy-
kius. Fon das yra įsi pa rei go jęs fi nan-
suo ti ne tik že mu ti nės rep re zen ta ci-
nės sa lės fri zos at kū ri mą, bet taip pat 
šios sa lės kok li nę kros nį. Val do vų 
rū mų pa ra mos ko mi te tas JAV, va-
do vau ja mas vie nos iš fon do stei gė-
jų, Pa sau lio Lie tu vių Ben druo me nės 
pir mi nin kės Re gi nos Na ru šie nės, fi-
nan suos gre ti mos go ti ki nės sa lės at-
kū ri mą, įskai tant grin dis ir kok li nę 
kros nį.

In for ma ci nę va ka ro da lį už-
bai gė Val do vų rū mų Sta ty to jų di plo-
mų rė mė jams įtei ki mas. Val dy bos 
pir mi nin kas Al gir das Vap šys įtei kė 
Sta ty to jo di plo mus pen kiems rė mė-
jams, pa lai kiu siems Val do vų rū mų 
at sta ty mo idė ją. Di džio jo sta ty to jo 
di plo mas įteik tas ben dro vei „Ma xi-
ma LT“, UAB už 100 000 li tų pa ra-
mą, skir tą vie nos re ne san si nės kros-
nies at kū ri mui. UAB ,,Tau ra kal niui“ 

 „VI DU RAM ŽIŲ PA SIUN TI NIŲ“ ŠO KIŲ PRO GRA MOS DA LY VIAI

įteik tas Gar bės sta ty to jo di plo mas už 
dau giau kaip 10 000 li tų pa ra mą, su-
teik tą fon do ren gi nių me tu. Pen kiais 
Val do vų rū mų Sta ty to jų di plo mais 
pa gerb ti ben dro vės ir fi zi niai as me-
nys, pa au ko ję po 1000 li tų -  UAB 
„Grūs tė“, AB „Lie tu vos jū rų lai vi-
nin kys tė“, Liud vi ka Sa vei ky tė, Juo-
zas Var ka la ir Jū ra tė Bag džiū nie nė. 

Ren gi nio or ga ni za to riai po 
tra di ci nės in for ma ci nės da lies va ka-
ro sve čius bei Val do vų rū mų rė mė jus 
pa kvie tė pa ben drau ti bei ma lo niai 
pra leis ti lai ką, mo kan tis šok ti skam-
bant to laik me čio mu zi kai, vi du ram-
žių šo kius su Tra kų pi lies bro li jos 
„Vi du ram žių pa siun ti niai“ bei Vil-
niaus li cė jaus mo ki niais. Ne ma žai 
sve čių įsi jun gė į sma gius vi du ram-
žių šo kius. Dė vė da mi ano lai ko tar-
pio rū bais šo kė jai ir moks lei viai pa-
puo šė ren gi nį ir su ža vė jo sve čius.

Rė mė jai bu vo ap do va no ti ke-
lias de šim čia pri zų. Ap do va no ji mus 
įtei kė ak to rius Da rius Ra kaus kas 
su Da lia Gruo die ne, vie na iš Fon-
do stei gė jų. Tarp ypa tin giau sių pri zų 
bu vo dai li nin kės Vi jos Ta ra bil die nės 
kū ri nys iš cik lo „Is to ri jos frag men-
tai“ - „Bar bo ra Rad vi lai tė“ ir Rim-
to Ta ra bil dos kū ri nys ,,Du bin gių 

pi lia kal nis nak tį“. Dai li nin ko Ado-
mo Gal di ko ta py bos dar bą do va no-
jo Be at ri čė Klei zai tė Va sa ris, vie na 
iš fon do stei gė jų. Net ke tu ris pri zus 
pa do va no jo Jū ra tės Ka zic kai tės įmo-
nė ,,Jū ra tės ak me nė liai“; vie nas bu-
vo jos su kur tas įspū din gas vė ri nys. 
Au to rius Ma rius Jo vai ša pa do va no-
jo sa vo nuo trau kų al bu mą ,,Ne re gė-
ta Lie tu va“, o Elek tro ni nės lei dy bos 
na mai - tris kom pak ti nius dis kus 
,,Ido mio ji is to ri ja“. Du pri zai bu vo 
1979 m. skulp to riaus Vy tau to Ka šu-
bos su kur ti Vil niaus uni ver si te to 400 
m. ju bi lie jaus me da liai, anks čiau 
do va no ti ka li for nie čio dr. Le o pol do 
Tre čio ko. Pri zus do va no jo res to ra-
nai „Su es In dian Ra ja“ ir ,,Zo e‘s“, 
ke lio nių agen tū ra ,,Vi sit Lit hu a nia“ 
ir fon das.

Aš tun ta ja me Val do vų rū mų 
pa ra mos va ka re ap si lan kė per 180 
gar bin gų sve čių. Va ka ro me tu su-
rink ta dau giau kaip 7000 Lt sie nų 
ta py bos at kū ri mui pa rem ti. Anks-
čiau jau au ko ję pre zi den tas Al gir das 
Bra zaus kas ir po nia Kris ti na Bra-
zaus kie nė šio ren gi nio me tu sky rė 
po 1000 Lt  au ką.

Val do vų rū mų pa ra mos 
fon do in for ma ci ja
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„Aš ne daž nai nu va žiuo ju prie 
jū ros. Pas ku ti nį kar tą bu vau su tė-
vais Šven to jo je gal prieš tre jus me-
tus. Va ka rais mes kas dien ei da vo me 
į ko pas pa ly dė ti sau lės. Sau lė pa ma-
žu nir da vo į jū rą, nu da žy da ma de be-
sis rau do na spal va. Ne pa kar to ja mas 
vaiz das ir jaus mas! Vie no je dai lės 
mo ky to jo Ri man to Ki sie liaus nuo-
trau kų aš vėl iš vy dau jū rą su be si lei-
džian čia sau le. Ši nuo trau ka man su-
kė lė daug švie sių pri si mi ni mų apie 
pra bė gu sią va sa rą“. Ma ri ja

„Šio je pa ro do je daug gra žių 
nuo trau kų apie gam tą įvai riais me tų 
lai kais. Man jos vi sos pa ti ko, ypač 
srai gė, ro po jan ti au ga lo stie be liu“. 
Ana

„Pa si žiū rė jau mo ky to jo Ri-
man to fo to gra fi jų pa ro dą. Pa ti mėgs-
tu fo to gra fuo ti, to dėl vi sa da įdo mu 
pa ma ty ti, kaip ku ria ki ti. La biau siai 
įsi mi nė nuo trau ka, ku rio je už fik suo-
ta mer gi na, sė din ti va ka re ant liep-
te lio prie eže ro. La bai ro man tiš ka, 
gra ži nuo trau ka, iš ku rios dvel kia 
va ka ro ra my bė, su si mąs ty mas, ty-
la... Ačiū mo ky to jui už šil tą, gra žią 
pa ro dą, lin kiu kū ry bi nės sėk mės“. 
Ra mu nė

„Man ne la bai pa ti ko ši pa ro-
da. Su tin ku, kad vis kas la bai gra žu: 
gė ly tės, dru ge liai, bo ru žės, bi tės, 
vo ra tin kliai, sau lė ly džiai, ra sos ar 
lie taus la šai ant me džių ša kų... To-

Gy ve ni mo kai tos žen klai
kių vaiz dų ir nuo trau kų mes ma to-
me daž nai. Bet me ni nin ko pa skir tis 
- pa ma ty ti pa sau lį ki taip, ori gi na liai, 
sa vi tai. Čia to ne ra dau, to dėl lin kiu 
mo ky to jui Ri man tui ras ti sa vo ke lią 
jo pa si rink to je sri ty je“. Jo nas

Tai žiups ne lis Vil niaus vi du-
ri nės mo kyk los „Lie tu vių na mai“ 
moks lei vių at si lie pi mų apie S. Sta-
ne vi čiaus vi du ri nės mo kyk los dai lės 
mo ky to jo Ri man to Ki sie liaus fo to-
gra fi jų pa ro dą, su reng tą „Lie tu vių 
na muo se“. 

Ri man to nuo trau ko se - su-
stab dy tos me tų lai kų aki mir kos. Jo 
nuo trau kos - tai pa pras ti, ge ra no riš-
ki, nuo šir dūs, šil ti laiš kai sa vo šei-
mai, mo ki niams, ko le goms, mums 
vi siems. Iš si sklei du sia me ži buok lės 
žie de, žo lės stie be ly je, sie kian čia me 
švie sos, smil go je iš vai kys tės pie vų, 
ra sos ka ro lių tra pu me, leng va me ir 
ele gan tiš ka me dru gio spar nų plaz-
dė ji me, šerkš no raš tuo se ar žie mos 
šal ty je su stin gu sia me pa slap tin ga me 
van dens pėd sa ke, ma žos mer gy tės 
del nuo se ar did mies čio lan gų stik-
luo se at ran di gy ve ni mo kai tos žen-
klus, ir tas at ra di mo džiaugs mas su-
šil do, nu ra mi na, įkve pia sie lą.

„Ne su pro fe sio na lus fo to gra-
fas. Tai tik po mė gis iš vai kys tės, kai 
už su tau py tus ki šen pi ni gius įsi gi jau 
pir mą jį fo to apa ra tą „Sme na“. Ma ne 
vi sa da ža vė jo be si kei čian ti gam ta ir 

ka me ros ma gi ja“. Taip pa ro dos ano-
ta ci jo je pri sis ta to au to rius. Ri man tas 
mie lai da li ja si su mu mis tuo, kas jam 
svar bu ir bran gu. Jis sa vo lai ką au-
ko ja ne tik vai kams, bet ir kū ry bai. 
Šia pa ro da mo ky to jas tar si ra gi na 
mus vi sus su sto ti, pa si džiaug ti kar tu 
su juo. Sku bė da mi gy ven ti, lenk ty-
niau da mi su lai ku ir vie nas su ki tu, 
vai ky da mie si ma te ria li nės ge ro vės, 
gar des nio kąs nio, puoš nes nio rū-
bo, au to mo bi lio ar iš tai gin ges nio 
na mo, mes ne ran da me lai ko pa bū ti 
su sa vi mi, pa si gė rė ti gam ta, pa mąs-
ty ti, koks tra pus ir trum pas mū sų 
gy ve ni mas. Mes pa mirš ta me sa vo 
ar ti muo sius, sa vo vai kus, net pa tys 
sa ve. O juk vis kas, kas svar biau sia 
ir gra žiau sia, yra gre ta mū sų, tik su-
ge bė ki me su mei le pa žiū rė ti į dan gų, 
me dį, paukš tį, gė lę, į sa vo ar ti mą. 
Kiek ap link ža ve sio, kiek spal vų ir 
gar sų! Tik su ar tė jęs su gam ta žmo-
gus su vo kia tik rą ją gy ve ni mo es mę 
ir pil nat vę.

Per skai čiu si at si lie pi mus apie 
ma no ko le gos Ri man to Ki sie liaus 
fo to gra fi jų pa ro dą ap si džiau giau, 
kad gy ve ni mo kai tos žen klai at si-
spau dė „Lie tu vių na mų“ moks lei vių 
šir dy se. 

Ži vi li ja Ši me le vi čie nė
Vil niaus vi du ri nės mo kyk los 

„Lie tu vių na mai“ dai lės mo ky to ja

„LIE TU VIŲ NA MŲ“ MO KI NU KĖS FO TO GRA FI JŲ PA RO DO JE
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Pa sau lio lie tu vių ar chy ve pa dir bė jus
Nors Ire nos Mi ku li čie nės, Na cio na li nio mu zie jaus Vil niu je Nau jau sių jų lai kų sky riaus 

ve dė jos, sta žuo tė Chi ca go je vei kian čia me Pa sau lio lie tu vių ar chy ve prie Li tu a nis ti nio ty ri mo 
cen tro bai gė si prieš me tus, bet įspū džiai ne iš blė so, jie gy vi ir šian dien ap mąs to mi, par si vež-
tą me džia gą pa pil do Ame ri ko je su tik ti lie tu viai. Pa pra šė me Ire nos Mi ku li čie nės pa pa sa ko ti 
apie Pa sau lio lie tu vių ar chy vą ir sa vo at ra di mus ja me.

Li tu a nis ti kos ty ri mų ir stu di-
jų cen tro dar buo to jai pa si ti ko ma ne 
la bai drau giš kai, ma lo niai pri ėmė, 
ap gy ven di no, vi so ke rio pai ma ni mi 
rū pi no si. Ap ro dė Chi ca gos ir prie-
mies čių įžy my bes, lie tu vių bū ri mo si 
cen trus, su pa žin di no su pa čiu Jau-
ni mo cen tru ir, ži no ma, su Pa sau lio 
lie tu vių ar chy vu. Pa pa sa ko jo, ką tu ri 
ir kuo ga lė tų pa dė ti. Pas kui pra si dė-
jo dar bas. Ma no tiks las bu vo kaip 
ga li ma dau giau su si pa žin ti su ar chy-
vais ir kaip ga li ma dau giau par si vež-
ti me džia gos sa vo mu zie jui - Lie tu-
vos var do 1000-me čio pa ro dai bei 
lei di niui. Na, ir, ži no ma, no rė jo si 
kaž kiek pa dė ti pa čiam Pa sau lio lie-
tu vių ar chy vui tvar kant nau jai gau-
tą me džia gą, nes, ma tant, kaip jiems 
trūks ta dar bo ran kų, no rė jo si pa dė ti 
ir nors kaž kiek at si dė ko ti už sve tin-
gu mą. 

Man at vy kus bu vo at si vež tas 
bu vu sio Lie tu vių ve te ra nų są jun gos 
„Ra mo vė“ vei kė jo Ed mun do Ven-
gians ko, už vi suo me ni nę veik lą Lie-
tu vos pre zi den to 1995 m. ap do va no-
to Lie tu vos Di džio jo ku ni gaikš čio 
Ge di mi no Ri te rio kry žiu mi, di džiu lis 
ar chy vas iš Union Pier, Mi chi ga no 
vals ti jos. Po rą kar tų ve žant daik tus 
Ven gians kų so dy bo je te ko lan ky tis ir 
man. E. Ven gians kas na muo se bu vo 
įsi ren gęs mu zie jė lį, ku ria me kau pė 
jo va do vau ja mų or ga ni za ci jų ar chy-
vus, mu zi kos ir įvai rių ren gi nių įra-
šus, fo to gra fi jas, tau ti nę at ri bu ti ką. 
Me džia gą  E. Ven gians kas pra dė jo 
rink ti  dar Vo kie ti jo je, gy ven da mas 
pa bė gė lių sto vyk lo se ir tę sė šį dar bą 
at vy kęs į Ame ri ką. Jam mi rus žmo na 
vi są jo su kaup tą me džia gą, di džiu-
lę bib lio te ką ir as me ni nius daik tus 
ati da vė Pa sau lio lie tu vių ar chy vui. 
Tą ja me džia ga ar chy vo dar buo to jai 
už klo jo ke le tą kam ba rių ir rei kė-
jo grei tai ją su tvar ky ti. Šio dar bo ir 
ėmiau si. Per du mė ne sius, ku riuos 

JAU NI MO CEN TRAS IR JĖ ZUI TŲ VIE NUO LY NAS, KUR ĮSI KŪ RĘS PA SAU LIO LIE TU VIŲ 
AR CHY VAS

IRE NA MI KU LI ČIE NĖ SVE ČIUO JA SI PAS AME RI KOS LIE TU VIŲ TARY BOS VEI KĖ JĄ 
AN GE LĘ KA TI LIE NĘ
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pra lei dau cen tre, spė jau ar chy vą su-
tvar ky ti ir pa da ry ti jo ap ra šą - su si-
da rė apie 850 po zi ci jų.

Dar bas ar chy ve man bu vo 
nau din gas. At ra dau sau nau din gų fo-
to gra fi jų, pa si da riau jų ko pi jas. Ga-
lė jau pa tiks lin ti ir nau ja in for ma ci ja 
pa pil dy ti jau  tu ri mą mū sų mu zie ju je 
me džia gą. Nau do da ma si pro ga, kad 
esu čia ir tu rė da ma lais vo lai ko, pra-
bė gom su si pa ži nau su Pa sau lio lie tu-
vių ar chy ve sau go mais per so na li jų ir 
or ga ni za ci jų fon dais, Sta sio Bud rio 
fo to gra fi jų ir Ži le vi čiaus-Krei vė no 
mu zi ko lo gi jos ar chy vais, Ra mo vė-
nų lais vės ko vų ir Lie tu vių me di ci-

nos mu zie juo se sau go ma me džia ga. 
Ži no ma, kad  pri trū ko lai ko ge ram 
su si pa ži ni mui. Me džia gos ten yra la-
bai daug ir įvai rios. Ar chy vai nuo lat 
pil do mi, nau ja me džia ga vis plau kia 
ir lais vai ja nau do tis da ro si vis su dė-
tin giau. Ar chy vui rei kia pa gal bi nin-
kų. Dėl to cen tras nuo lat pri ima vie-
ną ki tą spe cia lis tą iš Lie tu vos, ku rie 
jiems pa dė tų tą me džia gą tvar ky ti. 

Te ko pa čiai su si tik ti su kai ku-
riais žmo nė mis. Lie tu vos pre zi den to 
Alek san dro Stul gins kio duk ra Al do-
na Juo ze vi čie nė per da vė par vež ti į 
Lie tu vą sa vo tė vų laiš kus, do ku men-
tus ir net ke le tą as me ni nių šei mos 

daik tų Sig na ta rų na mams Vil niu je. 
Li ku sią me džia gą ža dė jo at vež ti jos 
vai kai, va žiuo da mi sve čiuo tis į Lie-
tu vą. Ba le to ar tis tas Jau nu tis Puo-
džiū nas kuk lin da ma sis į Jau ni mo 
cen trą at ne šė dvi fo to gra fi jas, ta čiau 
po ku rio lai ko, man jau grį žus na mo, 
vi są pluoš tą at siun tė pa štu. Su si pa ži-
nau su žur na lis tu ir fo to gra fu Ed var-
du Šu lai čiu, su ALTV stei gė ju Ar vy-
du Re nec kiu, vi suo me ni nin ku, 1939 
m. at vy ku siu į pa sau li nę pa ro dą New 
Yorke ir li ku siu čia vi sam lai kui, Al-
giu Re giu. Lie tu vių Ben druo me nės 
vei kė ja Ma ri ja Re mie nė  mū sų Na-
cio na li niam mu zie jui  per da vė da lį 
sa vo ar chy vo, ta čiau as me niš kai su 
ja su si pa ži nau tik čia, Chi ca go je, ir 
pa ty riau jos dė me sį bei  glo bą. Jos 
dė ka su si pa ži nau su „Drau go“ re-
dak ci ja, da ly va vau ke liuo se Lie-
tu vių Ben druo me nės ren gi niuo se. 
Ben druo me nės vei kė jas, il ga me tis 
Lie tu vių ope ros ta ry bos pir mi nin kas 
Vac lo vas Mom kus mu zie jui pa do va-
no jo kom plek tą ope ros pro gra mų ir 
as me ni nių fo to gra fi jų.

Lan kiau si pas fo to me ni nin ką 
Al gi man tą Ke zį, ku ris mu zie jui pa-
do va no jo sa vo lei di nių, pla ka tų, fo-
to gra fi jų ir ma lo niai su ti ko at ei ty je 
Na cio na li nia me mu zie ju je su ruoš ti 
pa ro dą. Ben dra vau su fo to gra fu Jo nu 
Ta mu lai čiu, ku ris mū sų mu zie jui yra 
pa do va no jęs daug sa vo fo to gra fi jų. 
Per žiū rė jau jo gau sų fo to gra fi jų ar-
chy vą, di džiu lį pluoš tą ir at si ve žiau.

Da ly va vau po pie tė je „Sek ly-
čio je“, kur tu rė jau pro gos pa pa sa-
ko ti apie Na cio na li nį mu zie jų, apie 
iš ei vi jos fon dą, apie mū sų dar bus, 
pla nus ir apie sa vo ke lio nės tiks lą. 
Po to prie ma nęs pri ėjo ke le tas su-
si do mė ju sių žmo nių. Vie na jų - An-
ge lė Leš čins kie nė, prieš ke le tą me tų 
į Chi ca gą at vy ku si  iš Bra zi li jos. Jos 
tė vai į Bra zi li ją at vy ko dar tar pu ka-
riu. Ji per da vė mu zie jui me džia gos 
apie Bra zi li jos lie tu vius. Su ja da bar 
su si ra ši nė ja me. 

Lan kiau si  Šv. Ka zi mie ro vie-
nuo ly ne, ku rio pa tal po se 1946 m. 
bu vo pa dė tas kaup ti ar chy vas, vė liau 
pa va din tas Pa sau lio lie tu vių ar chy vu 
(1950 m.) ir tik 1975 m. per si kraus-

CHI CA GOS PRIE MIES TY JE LE MON TE, IL, PRIE PA MIN KLO PAR TI ZA NŲ MO TI NAI. 
SKULP TO RIUS R. MO ZO LIAUS KAS
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IN TER NA TIO NAL FRIEND SHIP GAR DENS. EG LĖS IR PA MIN KLAI LIE TU VOS PRE ZI-
DEN TAMS ALEK SAN DRUI STUL GINS KIUI, DR. KA ZIUI GRI NIUI IR AN TA NUI SME TO NAI 
MI CHI GAN CI TY, MI CHI GA NO VALS TI JA

tęs į Jau ni mo cen trą. Vie nuo ly ną ir 
ja me esan tį mu zie jė lį sve tin gai ap-
ro dė se suo Te re sė Pa pšy tė, do va nų 
įdė ju si pa čių vie nuo lių kep tos duo-
nos.

Lan kiau si Bal ze ko lie tu vių 
kul tū ros mu zie ju je, ku ria me ma lo-
niai pri ėmė Lie tu vos gar bės kon su-
las Palm Be ach, Flo ri do je, Stan ley 
Bal ze kas ir mu zie jaus di rek to rė Ri ta 
Janz. Jie mū sų mu zie jui pa do va no jo 
ke lias anks ty vo sios lie tu vių emig ra-
ci jos fo to gra fi jų ko pi jas.

Du mė ne siai Chi ca go je pra-
bė go la bai grei tai. Už si mez gė kon-
tak tai su žmo nė mis, par si ve žiau apie 
650 nuo trau kų ko pi jų. Da lis fo to gra-
fi jų yra iš Lo ty nų Ame ri kos lie tu vių 
ben druo me nių gy ve ni mo, jų mū sų 
mu zie jui kaip tik la bai trū ko. Da lis 
yra iš anks ty vo sios emig ra ci jos, ta-
čiau di džio ji dau gu ma - iš  lie tu vių 
per kel tų jų as me nų (DP) sto vyk lų 
Vo kie ti jo je  1945-1949 m. Ma ne ta 
te ma ypač do mi na, to dėl la bai džiau-
giuo si Pa sau lio lie tu vių ar chy ve su-
ras ta me džia ga. O fo to me džia ga pa ti 
įvai riau sia - vai kų dar že liai, mo-
kyk los, spe cia lūs kur sai, sto vyk lų 
vaiz dai, bui tis, įvai rių or ga ni za ci jų 
ren gi niai, at ski rų vei kė jų ir šei mų 
nuo trau kos. Ir la bai pla ti ge og ra fi ja 
- vi sos trys oku pa ci nės zo nos: an glų, 
ame ri kie čių ir pran cū zų.  

Be ar chy vi nės me džia gos,  Li-
tu a nis ti kos ty ri mų cen tras mu zie jui 
pa do va no jo Bos to no en cik lo pe di jos 
kom plek tą, Br. Kvik lio „Mū sų Lie-
tu va“ ke tur to mį ir dar ke lias de šimt 
įvai rių lei di nių mu zie jaus bib lio te-
kai. Tai gi, grį žau tur tin ga.

Ma ny čiau, kad ke lio nė pa si-
se kė vi sa pu siš kai. Už tai no rė čiau 
pa dė ko ti ma ne į ke lio nę pa stū mė ju-
siems žmo nėms. Už su da ry tas pui-
kias są ly gas dar bui no rė čiau pa dė-
ko ti Li tu a nis ti kos ty ri mo ir stu di jų 
cen tro va do vui prof. Jo nui Rač kaus-
kui, PLA di rek to rei Skir man tei Mig-
li nie nei ir vi siems, dir ban tiems Jau-
ni mo cen tre.

Na, o grį žu si to liau ren giuo si 
Lie tu vos var do 1000-me čio pa ro dai, 
ku rio je svar bią vie tą užims ir iš ei vi-
jos gy ve ni mas bei veik la.

KA ZI MIE RIE ČIŲ VIE NUO LY NO MU ZIE JŲ AP RO DO SES. TE RE SĖ PA PŠY TĖ
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Kiek vie nos tau tos is to ri ja yra 
jos gy va vi mo, kū ry bos, jos įsi tvir ti-
ni mo, sa vęs su pra ti mo ir re a li za vi mo 
pa sau lio rai do je is to ri ja. Čia tau ta 
reiš kia si kaip ci vi li za ci jos sub jek tas, 
o vals ty bin gu mas yra vie na šios raiš-
kos są ly gų. 

1009 me tais šven to jo Bru no-
no krikš to mi si ja pa sie kė Lie tu vą. 
Kved lin bur go (Qu ed lin burg) - Har-
co kal nų pa pė dė je esan čio Vo kie ti jos 
mies to met raš čiuo se (An na les Qu ed-
lin bur gen ses) pir mą kar tą bu vo pa-
mi nė tas Lie tu vos var das. 

Ar tė ja 2009-ie ji - Lie tu vos 
var do pa mi nė ji mo tūks tan tie ji me tai. 
Ši svar bi vals ty bei su kak tis vie no kiu 
ar ki to kiu bū du pa lie čia kiek vie ną 
Lie tu vos pi lie tį. Gy ve ni mas glo ba li-
zuo ta me pa sau ly je ke lia nau jus iš šū-
kius tiek at ski roms vals ty bėms, tiek 
ir jų pi lie čiams. To dėl daž nas sa vęs 
klau sia me: kaip tu ri me ug dy ti jau ną-
ją kar tą, kad ji tap tų ak ty vi ir kū ry-

Did vy rių pra min tais ta kais

bin ga, kad mū sų jau nuo me nė ga lė tų 
jaus tis lai min gais ir rei ka lin gais sa-
vo ša liai pi lie čiais.

Mi nint Lie tu vos tūks tant me tį 
Tau ti nių ma žu mų ir iš ei vi jos de par-
ta men tas (TMID) prie Lie tu vos Res-
pub li kos Vy riau sy bės jau ke le rius 
me tus iš ei lės or ga ni zuo ja edu ka ci-
nes pa žin ti nes ke lio nes-se mi na rus 
Ry tų Lie tu vos pe da go gams. Kvie čia 
į kon fe ren ci jas, se mi na rus, ke lia mo-
ky to jų kva li fi ka ci ją. De par ta men to 
Tau ti nių ma žu mų sky riaus Lie tu vos 
pro gra mos po sky rio ve dė jo Al fon so 
Kai rio tei gi mu, mū sų jau na jai kar tai 
pri va lu pa dė ti su pras ti tūks tant me-
čio reikš min gu mą ug dant jų sa vi mo-
nę, pi lie tiš ku mą, tau ti nį iden ti te tą, 
pa si di džia vi mą sa vo ša lies is to ri niu 
pa vel du, pri si me nant iš ki lių žmo nių 
pa si au ko ji mą ir žyg dar bius, gar si-
nant Lie tu vos var dą. Ir pir miau sia 
tai da ry ti tu rė tų mo ky to jas - žmo gus, 
ku ris su si tin ka su ma žuo ju Lie tu vos 

pi lie čiu ir ly di jį pa ži ni mo ke liu.
Spa lio 8-11 die no mis TMID 

or ga ni za vo edu ka ci nę pa žin ti nę ke-
lio nę-se mi na rą „Dvie jų tau tų is to ri ja 
jun gia ir tau tas, ir žmo nes“ marš ru tu 
Vil nius-Mys li bu žas-Pščel ni kas-Šče-
ci nas-Vil nius. Į ke lio nę se mi na rą 
vy ko Vil niaus ap skri ties (Ig na li nos, 
Šal či nin kų, Šven čio nių, Tra kų, Vil-
niaus ra jo nų, Vi sa gi no mies to) 43 
pe da go gai ir švie ti mo sky rių dar-
buo to jai.

Kir tus Lie tu vos-Len ki jos sie-
ną ke lio nės-se mi na ro da ly vius pa si-
ti ko Au gus ta vo mies tas. Pa mi nė ti na, 
kad iki Liub li no uni jos Au gus ta vas 
bu vo Lie tu vos Di džio sios Ku ni-
gaikš tys tės te ri to ri jo je. 1561 m. ge-
gu žės 16 d. Žy gi man tas Au gus tas, 
su teik da mas Mag de bur go tei ses, pa-
va di no mies te lį Au gus ta vu. Ta čiau 
1569 m. sie ną tarp Len ki jos ir Lie tu-
vos nu sta čius Ne tės upe Au gus ta vas 
ati te ko Len ki jai, nors mies to ka pi nės 

KE LIO NĖS-SE MI NA RO DA LY VIAI
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li ko Lie tu vos pu sė je.
Lek to rė, Šven čio nių r. Šven-

čio nė lių gim na zi jos is to ri jos mo ky-
to ja Dai va Uzia lie nė skai tė pa skai tą 
„Dvie jų tau tų is to ri ja jun gia ir tau-
tas, ir žmo nes“, ku rios me tu ap žvel-
gė mū sų ša lies vals ty bin gu mo rai dą, 
pa mi nė jo įvai rius is to ri nius fak tus, 

reikš min gus ir Lie tu vai, ir Len ki jai, 
at sklei dė dvie jų tau tų reikš min gas 
są sa jas, tu rė ju sias įta kos for muo jan-

tis Lie tu vos ir Len ki jos vals ty bėms. 
Po pa skai tos se mi na ro ke lio nės da-
ly viai da ly va vo dis ku si jo je. 

Pir mo sios die nos va ka ras mus 
pa si ti ko Brod ni co je. Len ki jos Ku ja-
vi jos-Pa ma rio vai va di jo je - tai vie-
nas gra žiau sių Len ki jos mies tų. Jį 
su pa pui ki gam ta, nuo sta būs kraš to-
vaiz džiai. Brod ni co je iš li ku sios XI II 
a. kry žiuo čių pi lies lie ka nos su virš 
mies to iš ki lu siu bokš tu. Tra kų vi du-
ri nės mo kyk los di rek to rius Ma rian 
Kuz bors ki pa ti ki no, kad Brod ni cos 
mu zie jus ben dra dar biau ja su Tra kų 
sa los pi lies mu zie ju mi. Tra kiš kiai 
ir mies to sve čiai tu rė jo pro gos su si-
pa žin ti su Brod ni cos fo to me ni nin kų 
pa ro da, de monst ruo ta Tra kų sa los 
pi lies mu zie ju je.

An trą ke lio nės die ną se mi na ro 
ke lio nės da ly viams bu vo pri sta ty tas 
nau jas ži no mo te le vi zi jos ope ra to-
rius, Lie tu vos žur na lis tų są jun gos 
na rio kau nie čio Sta sio Dar gio drau-
ge su Lie tu vos avia ci jos mu zie jaus 
ben dra dar biu Jo nu Če pu su kur tas 
do ku men ti nis fil mas „Li tu a ni cos“ 
did vy riai am ži nai gy vi“. Dvie jų va-

ŠČE CI NO ŠV. JO KŪ BO APAŠ TA LO AR KI KA TED RA BA ZI LI KA, KU RIO JE YRA LIE TU-
VIŠ KA KOP LY ČIA

PA MIN KLI NĖ LEN TA DA RIUI IR GI RĖ-
NUI AT MIN TI ŠČE CI NO AR KI KA TED RO JE

PA MIN KLAS STE PO NUI DA RIUI IR STA SIUI GI RĖ NUI (SKULP TO RIUS KĘS TU TIS LA-
NAUS KAS) LEN KI JOS MIES TE LY JE MYS LI BU ŽE, LA KŪ NŲ VAR DU PA VA DIN TA ME SKVE-
RE LY JE, ŠA LIA ŠV. GER TRŪ DOS KOP LY ČIOS, KU RIO JE, PRIEŠ IŠ LY DINT Į LIE TU VĄ, 
LA KŪ NAI BU VO PA ŠAR VO TI
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lan dų truk mės fil me se mi na ro-ke lio-
nės da ly viai su si pa ži no su dau gy be 
fak tų apie S. Da riaus ir S. Gi rė no 
gy ve ni mą ir jų skry dį per At lan-
tą. Fil me įam žin ti la kū nų ar ti mų jų 
pri si mi ni mai at sklei džia nau jus be-
bai mių la kū nų gy ve ni mo epi zo dus. 
Bu vęs Kau no Jab lons kio vi du ri nės 
mo kyk los mo ky to jas, da bar Obe lių 
is to ri jos mu zie jaus ve dė jas An drius 
Druč kis prieš ope ra to riaus S. Dar gio 
ka me rą pa pa sa ko jo, kaip pe da go-
gas iš sau go jo me di nius ir bron zi nius 
At lan to nu ga lė to jų kars tus, ku riuos 
so vie ti nė val džia ban dė su nai kin ti. 
Ar chy vi nius do ku men ti nius kad rus 
ir nuo trau kas fil mo kū rė jams pa tei kė 
Lie tu vos avia ci jos ir Vy tau to Di džio-
jo ka ro mu zie jai. Ka dan gi do ku men-
ti nio S. Dar gio fil mo „Li tu a ni cos“ 
did vy riai am ži nai gy vi“ prem je ra 
Kau ne įvy ko 2008-ųjų lie pos 15-ąją, 
Ste po no Da riaus ir Sta sio Gi rė no 
skry džio per At lan tą 75-ųjų me ti nių 

pro ga, dau ge liui ke lio nės-se mi na ro 
da ly vių šis fil mas dar ne bu vo ma ty-
tas.

Va ka rą pa si ti ko me Mys li bu-
že, sve tin guo se se se rų vie nuo lių na-
muo se. At si gu lė me su pa lin kė ji mu 
„Lai Die vas mus sau go“. Ry tą bu-
vo me pa vai šin ti gau siais pus ry čiais, 
ap do va no ti vie nuo ly no glo bė jų at-
vaiz du. Apie mū sų ap si lan ky mą se-
se rims pri mins at mi ni mo do va nos, 
ku rias įtei kė Al fon sas Kai rys, TMID 
Tau ti nių ma žu mų sky riaus Ry tų Lie-
tu vos pro gra mos po sky rio ve dė jas ir 
jau ne pir mą ke lio nę tal ki nan ti Ona 
Ra ma naus kie nė, Tra kų r. Lent va rio 
pra di nės mo kyk los di rek to rė. 

Spa lio 10 die ną Mys li bu že 
(iki 1945 <http://lt.wi ki pe dia.org/
wi ki/1945> m. Sol di nas, Vo kie ti ja) 
se mi na ro da ly vius pa si ti ko Šče ci no 
lie tu vių drau gi jos pir mi nin kas Vik-
to ras Bu vels kis. Jo ly di mi pa sie kė-
me ne to lie se esan tį Pščel ni ko kai mą. 

Čia, miš ko pro sky no je, nuo 1934 m. 
Lie tu vos vals ty bės rū pes čiu pa sta-
ty tas pa min klas lie tu vių la kū nams 
Ste po nui Da riui ir Sta siui Gi rė nui, 
lėk tu vu „Li tu a ni ca“ skri du siems iš 
New Yorko į Kau ną. Prie pa min klo 
pa dė jo me iš Lie tu vos at vež tų gė lių 
ir nu len kė me gal vas la kū nams, sa-
vo skry džiu per At lan tą no rė ju siems 
įro dy ti pa sau liui, kad Jau no ji Lie tu-
va tu ri kil nių sie kių žmo ni jos la bui. 
Ty los mi nu te pa ger bė me vy rus, pri-
si dė ju sius prie avia ci jos to bu li ni mo 
ir prie di džių ban dy mų su si sie ki mo 
pa žan gai. Žvelg da mi į ne by lų pa-
min klą su vo kė me, jog šį skry dį jie 
au ko jo Tė vy nei... Ap si lan kė me S. 
Da riaus ir S. Gi rė no mu zie ju je, ku-
ris yra pa čia me Pščel ni ko kai me.

Mys li bu že mū sų lau kė su si ti-
ki mas su S. Da riaus ir S. Gi rė no var-
du pa va din to li cė jaus mo ki niais ir 
mo ky to jais. Mū sų pe da go gų de le ga-
ci ją pa si ti ko li cė jaus di rek to rė Elž-

ŽAL GI RIO MŪ ŠIO LAU KAS
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bie ta Ur ba niak, mies to me ras Le šek 
Ve ruc ki, Mys li bu žo pa vie to se niū nas 
An drzej Po ty ra, Mis li bu žo mo kyk lų 
di rek to riai. Ap si lan kė me li cė jaus pa-
tal po se įreng ta me mu zie ju je, klau sė-
mės di rek to rės E. Ur ba niak pa sa ko-
ji mo apie li cė jaus mo ki nių už si de gi-
mą ren kant me džia gą mu zie jui, apie 
glau dų ben dra dar bia vi mą su Kau no 
mies to S. Da riaus ir S. Gi rė no vi du-
ri ne mo kyk la. Tu rė jo me ga li my bę 
pa si ra šy ti sve čių kny go je gre ta Lie-
tu vos pre zi den to Val do Adam kaus ir 
Len ki jos pre zi den to Le cho Kac zyns-
kio. Li cė jaus mo ki niai su ren gė te at-
ra li zuo tą vai di ni mą. Mū sų de le ga ci-
jos va do vas Al fon sas Kai rys pri sta tė 
pla čią TMID veik lą, Tra kų vi du ri nės 
mo kyk los di rek to rius Ma rian Kuz-

bors ki ap žvel gė Lie tu vos 
švie ti mo sis te mą. Kiek-
vie nas su si ti ki mo da ly vis 
bu vo ap do va no tas at mi ni-
mo do va no mis. Li cė jaus 
di rek to rės E. Ur ba niak 
tei gi mu, ypač ver tin ga 
do va na bu vo ke tu rių ug-
dy mo įstai gų, Lie tu vo je 
pa va din tų S. Da riaus ir 
S. Gi rė no var du, kon tak-
ti niai duo me nys, įrė min ti 
spe cia lia me rė me ly je, ku-
rį įtei kė TMID at sto vas A. 
Kai rys.

Po to ap lan kė me 
Mys li bu žo mies te ati-
deng tą pa min klą le gen di-
niams lie tu vių la kū nams 
Ste po nui Da riui ir Sta siui 
Gi rė nui, mi nint 75-ąsias 
skry džio per At lan tą me-
ti nes. Prie pa min klo, ku rį 
su kū rė kau nie tis skulp to-
rius Kęs tu tis La naus kas, 
pa dė jo me gė lių. Nau ja sis 
pa min klas S. Da riui ir S. 
Gi rė nui Mys li bu že pa sta-
ty tas la kū nų var du pa va-
din ta me skve re ly je, ša lia 
Šv. Ger trū dos kop ly čios, 
ku rio je, prieš iš ly dint į 
Lie tu vą, la kū nai bu vo pa-
šar vo ti.

Šče ci ne bu vo me 
su tik ti Lie tu vos gar bės 

kon su lo Wies la wo Wierz chos. Lan-
kė mės Liau dies mu zie ju je, ku ria me 
ap žiū rė jo me eks po zi ci jas, pri sta tan-
čias žmo ni jos is to ri ją nuo ak mens 
am žiaus iki šių die nų. Bu vo me ma-
lo niai su tik ti Šv. Jo kū bo apaš ta lo 
ar ki ka ted ro je ba zi li ko je, klau sė mės 
spe cia liai mū sų de le ga ci jai skir to 
var go nų kon cer to. Ar ki ka ted ros kle-
bo nas su pa žin di no su ka ted ros is to-
ri ja, tu rė jo me ga li my bę pa kil ti į ka-
ted ros bokš tą ir pa si žval gy ti į mies tą 
iš paukš čio skry džio. Ap žiū rė jo me 
pa min kli nę len tą S. Da riui ir S. Gi-
rė nui, ne se niai ati deng tą ka ted ro je. 
Kle bo no pa ti ki ni mu, grei tu lai ku pa-
min kli nė len ta bus per kel ta į ka ted-
ro je esan čią lie tu viš ką kop ly čią.

Ap si lan kę Pa ma rio ku ni gaikš-

čių pi ly je, pa klai džio ję po siau ras se-
na mies čio gat ve les, pa sig ro žė ję nak-
ti niu Šče ci nu pa trau kė me na mų link. 

Grįž tant na mo lau kė Griun-
val das. Lau kas, ku ria me su si ti ko 
tūks tan ti nės ka riuo me nės, yra tarp 
tri jų kai mų - Lod vi go vo, Ste bar ko 
ir Griun val do. 1410 m. lie pos 15 d. 
vy kęs vie nas iš di džiau sių vi du ram-
žių mū šių, po ku rio kry žiuo čių or di-
nas taip ir ne be at si ga vo, skir tin go se 
ša ly se va di na mas vis ki tais var dais. 
Lie tu viai šį mū šį va di na „Žal gi rio 
mū šiu“, len kai - „Griun val do“, o vo-
kie čiai - „Ta nen ber go mū šiu“. Vi sa-
gi no Se du li nos vi du ri nės mo kyk los 
di rek to rius is to ri kas Ri man tas Pet ra-
vi čius se mi na ro-ke lio nės da ly viams 
pri mi nė svar biau sius Žal gi rio mū šio 
fak tus. Pe da go gai tu rė jo pro gos ap-
lan ky ti mu zie jų, ap žiū rė ti Žal gi rio 
mū šio ka riuo me nių iš dės ty mo ori-
gi na lią ak me ni nę sche mą. Ša lia mu-
zie jaus įsi kū ru siuo se kios ke liuo se 
gau su mū šį pri me nan čių su ve ny rų. 
Tarp jų ga li ma ras ti ir kry žiuo čių ri-
te rių ar len kų rai te lius vaiz duo jan čių 
sta tu lė lių, o Jo gai lą ga li ma pa si rink-
ti iš ko kių aš tuo nių ar de šim ties siū-
lo mų va rian tų. Ta čiau Vy tau to, len-
kų va di na mo Vi tol du, rei kė jo il go kai 
pa ieš ko ti.

Po ke lio nės pe da go gai da li jo-
si pa tir tais įspū džiais, dė ko jo Onai 
Ra ma naus kie nei, Tra kų r. Lent va rio 
pra di nės mo kyk los di rek to rei, už vi-
są ke lio nę skam bė ju sias ne pa pras-
tai gra žias lie tu vių liau dies dai nas, 
TMID už pui kią ga li my bę pa žin ti 
mū sų ša liai svar bias is to ri nes vie tas, 
iš ti ki mam lie tu viš ko žo džio puo-
se lė to jui, Ry tų Lie tu vos pe da go gų 
glo bė jui, Ry tų Lie tu vos pro gra mos 
po sky rio ve dė jui Al fon sui Kai riui, 
žmo gui, ku ris Ry tų Lie tu vos pe da-
go gams yra lyg ste buk lin go šu li nio 
svir tis, šu li nio, iš ku rio jie ir jų mo-
ki niai se mia si ži nių se mi na rų, kon-
fe ren ci jų, pro jek tų, ren gi nių, edu-
ka ci nių iš vy kų me tu, vi siems, ku rie 
pri si dė jo prie sėk min gos ke lio nės.

Jo lan ta Va si lev skie nė
Vil niaus r. Bui vy diš kių pra di nės 

mo kyk los mo ky to ja
„Vo ru ta“, 2008 m., nr. 20

PA MIN KLAS ŽAL GI RIO MŪ ŠY JE ŽU-
VU SIEMS AT MIN TI
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Spa lio 5 d., iš Klai pė dos į žy-
gį ap link pa sau lį iš plau kę Lie tu vos 
bu riuo to jai, bu vo įvei kę 455 jūr my-
lių dis tan ci ją, kai po dau giau kaip 
pus tre čios pa ros tru ku sio plau ki mo 
pri siš var ta vo Ky ly je. Pir mo je jach-
tos su sto ji mo vie to je spa lio 8 d. bu-
riuo to jus su duo na ir drus ka pa si ti ko 
Vo kie ti jos lie tu vių ben druo me nės 
at sto vai: VLB val dy bos na rė Šiau-
rės Vo kie ti jai Da lia Hen ke, lie tu viai 
iš Ber ly no, Ham bur go, Flens bur go, 
Ky lio, Os nab riu ko ir ki tų mies tų. 
Tau tie čių at vy ko ir iš kai my ni nės 
Da ni jos. Bu riuo to jus taip pat su ti ko 

VOKIETIJOJE„Tūks tant me čio odi sė jos“ jach ta Ky ly je

SU DUO NA IR DRUS KA ODI SĖ JOS DID-
VY RIUS SVEI KI NA DA LIA HEN KE, PLB 
IR VLB ATSTOVĖ
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Lie tu vos am ba sa do rius Vo kie ti jo je 
Eval das Ig na ta vi čius, ki ti am ba sa-
dos tar nau to jai, Ky lio mies to ta ry bos 
pre zi den tė Kat hy Kiet zer ir kt. Kar tu 
su Ber ly no Lie tu vių Ben druo me nės 
at sto vais į jach tos su ti ki mą at vy kęs 
at li kė jas Hok ši la An dra de at li ko ke-
le tą sa vo dai nų.

Pir mo jo eta po ka pi to nas Sau-
lius Pa jars kas tau tie čiams įtei kė 
pre zi den to Val do Adam kaus laiš ką, 
kvie čian tį ki tais me tais pri si jung ti 
prie Lie tu vos var do tūks tant me čio 
šven tės. Tuo ženg tas pir mas žings-
nis, sie kiant su telk ti vi sus pa sau lio 
lie tu vius vie nin gai švęs ti Lie tu vos 
var do tūks tant me tį.

1946 m. įsi kū ru si ir apie 50 
tūkst. tau tie čių su tel ku si Vo kie ti jos 
Lie tu vių Ben druo me nė gar sė ja kaip 
vie nas stip riau sių lie tu vy bės cen-
trų Eu ro po je. Ypač svar bi vi sų kar-
tų lie tu viams emig ran tams Eu ro po je 
esan ti Va sa rio 16-osios gim na zi ja. Ji 
bu vo įkur ta 1951 m. Diep hol ze lie-

JAU DI NAN ČIOS AKI MIR KOS KY LY JE, 
KUR 1000-ME ČIO ODI SĖ JOS DID VY RIUS 
SU TI KO VO KIE TI JOS LIE TU VIŲ BEN-
DRUO ME NĖS AT STO VAI

tu vių pa bė gė lių vai kams, o 1954 m. 
per kel ta į Hütten fel dą. Vo kie ti jo je 
vei kia Lie tu vių Ben druo me nė, Vo-
kie ti jos lie tu vių jau ni mo są jun ga, 
Lie tu vių kul tū ros ins ti tu tas, sek ma-
die ni nės li tu a nis ti nės mo kyk los, Eu-
ro pos lie tu vių kul tū ros cen tras ir ki-
tos kul tū ri nės or ga ni za ci jos.

Vi sos ke lio nės me tu per dau-

giau nei 200 plau ki mo ap link pa-
sau lį pa rų „Tūks tant me čio odi sė jos“ 
da ly viai įveiks dau giau nei 37 tūkst. 
jūr my lių ir ap lan kys 24 pa sau lio lie-
tu vių ben druo me nes 19-oje ša lių, 
5-iuo se že my nuo se.

Dalia Henke
PLB Europos kraštų reikalų 

komisijos pirmininkė
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Bu vu sio je Vo kie ti jos sos ti nė je 
Bo no je idi liš ko miš ko ap sup ti Ana-
ber go na mai šių me tų spa lio 31-lap-
kri čio 2 die no mis su bū rė Vo kie ti jo-
je gy ve nan tį lie tu vių, lat vių ir es tų 
kil mės jau ni mą. Tris die nas tru ku sio 
tra di ci nio „Bal ti jie čių jau ni mo kon-
gre so“ me tu vy ko įvai rios dis ku si jos, 
fil mų kū ri mo dirb tu vės ir bal ti jie čių 
„he lo vy no“ šven tė „Bal to we en“. 

Moks li nę kon gre so pro gra mos 
da lį šie met su da rė in ter ne to ko mu-
ni ka ci nių prie mo nių po vei kio nau-
jo ko lek ty vi nio iden ti te to kū ri mui 
te ma. Iš įvai rių Vo kie ti jos vie to vių 
gau siai su si rin kę lie tu viai, lat viai ir 
es tai dis ku ta vo apie in ter ne to ko mu-
ni ka ci jos ga li my bių po vei kį ne sa vo 
kil mės ša ly se gy ve nan čių bal ti jie čių 
tar pe. Bo nos uni ver si te te ty ri mus 
mig ra ci jos ir ko lek ty vi nio iden ti te to 
te ma at lie kan čio Ju lian Stub be pa-
reng tas klau si mų ka ta lo gas su da rė 
in ten sy vaus dar bo gru pė se pa grin-

Bal ti jos ša lių jau ni mo su va žia vi mas

dą, ku rio re zul ta tus pri sta tė Vo kie-
ti jo je gi męs lat vis Dai nis Zeg ners. 
Iš ryš kė jo dvi in ter ne to nau do to jų 
gru pės: Vo kie ti jo je gi mę ir už au gę 
bal ti jie čiai bei nau jai emig ra vu sie ji. 
Pir mie siems in ter ne tas su tei kia pui-
kias ga li my bes sie kiant iš sau go ti sa-
vo tau ti nį iden ti te tą, ant rie siems jis 
at lie ka dvi gu bą funk ci ją: jis, vie na 
ver tus, nau do ja mas pa lai ky ti ry šiams 
su šei ma ir drau gais gim ti nė je, o ki ta 
ver tus - už megz ti nau jus kon tak tus 
Vo kie ti jo je. Pa si ro do, jog, ieš ko da-
mi nau jų pa žin čių in ter ne to pa gal-
ba, nau ji mig ran tai vis dėl to la biau 
lin kę ieš ko ti sa vo tau tie čių. Ta čiau, 
no rint pa tvir tin ti te zę, kad in for ma-
ci nių tech no lo gi jų pa gal ba ku ria mas 
nau jas ko lek ty vi nis iden ti te tas, šių 
iš va dų vis dėl to ne pa kan ka. Dis ku si-
jų re zul ta tai bus pa nau do ti šiuo me tu 
vyk do ma me Eu ro pos Są jun gos ty ri-
mų pro jek te „The So cial Im pact of 
ICT“.

Įpu sė jus ant ra jai kon gre so 
die nai da ly vius ben drai kū ry bi nei 
veik lai su kvie tė Vo kie ti jo je vei kian-
čio Eu ro pos lie tu vių kul tū ros cen-
tro (ELKC) or ga ni zuo ja mos fil mų 
kū ri mo dirb tu vės. ELKC di rek to-
riaus Ri mo Čup lins ko į dvi gru pes 
pa skirs ty ti kon gre so da ly viai kū rė 
sce na ri jus, at li ko vai dy bi nius, fil ma-
vi mo bei mon ta vi mo dar bus dviems 
mu zi ki niams kli pams. Fil ma vi mo 
dirb tu vė se da ly va vo pa tys mu zi ki-
nių kū ri nių au to riai, pa gal ku rių su-
kur tas dai nas ir bu vo ku ria mi vaiz do 
kli pai. Tai lie tu vių kil mės mu zi kan-
tai Eli nas Venc kus (gru pė „Eli nas“), 
ku rio dai nos „Bet ter way“ mu zi ki nį 
kli pą pas ta ro sio mis sa vai tė mis ga li-
ma iš vys ti per „MTV Bal tic“ ka na lą, 
bei Vir gini jus Jo cys (gru pė „Vir ge“), 
ku ris vaiz do kli po su kū ri mui pa siū lė 
dai ną „I’m flo wing away“. Kū ry bi nį 
pro ce są vai ni ka vo su kur tų mu zi ki nių 
kli pų pri sta ty mas, ku ris or ga ni za-

LIE TU VIŲ, LAT VIŲ IR ES TŲ KIL MĖS JAU NI MAS DISKUTUOJA
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to rius, kon gre so sve čius bei pa čius 
kū ry bi nių dirb tu vių da ly vius ža vė jo 
in ten sy vaus dar bo vai siais. „Tie siog 
ne įti kė ti na, kaip per to kį trum pą lai-
ką bu vo pa siek tas toks aukš to me ni-
nio ly gio re zul ta tas“, - sa vo lie tu viš-
kai dai nai „Gal“ su kur tu vi de ok li pu 
džiau gė si pa pras tai an gliš kai dai-
nuo jan tis Eli nas. 

Ofi cia li ą ją kon gre so da lį ly-
dė jo įvai ria pu siš ka mu zi ki nė bei kū-
ry bi nė pro gra ma. Jau penk ta die nio 
va ka rą su si rin ku sie siems sak so fo nu 
gro jo gru pės  „p. s. i. m.“ ly de ris 
Vai das Bru de ris, ku riam for te pi jo nu 
akom pa na vo Man hei mo uni ver si te to 
stu den tė So fi ja Loi ter. Pro fe sio na lių 
mu zi kan tų įkai tin ta pub li ka sa vo mu-
zi ki nius su ge bė ji mus ga lė jo iš ban-
dy ti dai nuo da ma lie tu viš ką ka ra o kę. 
Ant ro sios kon gre so die nos va ka rą 
pa gal ame ri kietš ko „he lo vy no“ tra-
di ci jas bu vo ren gia mos me ni nio mo-
liū gų pjaus ty mo var žy bos, o ar tė jant 
vi dur nak čiui Ag nė Ru čy tė ir So fi ja 

Loi ter įsi sma gi nu sius kon gre so da-
ly vius su kvie tė į nuo tai kin gą kau kių 
ba lių „Bal to we en“, ku rio me tu po 
žais min gų pri sis ta ty mų bu vo iš rink-
ti ir ap do va no ti iš ra din giau si va ka ro 
kos tiu mai. Sek ma die nio ry tą vi sus 
no rin čius ben dram su si kau pi mui į 
Pa bal ti jie čių krikš čio nių stu den tų 
są jun gai (BCSB) pri klau san čių Ana-
ber go na mų kop ly čią pa kvie tė BCSB 
rei ka lų ve dė jas bei vie nas kon gre so 
or ga ni za to rių An drejs Ur dze. 

Il ga me tes tra di ci jas tu rin tis 
„Bal ti jie čių jau ni mo kon gre sas“ to-
kia for ma bu vo or ga ni zuo ja mas jau 
ket vir tą kar tą. Idė ja re for muo ti šį 
ren gi nį at si ra do sie kiant pri trauk-
ti dau giau Vo kie ti jo je gy ve nan čio 
Bal ti jos ša lių jau ni mo. Or ga ni za to-
riams šiuo at ve ju ypač svar bus kū-
ry bi nis to kių su si bū ri mų mo men tas. 
Pir muo sius žings nius ieš kant nau-
jų su si bū ri mo ir ben dra vi mo for mų 
žen gė šiuo me tu Arū no Da mi jo nai-
čio va do vau ja ma Vo kie ti jos lie tu vių 

FIL MUO JA MI MU ZI KI NIAI VAIZ DO KLI PAI

jau ni mo są jun ga (VLJS), į ku rios 
ran kas pa grin di nio or ga ni za to riaus 
vaid me nį prieš ket ve rius me tus per-
da vė BCSB. Šiuo me tu iš kon gre so 
da ly vių lū pų daž niau ga li ma iš girs ti 
nau ją ne ofi  cia lų kon gre so pa va di ni-
mą „Bal to we en’as“, su ku riuo la biau 
nei su se nuo ju kon gre so pa va di ni mu 
iden ti fi  kuo ja mi il ga me čiai bei nau-
jie ji kon gre so da ly viai. Ti ki ma si, kad 
ino va ty vūs dar bo me to dai, drau giš ka 
ben dra vi mo at mos fe ra bei įvai ria pu-
siš ka me ni nė pro gra ma at ei ty je ir to-
liau pri trauks Vo kie ti jo je gy ve nan tį 
Bal ti jos ša lių jau ni mą ben drai veik lai 
ir tuo bū du at liks vie ną iš pa grin di-
nių, dar pra ėju sio am žiaus šeš ta ja me 
de šimt me ty je api brėž tų šio ren gi nio 
funk ci jų -  ska tin ti Bal ti jos ša lių jau-
ni mo vie ny bės są mo nę.

Ren gi nio me tu su kur tus mu zi-
ki nius vaiz do kli pus ga li ma pa ma ty ti 
sve tai nė je www.elkc.org

ELKC inf.
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Po Eu ro pą ke liau jan tis Ge di-
mi no Zu jaus ir jo va do vau ja mos Sce-
nos ir es te ti kos mo kyk los pro jek tas 
„Sta to me ope rą“ lap kri čio 5-9 die no-
mis vie šė jo Vo kie ti jo je. Hiu ten fel de 
įsi kū ru sio je Va sa rio 16-osios gim na-
zi jo je bu vo pri sta ty ti įspū din giau si 
šiuo me tu sta to mos ro ko ope ros „Eg-
lė - ka ra lie nė žal čių“ frag men tai.

„Esu už bur tas šios vie tos mis-
tiš ku mo“, su ža vė tas gim na zi jos te-
ri to ri jo je esan čiu Ren ho fo pi lies ir 
di džiu lio par ko an sam bliu“, - įspū-
džiais da li jo si vie nas miu zik lo re ži-
sie rių Ar tū ras Šab laus kas. Pa no rus 
iš nau do ti šią spek tak lio te ma ti ką 
pui kiai ati tin kan čią ap lin ką, bu vo 
nu tar ta pa si ro dy mą iš pi lies sa lės 
per kel ti į lau ką. Ren ho fo pi lies kie-
mo te ra sa vir to mįs lin gos Eg lės ir 
Žil vi no mei lės is to ri jos sce na.

At vyk da mi į Hiu ten fel dą pro-
jek to va do vai ir at li kė jai at si ve žė 
ne tik ge rą nuo tai ką ir ne iš dil do mus 
įspū džius pa li ku sį spek tak lį, bet ir 
lai ko, ku rį sky rė Va sa rio 16-osios 

Pro jek tas įtrau kė ir Va sa rio 16-osios moks lei vius

gim na zi jos moks lei viams. Spe cia liai 
jiems su reng to se tri jo se kū ry bi nė se 
dirb tu vė se gim na zis tai ga lė jo gy vai 
su si pa žin ti su prieš dve jus me tus Vil-
niu je įsteig tos „Sce nos ir es te ti kos 
mo kyk los“ dar bo me to di ka ir veik la. 

„G. Zu jaus pro jek to ori gi-
na lu mas ir iš skir ti nis bruo žas - tai, 
kad į pa si ro dy mus įvai rio se ša ly-
se įtrau kia mas ir vie ti nis jau ni mas. 
Pa si ro dy me Vo kie ti jo je da ly va vo ne 
tik mū sų gim na zi jos vy res nių jų kla-
sių mo ki niai, vir tę bū riu žal čių; sa-
vo ak to ri nius su ge bė ji mus iš ban dė ir 
pa tys jau niau sie ji, vai di nę me džiais 
vir tu sius Eg lės vai kus“, - sa kė vieš-
na gę Vo kie ti jo je or ga ni za vęs Eu ro-
pos lie tu vių kul tū ros cen tro (ELKC) 
di rek to rius Ri mas Čup lins kas. Anot 
jo, reik laus re ži sie riaus A. Šab laus-
ko dė ka šio sėk min go ben dra dar bia-
vi mo sce no je re a li za vi mui pri rei kė 
vos vie nos ben dros re pe ti ci jos. 

Į Ren ho fo pi lies kie mą lap kri-
čio 7-osios va ka rą spek tak lį pa ma ty ti 
gau siai su si rin kę gim na zi jos moks lei-

viai ir dar buo to jai, iš ar ti ir to li su va-
žia vę lie tu viai, Hiu ten fel do ir jo apy-
lin kių gy ven to jai bei sve čiai iš Lie tu-
vos bu vo ma lo niai nu ste bin ti Vo kie ti-
jos Lie tu vių Ben druo me nės Ro mu vos 
apy lin kės sve tin gu mu, ku rios at sto vai 
ra gi no su si rin ku sius su šil ti prie puo-
de lio karš to vy no ar ar ba tos, o al kį 
nu mal šin ti pa ruoš tais už kan džiais.

Po nuo tai kin gos mu zi ki nės 
įžan gos, ku rią kar tu su moks lei viais 
pa ruo šė gim na zi jos mo ky to jas Gin-
ta ras Ru čys, Ren ho fo pi lies fa sa do 
fo ne prieš žiū ro vų akis at si vė rė įspū-
din gas re gi nys - ru dens va ka ro tam są 
per skro džian čio je la ze rių bei spal-
vo tų pro žek to rių švie so je de ri nant 
vai dy bos, šo kio, mu zi kos ir dai nos 
kom po zi ci jas, bu vo lig šiol ne re gė tu 
bū du pri sta ty ta Eg lės ir Žil vi no mei-
lės is to ri ja. Gim na zi jos ben druo me-
nė džiau gė si sce no je iš vy du si ne tik 
dvy lik to kę Gre tą Kve da raus kai tę, 
ku ri at li ko Eg lės mo ti nos vaid me-
nį, bet ir bu vu sį gim na zi jos auk lė ti-
nį, šiuo me tu Lie tu vo je stu di juo jan tį 

RE PE TI CI JA SU VA SA RIO 16-OSIOS GIM NA ZI JOS MOKS LEI VIAIS
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Ge di mi ną Tiuch tą, vai di nu sį Žil vi ną.
„Mums šį va ka rą pa vy ko įgy-

ven din ti vie ną svar biau sių pro jek to 
už da vi nių - ne tik at kreip ti už sie nio 
lie tu vių ir vie ti nių gy ven to jų dė me-
sį į ben drą kū ry bos pro ce są, bet ir į 
jį įtrauk ti“, - pa ten kin tas il go, at kak-
laus, bet dar ne baig to dar bo re zul ta-
tais kal bė jo G. Zu jus. 

Pa sak Sce nos ir es te ti kos mo-
kyk los va do vo, jau daug me tų da ly-
vau jan čio įvai rių Lie tu vos te le vi zi jų 
mu zi ki nių pro jek tų ko mi si jo se ir dėl 
sa vo griež tu mo ti tu luo ja mo „ge le-
ži niu Ge di mi nu“, šiuo pro jek tu sie-
kia ma į ta len tin gų jau nų žmo nių ug-
dy mą pa žvelg ti ki taip, nei tai da ro 
te le vi zi jos, sie kian čios trum pa lai kės 
nau dos. Pro jek tas vi sų pir ma skir tas 
jau nų žmo nių kū ry biš ku mui, tarp-
tau ti niam ben dra dar bia vi mui ska tin-
ti, o ne grei to re zul ta to sie ki mui. Be 
to, tarp tau ti nis šio pro jek to po bū dis 
lei džia jo da ly viams ge riau pa žin-
ti ki tų ša lių kul tū ras, su si drau gau ti 
ir tam pa prie lai da to les niam jau nų 
žmo nių ben dra dar bia vi mui. 

„Mums svar bus ne tik kū ry-
bi nis to kios ap im ties ben dra dar bia-
vi mo mo men tas, bet ir tarp tau ti nio 

dia lo go ska ti ni mas, - pri sta ty da mas 
šį am bi cin gą pro jek tą vo kie čių spau-
dos at sto vams sa kė G. Zu jus. - Kiek-
vie nas da ly vis į šį kū ry bos pro ce są 
įjun gia sa vo kul tū ri nę pa tir tį. To dėl 
mū sų pro jek tas - tar si mo zai ka. Jos 
da lys ne kon ku ruo ja tar pu sa vy je, bet 
pa pil do vie na ki tą ir su si lie ja į har-
mo nin gą bu vi mo kar tu šven tę“. 

Ši vie nin go ben dra dar bia vi-
mo idė ja tai ko ma ne tik sce no je, bet 
įgy ven di na ma ir ki to se kū ry bi nio 
pro ce so plot mė se. Štai mu zi ką ope-
rai ku ria net sep ty ni kom po zi to riai: 
Ge di mi nas Rim kus-Rim ke vi čius, 
Ma rius Ado mai tis, Li nas Rim ša, Da-
lius Plet nio vas, Min dau gas La pins-
kis, An drius Gru žaus kas ir Ma rius 
Ma tu le vi čius, ku rių kiek vie nas sa vi-
tai in ter pre tuo ja ar che ti pi nę Eg lės ir 
Žil vi no mei lės is to ri ją. Ar tū ras Šab-
laus kas, ly din tis pro jek tą gast ro lių 
Eu ro po je me tu, yra vie nas iš pro jek-
to re ži sie rių ša lia Gy čio Pa de gi mo ir 
An driaus Ku rie niaus. „Mes vi si, kad 
ir ko kie skir tin gi bū tu me, esa me vie-
na ko man da,“ - džiaug da ma sis iki 
šiol pa siek tais re zul ta tais kal bė jo G. 
Zu jus. 

„Eg lė - ka ra lie nė žal čių“ su-

GE DI MI NAS ZU JUS (IŠ KAI RĖS), GRE TA KVE DA RAUS KAI TĖ IR GE DI MI NAS TIUCH TA

ma ny tas kaip šiuo lai ki nis, jau no 
žmo gaus pa sau lė žiū rą at spin din tis 
spek tak lis. Ki to niš ku mo žmo nės bi-
jo ir jam prie ši na si nuo se no. Ši te ma 
yra va ri juo ja ma įvai rio se pa sau lio 
pa sa ko se. Lie tu viš kos pa sa kos he ro-
jai - Žil vi nas ir Eg lė - taip pat ken-
čia dėl ne to le ran ci jos ki to niš ku mui, 
ir abu du žū va. Spek tak liu sie kia ma 
skleis ti ben dru mo, at vi ru mo ir ben-
dra dar bia vi mo idė jas - tai, kas la bai 
svar bu ir šian die ni nei Eu ro pai, ir vi-
sam pa sau liui. 

Pro jek tas „Sta to me ope rą“ tai-
po gi uni ka lus tuo, kad jau nie siems 
ak to riams su tei kia ma ga li my bė iš-
ban dy ti sa ve įvai riuo se am plua - vie-
na me vai di ni me ak to riui ga li ati tek ti 
net še ši vaid me nys. Taip jis op ti ma-
liai pra ple čia sa vo ga li my bių ri bas ir 
vi sa pu siš kai su vo kia spek tak lio kū-
ri mo pro ce są.

Įver tin da mas ren gi nį, ELKC 
di rek to rius R. Čup lins kas pa brė žė: 
„Čia, gi lias tra di ci jas tu rin čia me lie-
tu vių kul tū ros ži di ny je Hiu ten fel de, 
mes tu ri me pui kią in fra struk tū rą, 
už tik ri nan čią to kio po bū džio ren gi-
nių sėk mę. Gau si pa tir tis ro do, kad 
tiek Lie tu vo je, tiek eu ro pie tiš ka me 
už sie ny je ku rian tiems me ni nin kams 
ir ten gy ve nan tiems lie tu viams bei 
Lie tu vos my lė to jams to kia su si bū-
ri mo vie ta itin rei ka lin ga ir svar bi. 
Šian dien vy ku sio ro ko ope ros pri sta-
ty mo sėk mė tai pui kiai pa tvir ti na“.

Po ku pi nos įspū džių vieš na-
gės Va sa rio 16-osios gim na zi jo je 
lap kri čio 9 d. „Sta to me ope rą“ kū ry-
bi nė gru pė iš vy ko į Bel gi ją, kur jų 
lau kia pa si ro dy mas Briu se lio 2-ojo-
je vi du ri nė je mo kyk lo je, įtrauk sian-
tis at li kė jų vien me čius iš Ita li jos ir 
Lat vi jos. Pro jek to „Sta to me ope rą“ 
ke lio nės me tu po Eu ro pą įgy tos pa-
tir ties re zul ta tai taps pa grin du tarp-
tau ti niam spek tak liui, ku rį Tūks-
tant me čio pro ga ža da ma pri sta ty ti 
Lie tu vo je. Iš sa miau apie šį pro jek tą 
ga li ma pa skai ty ti Sce nos ir es te ti kos 
mo kyk los sve tai nė je www.se mas.lt. 
Fil muo tas iš trau kas iš ro ko ope ros 
pri sta ty mo Hiu ten fel de ga li ma pa-
ma ty ti sve tai nė je www.elkc.org.

ELKC inf.
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Lap kri čio 6-16 die no mis Hei-
del ber ge ir Man nhei me (Vo kie ti ja) 
vy ku sia me Tarp tau ti nia me fil mų fes-
ti va ly je (In ter na tio na les Film fes ti val 
Hei del berg-Man nheim) šiais me tais 
da ly va vo net du lie tu viš ki fil mai. 
Re ži sie rės Kris ti nos Buo žy tės fil mas 
„Ko lek cio nie rė“ (angl. „The Col lec-
tress“) ro do mas tarp tau ti nių at ra-
di mų ka te go ri jo je, o kon kur se dėl 
ge riau sio tarp tau ti nio fil mo no mi na-
ci jos kar tu su ki tais 18 kon ku ren tų 
iš vi so pa sau lio var žo si re ži sie riaus 
Ma ris Mar tin sons fil mas „Ne rei ka-
lin gi žmo nės“ (angl. „Loss“). Fes ti-
va lio me tu fil mas net sep ty nis kar tus 
bu vo de monst ruo ja mas skir tin guo se 
Hei del ber go ir Man nhei mo mies tų 
ki no te at ruo se bei spe cia liai fes ti va-
liui pa sta ty to je pa la pi nė je. 

Tarp tau ti nis fil mų fes ti va lis, 
šie met vyks tan tis jau 57-ąjį kar tą ir 
kas met su bu rian tis šim tus me ni nin-
kų iš vi so pa sau lio, uni ka lus tuo, 
jog tai vie nin te lis Vo kie ti jo je to kio 
mas to fes ti va lis, su tei kian tis ga li-

Su si ti ki mas su „Ne rei ka lin gų žmo nių“ kū ry bi ne gru pe
my bę sa vo fil mus pla čiai pub li kai 
pro fe sio na lio mis są ly go mis pri sta ty-
ti be pra de dan tiems per spek ty viems 
re ži sie riams bei ap do va no jan tis juos 
so li džio mis pa ska ti na mo sio mis pre-
mi jo mis. Sėk min ga to kių re ži sie rių 
kaip Wim Wen ders, Krzys ztof Kies-
low ski, Jim Jar musch ar Lars von 
Trier kar je ra pra si dė jo bū tent šia me 
fes ti va ly je, kur me ni nin kai pri sta tė 
sa vo pir muo sius fil mus.

Ga li my be su si tik ti ir pa ben-
drau ti su fes ti va lio me tu Vo kie ti-
jo je vie šin čia fil mo „Ne rei ka lin gi 
žmo nės“ kū ry bi ne gru pe lap kri čio 
13-osios va ka rą pa si nau do jo Hei-
del ber ge ir Man nhei me gy ve nan tis 
lie tu viš kas jau ni mas bei Va sa rio 16-
osios gim na zi jos vy res nių jų kla sių 
mo ki niai. Eu ro pos lie tu vių kul tū ros 
cen tro (ELKC) ini ci juo to su si ti ki mo 
su fil mo re ži sie riu mi M. Mar tin sons 
bei pa grin di nį vaid me nį at lie kan čiu 
A. Ma mon to vu me tu gau siai su si-
rin kę Vo kie ti jos lie tu viai do mė jo si 
fil mo kū ri mo pro ce su, pro duk ci jos 

są ly go mis bei fi nan sa vi mo ga li my-
bė mis Lie tu vo je ir džiau gė si tarp be-
ga lės fil mų iš vi so pa sau lio fes ti va-
ly je ga lė da mi iš vys ti ir lie tu viš ką jį. 

„Šio su si ti ki mo tiks las bu vo 
per pa žin tį ir au ten tiš ką ben dra vi mą 
su me ni nin kais pri ar tin ti Vo kie ti jo-
je gy ve nan čius lie tu vius prie lie tu-
viš kos me no kul tū ros. Pa žin tis su 
me ni nin ku, jo kū ry bi nių im pul sų at-
sklei di mas bei kon kre taus kū ry bi nio 
pro ce so pa ži no ji mas mums pa de da 
me ną su vok ti per ki tą priz mę bei 
iš vys ty ti ki to kį, ta ry tum ar ti mes nį 
san ty kį su me no kū ri niu. Ma nau, kad 
šiuo su si ti ki mu tai pa da ry ti sėk min-
gai pa vy ko“, - dė ko da mas me ni nin-
kams sa kė ELKC di rek to rius Ri mas 
Čup lins kas. 

Po ma lo naus ir in for ma ty vaus 
po kal bio Vo kie ti jos lie tu vių jau ni-
mas drau ge ste bė jo fil mo pri sta ty mą 
ir dis ku ta vo. „Ne rei ka lin gi žmo nės“ 
šiais me tais bu vo sėk min gai pri sta-
to mi įvai riuo se ki no fes ti va liuo se. 

ELKC inf.

REŽISIE RIUS MA RIS MAR TIN SONS IR AK TO RIUS AN DRIUS MA MON TO VAS SU SI TI KI ME SU VA SA RIO 16-OSIOS GIM NA ZIS TAIS
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„Esa me lai min gi, kad mes, 
Sei nų lie tu viai, su si rin kę is to ri nė je 
Sei nų ba zi li ko je, sa vo gim tą ja kal ba 
ga li me Jus pa svei kin ti ir pa dė ko ti už 
nuo la ti nę ga ny to jiš ką glo bą, mal dą 
ir už ta ri mą. Sei nai - tai ypa tin ga vie-
ta. Sei nų vys ku pi ja ir ku ni gų se mi-
na ri ja pa do va no jo Ka ta li kų Baž ny-
čiai daug uo liai dir bu sių dva si nin kų. 
Pa skli dę po vi są pa sau lį, jie mo kė 
ti kin čiuo sius my lė ti Die vą, kvie tė 
kur ti dar niai dir ban čias ben druo me-
nes, puo se lė ti gim tą ją kal bą. Pra ėjo 
100 me tų. Šian dien to kios pa gal bos 
vėl mums pa tiems Sei nuo se rei kia. 
(...) Jū sų ga ny to jiš kas žo dis tik-
rai su stip rins mū sų ti kė ji mą, įkvėps 
pra smin giems dar bams, teiks pa guo-
dą, kai pa varg si me...“ - svei kin da ma 
sve čius Sei nų ba zi li ko je sa kė sei niš-
kė Te re sė Pa kut kie nė.

Len ki jos Lie tu vių Ben druo-

„Mels ki tės, o mes ban dy si me
ras ti Jums lie tu vį ku ni gą“

LEN KI JO JE

me nės kvie ti mu Sei nuo se ir Puns ke 
š. m. lap kri čio 8-9 d. lan kė si Vil niaus 
ar ki vys ku pas met ro po li tas kar di no-
las J. A. Bač kis bei už sie nio lie tu vių 
sie lo va da be si rū pi nan tis pre la tas E. 
Put ri mas.

Šio vi zi to reikš mė ne vien 
sim bo li nė. Len ki jos lie tu viai pa mal-
dų gim tą ja kal ba at na ša vi mą vi suo-
met lai kė svar biu tau ti nės ta pa ty bės 
iš lai ky mo ga ran tu. Kar di no las J. A. 
Bač kis šv. Mi šias at na ša vo Sma lė nų, 
Puns ko ir Sei nų baž ny čio se, ap lan-
kė „Lie tu vių na mus“ Sei nuo se, da ly-
va vo šia pro ga su reng ta me kon cer te 
Puns ko lie tu vių kul tū ros na muo se, 
ben dra vo su ti kin čiai siais, lie tu vių 
drau gi jų, švie ti mo bei kul tū ros įstai-
gų ben druo me nė mis. El ke su si ti-
ko su vys ku pu J. Ma zur, kur ap ta rė 
Len ki jos lie tu vių sie lo va dos gim tą ja 
kal ba pro ble mas.

Bai gian tis su si ti ki mui su lie-
tu viais Sei nų ba zi li ko je kar di no las 
iš ta rė la bai vi sų lauk tus žo džius: „Aš 
tik rai gir džiu Jū sų šauks mą. Mels ki-
tės, o mes ban dy si me ras ti Jums lie-
tu vį ku ni gą“. Iš ta rus šiuos žo džius 
pa si gir do aud rin gi plo ji mai.

Kar di no lo vi zi tas su si lau kė 
di de lio dė me sio. Vi si su si ti ki mai su 
lie tu viais ti kin čiai siais bu vo ne pa-
pras tai šil ti ir at vi ri. To ga li ma bu-
vo ir ti kė tis. Juk tiek kar di no las J. 
A. Bač kis, tiek pre la tas E. Put ri mas 
- ge rai pa žįs ta mos mū sų ben druo-
me nei as me ny bės, vi sa da ža vė ju sios 
sa vo eru di ci ja ir gra žiu, spon ta niš-
ku lie tu viš kuo ju nuo šir du mu. To dėl 
kon cer to Puns ko lie tu vių kul tū ros 
na muo se da ly viai ne kar tą plo jo kar-
di no lui sto vė da mi, gie do jo „Il giau-
sių me tų“.

Sma lė nų baž ny čio je Mi šio-

KAR DI NO LAS J. A. BAČ KIS IR EL KO VYS KU PAS J. MA ZUR PRIE VYSK. A. BA RA NAUS KO PA MIN KLO SEI NUO SE. GIE DA SEI NŲ 
„ŽI BU RIO“ MO KYK LOS MO KI NU KĖS
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se da ly va vo be veik vi si pa ra pi jos 
lie tu viai. Kar di no las pa sa kė tik rai 
įkvė pian tį pa moks lą, pri mi nė es min-
giau sias ver ty bes. Tai Die vas, ku rio 
nie ka da ne ga li ma pa mirš ti, ir mei lė 
tė vy nei, gim ta jai kal bai. Kar di no las 
sa kė, kad, be kas die nių dar bų gau-
sos, ne ga li ma už mirš ti taip pat pa rei-
gos Die vui bei sa vo ben druo me nei, 
gim ta jai kal bai, pa pro čiams, lie tu vių 
tra di ci joms.

Kar di no lo su ti ki mas Puns ke 
pa si žy mė jo bū din gu puns kie čiams 
nuo šir du mu. Po šv. Mi šių J.E. kar di-
no las A. J. Bač kis su si ti ko su Puns-
ko pa ra pi jos ti kin čiai siais, trum pai 
pa si mel dė prie kop lyt stul pio, skir to 
Lie tu vos par ti za nams, bei ap lan kė 
Se no sios kle bo ni jos eks po zi ci ją.

Pa ke liui į Sei nus sve čiai trum-
pam su sto jo prie Ko vo 11-osios pa-
min klo Kam puo čių kai me, pa dė jo 
gė lių, tuo pa čiu pa ger bė šio pa min-
klo sta ty bos ini cia to rius.

Sei nuo se kar di no las J. A. Bač-
kis pa sa kė pa moks lą taip pat per pa-
mal das len kų kal ba. Kreip da ma sis 
į ti kin čiuo sius pa brė žė, kad Sei nų 
ba zi li kos is to ri ja už ima ypa tin gą 
vie tą jo tė vy nės is to ri jo je. Pri mi nė, 

jog kiek vie na šven to vė skir ta Die vui 
gar bin ti, o ne ki tiems, daž nai as me-
ni niams, no rams ten kin ti. Ra gi no 
ne pai sant kul tū ros, kal bos ar tau ty-
bės skir tu mų kur ti vie ną dar nią ben-
druo me nę, ku rią vie ny tų tos pa čios 
krikš čio niš ko sios ver ty bės. Pa brė žė, 
kad vi suo met rei kia kal bė ti ne tik 
šir dies (t. y. gim tą ja), bet ir mei lės 
kal ba. Šie žo džiai dau ge liui ypač 
pri mi nė lai kus, kai Sei nų lie tu viai 
ne te ko ga li my bės Sei nuo se mels tis 
lie tu viš kai. Nuo 1946 m. lie tu viš kos 
pa mal dos bu vo pa nai kin tos. Po dau-
gy bės pa stan gų pra dė tos at na šau ti 
tik 1983 m. El ko vys ku pas J. Ma zur, 
dė ko da mas už pa sa ky tą pa moks lą, 
pa brė žė, kad nors kar di no las ne kal-
bė jo šir dies kal ba (mat jis pa moks lą 
skai tė len kiš kai) - tik rai kal bė jo mei-
lės kal ba. Pri mi nė, jog kiek vie nais 
me tais iš Su val kų, Sei nų ir ki tų vie-
to vių į Vil nių ke liau ja mi nios len kų 
mal di nin kų, „Lie tu vo je jie vi suo met 
su si lau kia de ra mo dė me sio, su pra ti-
mo ir pa gal bos”. Pa sak jo, to kio pat 
dė me sio Sei nuo se tu rė tų su si lauk ti 
lie tu viai ti kin tie ji.

Kar di no las J. A. Bač kis bei 
El ko vys ku pas J. Ma zur drau ge pa-

si mel dė prie vysk. An ta no Ba ra naus-
ko ka po bei pa dė jo gė lių prie ša lia 
Sei nų ba zi li kos vys ku pui pa sta ty to 
pa min klo. „Jūs at vy ko te iš Puns ko?“ 
- prie pa min klo tau ti niais dra bu žiais 
vil kin čių mer gi nų, ką tik pa gie do-
ju sių A. Ba ra naus ko gies mę „Dai nų 
dai ne lę“, - pa klau sė El ko vys ku pas 
J. Ma zur. „Ne. Mes iš Sei nų. Mes 
iš Sei nų „Ži bu rio“, - drą siai ir vien-
bal siai at sa kė mo ki nu kės. Vys ku pas 
bu vo nu ste bęs, kad Sei nų ba zi li ko je 
tiek daug su si rin ko lie tu vių.

Va ti ka no ra di jui duo ta me in-
ter viu Len ki jos Lie tu vių Ben druo-
me nės pir mi nin kė I. Gas pe ra vi čiū tė 
pa brė žė, kad šis vi zi tas bu vo svar bus 
įvy kis tiek Len ki jos ir Lie tu vos vys-
ku pų kon fe ren ci jų ben dra dar bia vi-
mui, tiek pir miau sia Len ki jo je, Lie-
tu vos pa sie ny je, gy ve nan tiems lie tu-
viams. Pir mi nin kė pa dė ko jo taip pat 
pre la tui E. Put ri mui, at sa kin gam už 
už sie nio lie tu vių sie lo va dą. Pre la tas, 
anot jos, lan ko si pas Len ki jos lie tu-
vius jau dau giau kaip 20 me tų. „Jis 
tik ras mū sų bi čiu lis, (...) ir pra ei ty je 
daug pa dė jęs”, - sa kė ji Va ti ka no ra-
di jui.

Pet ras Mak si ma vi čius

Eu ro pa
Gar bės pre nu me ra ta:
AU KOS:
43,63 zl
Sta sys Kas pa ras, Lon do nas, D. Bri-
ta ni ja;
42,22 zl
Kle men sas Ta mo siu nas, Ed gwa re, 
Middx, Didžio ji Bri ta ni ja;
JAV, Ka na da (JAV do le riais)
Gar bės pre nu me ra ta: Juo zas Bau-
žys, Or land Park, IL, JAV; Al fon sas 
Bim bi ris, Boi se, ID, JAV; Pra nas Bu-
di nin kas, St. Pe te Be ach, FL, JAV, 
Ka zys But kus, Ja mai ca, NY, JAV; Da-
nu tė Gu taus kas, Bur ling ton, On ta rio, 
Ka na da; Jo nas Kar do kas, Ha let hor-
pe, MD, JAV; Po vi las Ka ro sas, New 
Bri tain, CT, JAV; Al do na Ka va liū nas, 
Wu ke gan, IL, JAV; Juo zas Ka zic kas, 
Gre en wich, CT, JAV; Wal ter Klo sis, 
Glen da le, NY, JAV; Izi do rius Ma liš-
ka, La sal le, QC, Ka na da; Anas ta zi ja 

„Pa sau lio lie tu vio“ au ko to jai ir gar bės pre nu me ra to riai
Mit ke vi čius, Los An ge les, CA, JAV; 
Juo zas Pe čiu lis, Wil lough by Hts, OH, 
JAV; E.N. & V.M. Rad ve nis, Glen-
da le, CA, JAV; Ele na Sa kas-Slu der, 
Cen ten nial, CO, JAV; Mag da le na 
Stan kus, Oak Lawn, IL, JAV; Ma ry tė 
ir Juo zas Viz gir dai, Put nam, IL, JAV; 
AU KOS:
160 dol.
Ne mi ra Šums kie nė, Chi ca go, IL, 
JAV; 
50 dol. 
Ame ri kos Lie tu vių Ben druo me nė, 
Brigh ton Park apy lin kė, IL, JAV; 
Wal ter Klo sis, Glen da le, NY, JAV; 
40 dol.
Po vi las Ka ro sas, New Bri tain, CT, 
JAV;
35 dol.
An ta nas Va la vi čius, Chi ca go, IL 
JAV; 
20 dol.
Ge no ve na Kauf mann, Spring field, 

VA, JAV; Bi ru tė Na vic kas, Le-
mont, IL, JAV;
15 dol.
Jū ra tė ir An ta nas Bud rys, Scot-
tsda le, AZ, JAV; Ago ta A. Tis kus, 
Le mont, IL, JAV;
10 dol.
Ag nes Bi ge lis, North Ri ver si de, IL, 
JAV; Leo Du de au, Oril lia, Ka na-
da; Ra mu nė Ku bi lius, Evas ton, IL, 
JAV; Bi ru tė Lin ta kas, Oak Lawn 
IL, JAV; Ja ni na ir Jo nas Mi ku-
lio nis, Ster ling Heights, MI, JAV; 
Alek sas Smil ga, Chi ca go, IL, JAV; 
Ma ri ja Vi lu tis, St. Pe ters burg, FL, 
JAV, 
5 dol.
Al bert Kve cas, Chip ley, FL, JAV; 
Aust ra li ja (Aust ra li jos do le riais)
Gar bės pre nu me ra ta:
AU KOS:
30 dol. 
V. Vait kus, St. Al bans Park, Vic.; 
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Rug pjū čio mė ne sį Šve di jos Lie-
tu vių Ben druo me nė pa kvie tė pa sau lio 
lie tu vius ap lan ky ti Va rė nos mies te lį, 
pa ma ty ti, ko ki ti mies te liai ne tu ri, pa-
ra gau ti, ko tik Va rė na ga li pa siū ly ti.

Sve čius pri ėmė Va rė nos ra jo no 
vi ce me ras Al vy das Va lei ša, Tu riz mo ir 
in for ma ci jos cen tro di rek to rius Al gir das 

ŠVEDIJOJE Pažin ki me Lie tu vos mies te lius

Jus ke vi čius ir nau jo jo Kul tū ros cen tro 
di rek to riaus pa va duo to jas Ma rius Ga li-
nis. Po ga ruo jan čios gry bie nės sve čiai 
pa ma tė mies te lio pa si di džia vi mą - mo-
der nų kul tū ros cen trą ir uni ka lias ra jo no 
vie tas - Čep ke lių rais tą, bi čių mu zie jų 
bei gar sų jį Mar cin ko nių kai mą.

Va ka re Mar cin ko nių et no gra fi -

SVE ČIAI IŠ ŠVE DI JOS LAN KO SI ŽY MIA JA ME ČEP KE LIŲ RAIS TE

nio mu zie jaus kluo ne vi si iki so ties pri-
si ra ga vo dzū kiš kų ska nės tų ir ben dra vo 
su Mar gio nių kai mo mo te rų ko lek ty vu.

Ši Šve di jos Lie tu vių Ben druo-
me nės pro gra ma sie kia kur ti tei gia-
mą Lie tu vos įvaiz dį Šve di jo je ir pa-
sau ly je, pri sta tant uni ka lias Lie tu vos 
vie tas. Ki tas svar bus tiks las - tu riz-
mo pri trau ki mas į Lie tu vą ir tra di ci-
nių ama tų pri sta ty mas. 

Kaip ant ro ji pro gra mos da lis 
kiek vie nų me tų mies te lis pri sta to-
mas Šve di jo je - lie tu viams, šve dams 
ir ki tų tau ty bių žmo nėms. 

Pla nuo ja ma pri sta ty ti Va rė nos 
ra jo no įžy my bes di de lia me tarp tau ti-
nia me Skan se no et no gra fi nio mu zie-
jaus ren gi ny je 2009 me tų rug pjū tį.

Vir gi ni ja Lang bakk

VA RĖ NOS VI CE ME RAS A. VA LEI ŠA 
IR LIE TU VOS AM BA SA DO RIUS ŠVE DI JO JE 
R. MO TU ZAS SU SI PA ŽĮS TA SU IN FOR MA-
CI JA APIE ŠVE DI JOS LIE TU VIUS

AM BA SA DO RIUS R. MO TU ZAS DAI-
NUO JA SU MAR GIO NIŲ KAI MO MO TE RI-
MIS. RO MO GUR KLIO NUO TRAU KOS
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Man tik rai pa si se kė ir džiau-
giuo si, kad pa si nau do jau kvie ti mu 
bei pro ga ap si lan ky ti Es ti jos Lie tu-
vių Ben druo me nės tra di ci nė je Ru-
dens gė ry bių šven tė je Ta li ne spa lio 
25 d., kuo met bu vo pa žy mė tas ELB 
ju ri di nis 20-me tis. Tuo la biau, kad 
aš ir pa ti tuo me tu, kai kū rė si LB, 
gy ve nau Es ti jo je ir ak ty viai da ly va-
vau įfor mi nant ben druo me nę. Nors 
mes, Es ti jos lie tu viai, pra dė jo me 
rink tis, švęs ti su sau no mis, mu zi ka 
bei šo kiais ir or ga ni zuo tai veik ti jau 
nuo1979 m. Jau ta da tu rė jo me na rių 
są ra šą bei val dy bą. 

Ir kaip sma gu bu vo ma ty ti, 
kad lie tu viai Es ti jo je ir vis dar mo-
ka ir no ri taip links mai, gra žiai ir 
tu ri nin gai švęs ti. Pa tal pos pui kios, 
vai šių sta las gau sus ir vi lio jan tis, 
žmo nės links mi, gra žūs, iš si puo šę! 
Ko kia lai mė bu vo su si tik ti su žmo-
nė mis, ak ty viais ir mie lais lie tu viais, 
su ku riais esu drau ga vu si jau dau-
giau kaip prieš 30 me tų: man jau nys-
tė je Ta li ne vos ne ma mą at sto ju sią į 
Es ti ją per Si bi rą pa te ku sią mie la šir-
dę Zi tą Lel lep, Es ti jos lie tu vių or-
ga ni za ci nio su si bū ri mo pra di nin kę, 
ELB įkū ri mo ini cia to rę, ELB gar bės 
na rę Mil dą Ma ri ją Trins ky tę, ku-
rios kul tū ri nio ak ty vu mo dė ka mū sų 
ELB tu rė da vo ga li my bių reng ti sa-
vo šven tiš kus su si ti ki mus net Ta li no 
ro tu šė je bei Es to ni jos ope ros te at re; 
ma no stu di jų lai kų Kau ne bi čiu lę, 
daug lie tu viš ko mo te riš ko darbš tu-
mo, ak ty vu mo ir ža vin gu mo į Es ti ją 
at ve žu sią ir vi są ELB veik los me tą 
val dy bo je ak ty viai ir at sa kin gai vei-
ku sią Da lią Fe li ci tą Uks va rav, bet 
la biau siai džiau giau si ma ty da ma ir 
Es ti jos lie tu viams pa vy dė da ma už jų 
lai mę tu rė ti to kią pui kią, ne pa vargs-
tan čią ir lie tu viš ko tau ti nio do ru mo 
bei ini cia ty vos ku pi ną ELB il ga me tę 
pir mi nin kę Ce ci li ją Ra są Unt. 

Šven tę pa ger bė Lie tu vos am-
ba sa do rius Ta li ne Juo zas Ber na to nis, 
ku ris, TMI Do įpa rei go tas, įtei kė si-
dab ro žen klus „Už nuo pel nus“ il ga-
lai kėms ELB val dy bos na rėms Ire nai 

Džiaugs min ga Ru dens gė ry bių šven tė ESTIJOJE

Vi il ma ir Va le ri jai Põllupüü, o sa vo 
var du - vi siems aš tuo niems ELB 
val dy bos na riams  pa dė kos raš tus 
už sva rų in dė lį pa lai kant lie tu vy bę 
Es ti jo je, lie tu vių kul tū ros ir kal bos 
puo se lė ji mą. ELB pa sie kė pa dė kos 
raš tai iš Es ti jos tau ti nių ma žu mų są-
jun gos, Es ti jos kul tū ros mi nis te ri jos, 
Es ti jos Lat vių Ben druo me nės. Su 
šir din gais svei ki ni mais nuo Suo mi-
jos Lie tu vių Ben druo me nės tu rė jau 
ga li my bės pri si jung ti ir aš. 

Pui kiai pa si bai gė ofi cia lio ji 
da lis ir po to tu rė jo me lai mės pa si-
džiaug ti to kiu mie lu ir šil tu sek ma-
die ni nės mo kyk los vai ku čių pa si ro-
dy mu, pa var ty ti ELB spal vo tus in-
fo lei di nius bei odi nius met raš čius. 
Šven tės ant ro jo je da ly je vy ko tur tin-
gos vai šės prie efek tin gai pa deng to 
vai šių sta lo su ypač links mai ir drau-
giš kai po no Vi il ma siū lo mo nuo sta-
baus déli ca tes se na mų dar bo mė ly-
nių vy no. O šven tės vir šū nė - gar su-
sis Ta li no Ru dens gė ry bių auk cio-
nas, ku rį taip links mai ir iš ra din gai 
ve dė ant sto lis Al vi das bei pa dė jė jos 
Ire na ir Va le ri ja. To kio ne pa kar to ja-
mai links mo, bet tuo pa čiu ir ma te-

ria lai at sa kin go auk cio no mums vi-
siems, ki tų ša lių lie tu viams, lie ka tik 
pa vy dė ti, pa sig ro žė ti ir pa si mo ky ti... 
Na, o pa si mo ky ti iš Es ti jos lie tu vių 
mums tik rai yra ko, juk ar ne sma-
gu ma ty ti, kaip žmo gus, iš sa vo dar-
žo ati tem pęs mo liū gą ir už jį gau tą 
su mą, ku ri nuo pra di nės pa ky la 3-4 
kar tus, pa lie ka ben druo me nės ka so-
je! Gė riuo si ir svei ki nu sa vo mie lus 
bi čiu lius Es ti jos lie tu vius!

La bai džiau giuo si tu rė da ma 
ga li my bę per mū sų mie lą ir tu ri nin gą 
„Pa sau lio lie tu vį“ dar kar tą pa svei-
kin ti Es ti jos Lie tu vių Ben druo me nę 
jos įkū ri mo 20-me čio pro ga, pa dė-
ko ti už šil tą su si ti ki mą ir pa lin kė ti 
jiems ir to liau taip gra žiai ir tu ri nin-
gai veik ti, rink tis, dirb ti, pa lai ky ti 
lie tu vy bę Es ti jo je, puo se lė ti lie tu-
viš ką kul tū rą ir lie tu viš ku mą. O tuo 
pa čiu no riu pa si nau do ti pro ga ir pa-
dė ko ti mū sų pa tro nams, pa dė jė jams, 
glo bė jams TMID, Pa sau lio Lie tu vių 
Ben druo me nei, „Pa sau lio lie tu viui“ 
ir vi sai my li mai Lie tu vai!  

Sta sė Ra ja la
Suo mi jos Lie tu vių 

Ben druo me nės pir mi nin kė

ELB VAL DY BA SU VIEŠNIA STA SE RA JA LA (PIR MO JI IŠ DE ŠI NĖS) PO ŠVEN TĖS
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Spa lio vi du ry je Ir kut ske vei-
kian tis Lie tu vių kul tū ros cen tras 
„Švy tu rys“ pra dė jo nau juo sius moks-
lo me tus. Lie tu vių kal bos mo kyk lė-
lė je nu skam bė jo pir ma sis skam bu-
tis! Mū sų mo kyk la iš pir mo žvilgs-
nio pa na ši į įpras tą mo kyk lą: kla sė, 
suo lai, len ta ir krei da. Mo ki niai, mo-
ky to jai, są siu vi niai - vis kas taip pa-
žįs ta ma! Tik tai vie toj ma te ma ti kos, 
che mi jos ir fi zi nio la vi ni mo mū sų 
tvar ka raš ty je - lie tu vių kal ba. Die ną 
mes dir ba me, mo ko mės, už si i ma me 
įvai riais rei ka lais, o va ka re at ei na-
me į mo kyk lą. Ir si mu lian tų pas mus 
nė ra! Šiais me tais mū sų mo kyk lo je 
pra dė jo veik ti iš kar to trys kla sės: 
pra di nės, vi du ri nės ir pra il gin tos. 
Tai gi kiek vie nas mo ki nys ga lė jo, pa-
svė ręs sa vo ži nias ir jė gas, pa si rink ti 
no ri mą kla sę. Mo ky to jai džiau gia si 

RUSIJOJE Svei ka, mo kyk la!

nau jais moks lo me tais - kla sės pa si-
pil dė 20-čia nau jų mo ki nių!

Mo kyk los ati da ry me kal bė jo 
Lie tu vių kul tū ros cen tro „Švy tu rys“ 
pir mi nin kė Liud mi la Striž nio va. Ji 
iš sa kė pa gei da vi mą mū sų moks lą pa-
da ry ti dar įdo mes nį ir įvai res nį. To-
dėl šiais moks lo me tais (2008-2009) 
bus įves ti to kie fa kul ta ty vai, kaip 
„Lie tu vos is to ri jos vei dai“; „Lie-
tu viš kas kos tiu mas“; „Lie tu viš ka 
vir tu vė“. Vi si mū sų lie tu vių kal bos 
mo ky to jai va sa rą da ly va vo lie tu vių 
kal bos kur suo se Lie tu vo je ir į Ir kut-
ską at ve žė nau jų va do vė lių, žo dy nų 
ir fil mų! Da bar tai jau tik rai pas mus 
ne liks dve je tu ki nin kų. 

Ar ti miau sio je at ei ty je pla nuo-
ja ma ati da ry ti vai kų kla sę. To kiu 
bū du Si bi ro lie tu vių pa li kuo nys nuo 
pat ma žų die nų ga lės mo ky tis lie tu-

viš kai. Kar tu pra dė jo veik ti ir iš va-
žiuo ja mo ji mo kyk la. Į nuo ša liu s Ir-
kut sko ap skri ties ra jo nu s, kur gy ve-
na lie tu vių, kiek vie ną sa vai tę vyks ta 
mo ky to jai - jie ap rū pi na mo ky mo 
prie mo nė mis, plokš te lė mis ir kan-
ce lia ri niais reik me ni mis. Mo ki nių 
am žius mū sų mo kyk lo je ne ri bo ja-
mas - at ei na vi si, kas tik no ri mo ky-
tis lie tu vių kal bos. Mo kyk los du rys 
at vi ros kiek vie ną va ka rą! 

Pir myn - į ži nių pa sau lį!
Nas tia  Gliau del

LIE TU VIŲ NA CIO NA LI NIO KUL TŪ ROS CEN TRO „ŠVY TU RYS“ PIR MI NIN KĖ LIUD MI LA 
STRIŽ NIO VA (PIR MO JI IŠ KAI RĖS), JAU NI MO CEN TRO PIR MI NIN KĖ ANAS TA SI JA GLIAU-
DEL (TRE ČIO JI IŠ KAI RĖS) IR LIE TU VIŲ BEN DRUO ME NĖS AK TY VIS TĖS

SVEI KI AT VY KĘ Į LIE TU VIŲ KAL BOS 
MO KYK LĄ!



392008 Gruodis  /  Pasaulio lietuvis

plb kraštų žinios

Švei ca ri jos Lie tu vių Ben druo-
me nė iš lei do 13-ąjį sa vo in ter ne ti nio 
laik raš čio „Švei ca ri jos lie tu vių ži-
nios“ nu me rį, ver tą so li džios or ga ni-
za ci jos - 16 psl., iliust ruo tą, su ke liais 
įdo miais in ter viu, ži nio mis iš ŠLB 
veik los, Lie tu vos ry šių su Švei ca ri ja 
at gar siais, svei ki ni mais ir įdo my bė-
mis. Tai gi yra pro ga šia me nu me ry je 
pla čiau pa pa sa ko ti apie Švei ca ri jos 
lie tu vių gy ve ni mą šiais me tais. 

Lie tu vos at sto vy bei Že ne vo je 
pa siū lius ir Švei ca ri jos LB pri ta rus 
Lie tu vos pre zi den tas šią va sa rą Vals-
ty bės die nos pro ga ap do va no jo du 
Švei ca ri jos pi lie čius - „Už nuo pel nus 
Lie tu vai“ Ko man do ro kry žiu mi Pa-
sau li nio eko no mi kos fo ru mo stei gė ją 
ir vyk do ma jį pir mi nin ką prof. Klaus 
Schwab, gy ve nan tį Že ne vo je; „Už 
nuo pel nus Lie tu vai“ Ri te rio kry žiu-
mi - prof. Jan Pe ter Lo cher, lie tu vių 
kal bos ir li te ra tū ros ty ri nė to ją, ver-
tė ją, nuo 1987 m. Ber no uni ver si te te 
dės čiu sį lie tu vių kal bos ir li te ra tū ros 
kur są, ve du sį ko lok viu mus ir šian dien 
be si rū pi nan tį, kaip at gai vin ti šias stu-
di jas vėl. Ke lios de šim tys stu den tų jo 
dė ka su si do mė jo li tu a nis ti ka ir pa si-
rin ko šią sri tį to les niam dar bui. 

„Švei ca ri jos lie tu vių ži nios“ 
ra šo, kad pa va sa rį ŠLB pir mi nin kei 
Jū ra tei Cas per sen tal ki nant bu vo su-
reng tas gru pės Lie tu vos mo ky to jų 
pro fe si nis se mi na ras; o ki ta ži nu tė 
pa sa ko ja, kad va sa rą Lu ga no lie tu viai 
bu vo su lau kę sve čių iš Aly taus - Aly-
taus jau ni mo me no ko le ty vų. Be je, 
apie tai „Pa sau lio lie tu viui“ pa ra šė ir 
pa tys aly tiš kiai. Pa ne mu nės vi du ri nės 
mo kyk los di rek to riaus pa va duo to ja 
ug dy mui Sil vi ja Peš te nie nė ra šo: 

„Pra ėju sią va sa rą kon cer ti nę 
ke lio nę į Ita li ją ir Švei ca ri ją bu vo su-
ren gę Aly taus Pa ne mu nės vi du ri nės 
mo kyk los mer gi nų cho ras „Auš ra“, 
vai ki nų an sam blis (va do vė - mu zi kos 
mo ky to ja eks per tė Bi ru tė Eiš mon tie-
nė) ir mo kyk los „Bal tų ai niai“ at sto-
vai (va do vė - Pa ne mu nės vi du ri nės 
mo kyk los di rek to riaus pa va duo to ja 
ug dy mui Sil vi ja Peš te nie nė).

Ža vė da mie si Al pių di dy be, 

ŠVEICARIJOJEŠvei ca ri jos lie tu vių ži nios
vy ko me į  Švei ca ri jos mies tą Lu ga-
ną, įsi kū ru sį prie nuo sta baus Lu ga no 
eže ro.  „Ce re sio per las“, „sub tro pi nis 
ro jus”, „že my no Rio de Ža nei ras” - 
taip va di na mas šis  di džiau sias Ti či-
no kan to no mies tas. Sa ko ma, kad Lu-
ga nas yra pa lai min tas Die vo: švel nus 
kli ma tas, ža vus kraš to vaiz dis, kal nai 
ir iš si ša ko jęs eže ras, lin kiuo se stip-
riai ap glėb tas miš kin gų šlai tų.  Ap-
lan kė me mies to cen tre esan čią  Piaz-
za del la Ri for ma aikš tę su pa tri ci jų 
na mais, ka vi nių te ra so mis, mies to 
par ką su sub tro pi niais au ga lais, ro-
žy nu, skulp tū ro mis. Fu ni ku lie riu mi 
pa si kė lė me Į San Lo ren zo ka ted rą, 
nuo ku rios te ra sos gė rė jo mės  nuo-
sta biu vaiz du į mies tą ir į eže rą. 

Švei ca ri jo je mus pa si ti ko ir glo-
bo jo Lie tu vos gar bės kon su lo  Švei-
ca ri jo je Gin to Ber ta šiaus šei ma, ku ri 
pa ne mu niš kiams do va no jo eks kur si ją 
į Mi nia tiū rų mu zie jų, rū pi no si gy ve-
ni mo są ly go mis, drau ge ke lia vo po 
apy lin kes ir ku riems esa me la bai dė-
kin gi. Po no Gin to ir po nios Vi ta li jos 
Ber ta šių dė ka su reng to kon cer to vie-
no je iš cen tri nių Lu ga no aikš čių me tu 
aly tiš kiams plo jo Švei ca ri jos lie tu vių 
šei mos, Lie tu vos kon su la to dar buo to-
jai, An gli jos gar bės kon su las Lu ga ne, 
o kon su lo sū nus Man tas bu vo pui kus 
pa šne ko vas ir pa gal bi nin kas bet ku-
rio je si tu a ci jo je ne tik jau ni mui, bet ir 
su au gu siems iš Lie tu vos.

At si svei ki nę su nuo sta biu Lu-
ga nu vy ko me į  Liu cer ną - mies tą  
ant eže ro Ke tu rių kan to nų“, - ra šo S. 
Peš te nie nė.

 Rug sė jo mėn. Mei le ne vy ko 
ŠLB lie tu vių li te ra tū ros klu bo va ka-
ro nė, ku rio je bu vo kal ba ma apie ra-
šy to jo Si gi to Pa ruls kio kū ry bą; po 
mė ne sio li te ra tū ros klu bas su ren gė 
su si ti ki mą su kau nie čiai me ni nin kais; 
rug sė jo mė ne sį Že ne vo je, vie na me 
alaus ba re, jau įvy ko pir ma sis po va-
sa ros Švei ca ri jos lie tu vių su si ti ki mas. 
Spa lio mė ne sį ŠLB at sto vai da ly va vo 
Birš to ne vy ku sia me spau dos dar buo-
to jų se mi na re, o jau ni mo at sto vė - „At-
ga jos“ va sa ros sto vyk lo je prie Žel vos 
eže ro. Že ne vo je, prie LR am ba sa dos, 
po va sa ros atos to gų rug sė jo mė ne sį 
vėl su si rin ko vai kų dar že lis „Ra tas“; 
rug sė jo 2 d. ei da mas 89-uo sius me tus, 
Lu ga ne mi rė lie tu vis ku ni gas lic. phil. 
et the ol. Al bi nas Ar mi nas, bet gi mė 
net trys lie tu vai čiai, tai gi Švei ca ri jos 
ben druo me nė gy vuos.

Skel bia ma, kad „Švei ca ri jos 
lie tu vių ži nios“ ne pe rio di nės. Lin kė-
ti na, kad jos tap tų pe ri odi nės - Švei ca-
ri jos lie tu viai tu ri ir ži nių, ir pa jė gų.

Kitame PL numeryje iš „Švei-
ca ri jos lie tu vių ži nių“ per spaus di-
nsime ŠLB pir mi nin kės Jū ra tės Cas-
per sen straips nį apie di džiu lį ir svar-
bų ren gi nį - li tu a nis ti nę kon fe ren ci ją 
Lie tu vos var do 1000-me čiui.

ALY TIŠ KIAI SU GAR BĖS KON SU LU GIN TU BER TA ŠIU MI
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KLB XX Kraš to ta ry bos ant-
ro ji se si ja vy ko Ana pi ly je 2008 m. 
spa lio 25 d. Ją ati da rė Kraš to val dy-
bos pir mi nin kė  Jo a na Ku rai tė La-
sie nė. Su va žia vi mo da ly vius svei ki-
no Lie tu vos am ba sa do rė Ka na do je 
Gin tė Da mu šy tė,  Ka na dos lie tu vių 
fon do pir mi nin kas Al gis Nau sė das. 
Per skai ty tas PLB pir mi nin kės Re-
gi nos Na ru šie nės svei ki ni mas. Da-
ly va vo gar bės ge ne ra li niai kon su lai 
Arū nas Staš ke vi čius iš Mon tre a lio ir 
Liu das Ma tu kas iš To ron to. Iš vi so 
da ly va vo 32 Kraš to ta ry bos na riai, 4 
KLJS at sto vai, 7 apy lin kių val dy bų 
pir mi nin kai ar ba jų at sto vai.

Pir mi nin kė sa vo pra ne ši me 
pa brė žė tris val dy bos pra ėju sių me tų 
veik los už da vi nius. Per tą lai ko tar pį 
bu vo da ro mi spren di mai dėl Ka na dos 
lie tu vių mu zie jaus-ar chy vo (KLMA) 
su tvar ky mo ir iš lai ky mo, įsi gy ji mo 
tin ka mos švie ti mo me džia gos Ka-
na dos li tu a nis ti nėms mo kyk loms bei 
bu vo per žiū rė ti ir su tvar ky ti KLB 
kor po ra ci jos do ku men tai. 

Nau ji vė jai, ge ri už mo jaiKANADOJE

Val dy bą su da ro iž di nin kas ir 
KLF at sto vas dr. Arū nas Pa be dins-
kas, sek re to rius ir KLJS at sto vas To-
mas Ku ras, vi ce pir mi nin kas švie ti-
mo rei ka lams Vy tau tas Bi re ta, vi ce-
pir mi nin kas vi suo me ni niams rei ka-
lams Pet ras Meik le john, ŠAL FASS 
Ka na dos apy gar dos va do vas Ri mas 
Ku lia vas, buv. pir mi nin kė Rū ta Ži-
lins kie nė. Šiais lai kais, tu rint įvai-
rias tech ni nes prie mo nes grei tiems 
ry šiams, val dy bo je yra na rių ir iš to-
li mes nių apy lin kių. Vyk do mo ji vi ce-
pir mi nin kė - Rū ta Poš kie nė (Wa sa ga 
Be ach), Rū ta Kli čie nė (Ota va), Ely tė 
Bal ky tė-Zu bis (Cal ga ry).

Per KLB raš ti nę, ku rios ve dė-
ja Jo lan ta Sta siu le vi čie nė, tei kia ma 
pa gal ba imig ran tams iš Lie tu vos. 
Pa de da ma jiems su si ras ti būs tą, su si-
tvar ky ti do ku men tus, su si ras ti an glų 
kal bos kur sus, vai kams - mo kyk las 
ir t.t. KLB tin kla la pis šiuo me tu per-
tvar ko mas, bus tei kia ma in for ma ci ja 
apie KLB apy lin kes ir jų veik lą. 

Ka na do je ruo šia ma si švęs-

ti Lie tu vos var do 1000-me tį. KLB 
apy lin kės rengs pro jek tus sa vo apy-
lin kė se, iš ke liant Lie tu vos var dą. 
„Tūks tant me čio odi sė jos” jach tos 
pa si ti ki mas or ga ni zuo ja mas Kve be-
ko mies te ba lan džio mė ne sio pa bai-
go je. 

PLB ir LR Sei mo ko mi si jo je 
Ka na dai at sto vau ja J. Ku rai tė La sie-
nė, ku ri da ly va vo ko mi si jos po sė-
džiuo se 2007 m. spa lio 15-19 d. ir 
šie met ge gu žės 12-16 d.d. PLB pir-
mi nin kų su va žia vi me Tra kuo se rug-
pjū čio 10-12 d., kur bu vo su si rin kę 
34 kraš tų ben druo me nių pir mi nin-
kai, da ly va vo net ke li ka na die čiai - 
KLJS at sto vė, da bar ti nė pirm. Rū ta 
Sa mo ny tė, PLJS pir mi nin kas Sta sys 
Ku lia vas ir PLJS val dy bos na rys 
Sau lius Si mo na vi čius. 

KLB krašto val dy bos vi ce pir-
mi nin kas švie ti mo rei ka lams pa lai ko 
ar ti mus ryšius su TMID. Jau įsi gy-
ta įvai rių va do vė lių, pra ti mų są siu-
vi nių bei ki tų mo ky mo prie mo nių. 
Tar ta si su TMID dėl ap do va no ji mų 

KA NA DOS LIE TU VIŲ BEN DRUO ME NĖS VAL DY BA. KĘS TO POŠ KAUS NUOTR.
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nu si pel niu siems Ka na dos li tu a nis ti-
nių mo kyk lų mo ky to jams. Taip pat 
pla nuo ja mas ra ši nių ir pie ši nių kon-
kur sas Lie tu vos var do 1000-me čiui 
pa žy mė ti.

Mu zie jaus-ar chy vo ve dė jas dr. 
A. Pa be dins kas pra ne šė apie at lik tus 
dar bus bei pa si ta ri mus su ar chy vi-
nė mis įstai go mis. 2010 m. Ka na do-
je, To ron te, vyks di džiu lis kul tū ros 
ren gi nys - IX iš ei vi jos lie tu vių Dai-
nų šven tė. Ra sa Ku rie nė ta ry bos na-
rius su pa žin di no su ruo šos ko mi te to 
at lik tais dar bais, šven tės ren gi niais. 
R. Ži lins kie nė yra Kraš to val dy bos 
at sto vė Dai nų šven tės ren gi mo ko-
mi te te.

KLB kraš to val dy ba taip gi da-
ly vau ja Bal tie čių fe de ra ci jos veik-
lo je. Jos pa grin di nė už duo tis yra 
su reng ti Bal tie čių va ka rą Ota vo je. 
Šiuo me tu yra ku ria ma tarp tau ti nė 
or ga ni za ci ja, ku ri rū pin tų si Gru zi jos 
rei ka lais. 

Kraš to val dy bos iž di nin kas 
dr. Arū nas Pa be dins kas su pa žin di-
no da ly vius su KLB iž do būk le ir 
kor po ra ci jos są skai tų tvar ka. Ire nai 
Ross per skai čius re vi zo riaus pra ne-
ši mą, re vi zi jos ko mi si jos pra ne ši mą 
ir pa tvir ti nus au di to rių at ei nan tiems 
me tams, Pri si kė li mo kre di to ko o-
pe ra ty vo vi ce pir mi nin kas Vy tau tas 
Bi re ta įtei kė KLB val dy bos pir mi-
nin kei $4000 au ką Kraš to val dy bos 
veik lai. 

KLJS pir mi nin kė Rū ta Sa mo-
ny tė pra ne šė, kad KLJS pri si dės prie 
pla nuo ja mos Lie tu vos 1000-me čio 
pa ro dos ren gi mo. Da bar vyks ta iš-
vy kos į 13-ąjį PLJ kon gre są Pie tų 
Ame ri ko je ruo šos dar bai. 

Sa vo veik los pra nešimus de-
vy nios KLB rė muo se vei kian čios 
apy lin kės at siun tė raš tu: Del hi-Til-
lson bur gas, Ed mon to nas, Ha mil to-
nas, Kal ga ris, Lon do nas, Mon tre a lis, 
Ota va, To ron tas, Wa sa ga Be ach. 

Į po pie ti nės su va žia vi mo pro-
gra mos da lį - dis ku si jas ša lia ta ry bos 
na rių bu vo pa kvies ti ir ki tų or ga ni-
za ci jų at sto vai bei ki ti, be si do min tys 
lie tu viš ka veik la. Kas no rė jo, siū-
lė dis ku si joms te mą. Iš kel ti įvai rūs 
klau si mai, pra de dant fi lo so fi niais, 

pvz.: „Ko dėl lik ti lie tu viu?“ Esa me 
da lis Lie tu vos; tė vai įdie gia no rą 
lik ti lie tu viais; no ras iš lai ky ti tau ty-
bę tu ri bū ti šir dy je; jau čia mės lie tu-
viais. 

„Kas yra lie tu vy bė?“ Tau tiš-
ku mas pra de da mas dieg ti šei mo je, ir 
ne vien tik lie tu vių kal ba, jis puo se-
lė ja mas ir liet. mo kyk lo je ir or ga ni-
za ci jo se, ypač ten, kur yra pa ra pi jos. 
Svar bi yra va do vų įta ka jau ni mui. 

„Kaip su lė tin ti iš ei vių nu tau-
tė ji mą Ka na do je?“ - gy ven ti ten, kur 
yra dau giau lie tu vių. Bū ti na žvelg ti 
į sa vo veik lą kri tiš kai, ma ty ti sa vo 
klai das. 

„Ko dėl ne iš lai ko me jau ni mo 
sa vo veik lo je?“ Jau ni mą rei kia ska-
tin ti va žiuo ti į Lie tu vą, puo se lė ti jų 
da ly va vi mą šo kių ir dai nos an sam-
bliuo se.

„Kaip įjung ti ir pri trauk ti lie-
tu viš kai ne kal ban čius į veik lą“ ir 
„Ko ga li ma iš mok ti iš ma žė jan čių 
LB apy lin kių?“ Or ga ni za to riai tu ri 
ne bi jo ti keis ti veik los, bū ti na da lin-
tis nau jie no mis, ži nia raš čiai tu ri bū ti 
pla ti na mi vi soms apy lin kėms. 

„Ką da ry ti, kad žiū ro vų ir vai-
kų-da ly vių ma žė ja?“ An sam blius 
spau džia fi nan si niai sun ku mai. Mo-
ky to jai ne gau na jo kio at ly gi ni mo. 
KLB Kul tū ros ko mi si ja tu rė tų su-
kvies ti kul tū ri nin kų su va žia vi mą šo-
kių, dra mos, cho rų va do vams pa si-
da lin ti sa vo rū pes čiais.

„Kaip fi nan suo ti lie tu viš ką 
veik lą?“ Vei kė jai tu ri daug ką ap mo-
kė ti iš sa vo ki še nės, o tė vai ne jau-
čia rei ka lo už sa vo vai kų lie tu viš ką 
veik lą mo kė ti - nors lai ko su pran-
ta mu da ly ku ap mo kė ti vai kų ba le to 
pa mo kas ar ba „hoc key“ klu bo mo-
kes tį. 

„Kas at si tiks, ka da nie kas ne-
be va žiuos į lie tu viš kas pa tal pas?“ 
Rei kia ap gal vo ti pa tal pų iš sau go ji-
mą, įsi gy ji mą ten, kur jų nė ra, ar ba 
par da vi mą. Fi nan sų šal ti niai ma žė ja, 
o jau nes nių kar tų Ka na dos lie tu viai 
ne au ko ja veik lai.  

Te le vi zi jos ir mar ke tin go (lie-
tu vių/Lie tu vos iš gar si ni mui) sri ty je 
siū ly ta ati da ry ti lie tu viš kas lai das 
per vie ti nį dau gia kul tū ri nį ka na lą, 

ati da ry ti in ter ne ti nį „grei tą“ TV ka-
na lą, pvz., per „you  tu be“ per duo ti 
fil muo tus ren gi nius, da ry ti jų san-
trau kas, pa ro dy ti, kas mes esa me. 
Su kur ti do ku men ti nį fil mą apie pir-
muo sius lie tu vius Ka na do je, apie 
jų ar chy vus. Rei kia šiuo lai ki nė mis 
prie mo nė mis pa skleis ti ži nią apie 
Lie tu vą, su do min ti ka na die čius, ta da 
mū sų jau ni mas ir gi di džiuo sis sa vo 
šak ni mis. No rint pri trauk ti lie tu vius 
veik lon, jiems ji tu ri bū ti įdo mi ir 
rei ka lin ga. Vi si tu ri jaus tis pri ima mi 
į lie tu viš ką šei mą, kad ir an gliš kai 
kal ban tys. 

Svar bus bū tų spaus din tos me-
džia gos įra šy mas į gar sap lokš tes, 
kad, pa blo gė jus vy res nių jų re gė ji-
mui, ga lė tų klau sy tis straips nių ir ži-
nių lie tu viš kais klau si mais.

Sti pen di jos vy ki mui į Lie tu vą 
kal bos kur sams pa ska tin tų jau ni mą 
jung tis į lie tu viš ką veik lą. Šiau rės 
Ame ri ko je bū tų nau din gi va do va vi-
mo ir lie tu vių kal bos pa si to bu li ni-
mo kur sai jau ni mui. Lie tu vių kal bos 
iš lai ky mo klau si mu pa brėž ta, kad 
vai kus nuo gi mi mo ga li ma mo ky ti 
lie tu viš kai net ir an gliš kai kal ban-
čio je (miš rio je) šei mo je, var to jant 
CD plokš te les, įvai rias vaiz do prie-
mo nes. Sta tis ti ka ro do, kad vai kas 
ga li pri pras ti var to ti net tris kal bas 
nuo ma žens, ne tik vie ną ar dvi.

„Ko dėl jau ni mas ven gia lan-
ky tis lie tu viš ko se pa ra pi jo se?“ Pa si-
girs ta nuo mo nių, kad dva si nin kai la-
biau krei pia dė me sio į vy res niuo sius 
pa ra pi jie čius - šie dau giau ir au ko ja. 
Vy res nie ji nė ra to le ran tiš ki jau ni-
mui, pik ti na si dėl jų iš vaiz dos ar ba 
kal bos. Jau ni mas jau čia, kad lie tu-
viš kos pa ra pi jos - se no viš kos. Tik 
ben dra vi mas su ki tu jau ni mu juos 
pa trau kia. Jau ni mo, miš rių šei mų 
Mi šios šeš ta die nio va ka re, jud res nė 
mu zi ka ga lė tų tu rė ti tei gia mos įta-
kos jų lan ko mu mui. 

Ta ry bos se si jai už si bai gus 
KLMA pa tal po se vy ko pa ro dos „Pir-
mo ji ban ga“ ati da ry mas. (Pa ro dą pa-
dė jo pa reng ti dr. Arū nas Pa be dins-
kas, Rū ta ir Kęs tu tis Poš kai).

Ra mu nė Jo nai tie nė
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Eil. 
Nr. Renginio pavadinimas

Vykdymas
data vieta

LENKIJA
11. Seinijos dienos Vilniuje 2009-04-24–25 Vilnius
12. Jurginės, Jorės šventė 2009-04-26 LLKC

13. Jorės šventė 2009-04 pabaiga–
2009-05 pradžia Prūsų–jotvingių sodyba

14. „Jotvos“ koncertas, skirtas Motinos dienai 2009-05-02–03 PunskoLKN
15. XV vaikų šokių šventė „Aguonėlė“ 2009-05-10 Punsko LKN
16. Seinų klojimo teatras 2009-05-16 kaime
17. X Chorų šventė 2009-05-17 Punsko LKN
18. Poezijos pavasaris 2009-05-19–21 Punsko–Seinų kraštas
31. DAINŲ ŠVENTĖ LIETUVOJE 2009-07-01–06 Lietuva
33. Lietuvos 1000-mečiui skirtos skulptūros atidengimas 2009-07-11 LN Seinuose
35. XVIII Klojimo teatrų festivalis 2009-07-19 Punsko skansenas
38. Gyvosios archeologijos dienos 2009-08 Prūsų–jotvingių sodyba

39. Jotvingio rauda – miuziklas, skirtas Lietuvos vardo 
1000-mečio paminėjimui 2009-08-14 Punsko LKN

40. Žolinės 2009-08-15 Punskas
44. Kapelų šventė 2009-10-03 LN Seinuose
45. IV Muzikuojančių šeimų šventė 2009-10-11 Punsko LKN
46. Rudens literatūriniai skaitymai 2009-10-15 Punsko LKN

RUSIJA
1. Tomsko lietuvių kultūros  bendruomenė  2009-11 Tomsko srities biblioteka

SUOMIJA

1.

Europos diena Helsinkyje. „Mes – lietuviai, mūsų 
sostinė - Vilnius – 2009 m. Europos kultūros sostinė, 
mūsų Lietuva – 2009-aisiais švenčia vardo 1000-
mečio šventę“

2009-05-09 Helsinkis

2.
„Prisiminimas apie Lietuvą“ Šventiniai renginiai: 
lietuviško meno paroda, lietuviškos muzikos grupės 
koncertai, lietuviški vakarai.

2009-08 Helsinkis, Turku, 
Hartula

3. Suomijos lietuvių bičiulių draugijos leidinys 
„Donelaitis“ (suomių kalba) 2009 Suomija

ŠVEDIJA

1. Senųjų lietuviškų tradicijų ir papročių pristatymas 
Švedijoje. „Užgavėnių kaukės“ 2009-02-07 Etnografi nis Stokholmo 

muziejus

2.
Leidinys apie lietuvių ir švedų kultūrų susidūrimus: 
istorija, tradicijos, papročiai. „...PER TŪKSTANTĮ 
METŲ...“

2009

3. „Baltų vienybės diena“ 2009-09-21

RENGINIAI UŽSIENIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖSE 2009-AISIAIS, 
LIETUVOS VARDO 1000-MEČIO METAIS (bus daugiau)


