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„Pa sau lio lie tu vis“, kaip ir mū sų gy ve ni-
mas – mar gas ir su dė tin gas. Vėl di džiu liai pra ra-
di mai – lie tu vių iš ei vi ja ne te ko dvie jų at si da vu sių 
lie tu vy bei žmo nių – Va sa rio 16-osios gim na zi jos 
Vo kie ti jo je il ga me čio di rek to riaus An driaus Šmi-
to ir bu vu sios JAV LB krašto val dy bos pir mi nin-
kės, Lie tu vos švie ti mo vi ce mi nist rės Vai vos Vėb-
rai tės Gust. Bet yra ir pui kių ži nių: vie na iš jų – 
sėk min gas JAV, Chi ca gos priemiestyje Lemonte, 
2008 m. lap kri čio 26-30 d. vy kęs XIV Lie tu vių 
moks lo ir kū ry bos sim po ziu mas, kuriame da ly-
va vo per 300 lie tu vių kil mės moks li nin kų bei kū-
rė jų iš vi so pa sau lio: Jung ti nės Ka ra lys tės, Ka-
na dos, Urug va jaus, Šve di jos, Bel gi jos, Ru si jos, 
JAV, Is pa ni jos, Lie tu vos. 

Sim po ziu mo me tu vy ko 25 moks li nės se-
si jos ir 10 ple na ri nių se si jų, ku rio se nag ri nė tos 
Lie tu vai bei lie tu vių dias po rai ak tu a lios švie ti-
mo, moks lo, vi suo me nės te mos, so cia li niai ir kul-
tū ri niai šian die nos as pek tai, ypač di de lį dė me sį 
ski riant tau ti nio iden ti te to ir aka de mi nės min ties 
plėt rai. Taip pat ap tar tas bū si mų sim po ziu mų or-
ga ni za vi mo po bū dis.

Sim po ziu mo me tu per skai ty ta per 160 pra-
ne ši mų, iš ku rių be veik 90 pra ne ši mų skai tė Lie-
tu vos moks lo ir stu di jų ins ti tu ci jų moks li nin kai, 
vi suo me nės vei kė jai, po li ti kai. Švie ti mo ir moks-
lo mi nis te ri ja sky rė lė šų 50 Lie tu vos moks lo ir 
stu di jų ins ti tu ci jų ty rė jų ke lio nės į sim po ziu mą 
iš lai doms pa deng ti. 

Sim po ziu mo or ga ni za to riai – LR Švie ti mo 
ir moks lo mi nis te ri ja kar tu su Lie tu vos moks-
lo ta ry ba, Lie tu vos moks lų aka de mi ja, Lie tu vos 
moks li nin kų są jun ga, Tau ti nių ma žu mų ir iš ei vi-
jos de par ta men tu prie LR Vy riau sy bės. Vi są or-
ga ni za ci nį dar bą vie to je – Le mon te, vyk dė JAV 
Lie tu vių Ben druo me nės kraš to val dy ba, Pa sau lio 
lie tu vių cen tras, Lie tu vių fon das (or ga ni za ci nio 
ko mi te to ko pir mi nin kai dr. Vy tau tas Na ru tis ir dr. 
Sta sys Bač kai tis). 

Be šio di džio jo įvy kio „Pasaulio lietuvis“ 
fiksuoja kad ir ma žes nius, bet pa sau lio lie tu vių 
vi suo me nei ne ma žiau reikš min gus įvykius – 
Vo kie ti jos Lie tu vių Ben druo me nės pir mi nin kas 
An ta nas Šiugž di nis Vo kie ti jos vals ty bės ap do va-
no tas or di nu; Ar gen ti no je vy ku sia me fo to gra fi-
jos kon kur se bu vo at žy mė ta lie tu vių kil mės fo-
to gra fo En ri ko Ci ko to nuo trau ka. Labai džiugios 
naujienos ateina iš Rytų kraštų  – juda bruzda 
Rusijos lietuviai – šį kartą kaip niekad daug buvo 
jų laiškų. 

Audronė V. Škiudaitė

Ne tek tys ir at ra di mai
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–Ką Jūs vei kia te Mar ty no 
Mažvy do bib lio te ko je?

–Esu pa si ža dė jęs pa ra šy ti at-
ei ti nin kų is to ri ją nuo pra džios iki 
1940 m. Me džio ju ran kraš ti nę me-
džia gą. Bu vau Lie tu vos is to ri jos ins-
ti tu te, kur yra ga na įdo mių prel. M. 
Kru pa vi čiaus do ku men tų. Pra dė jau 
tik rin ti Vo ro ne žo lai kų, 1917 m., At-
ei ti nin kų cen tro val dy bos pro to ko-
lus. Šio je ke lio nė je tam dau giau sia 
lai ko ir sky riau. 

Cen tri nia me ar chy ve var čiau 
prieš ka rio by las su kri mi na li nės po-
li ci jos pra ne ši mais Švie ti mo mi nis-
te ri jai. 1930 m. už da rius moks lei vių 
at ei ti nin kų or ga ni za ci ją to kių pra-
ne ši mų yra la bai gau su – ra dau gal 
šim tą apie slap tą at ei ti nin kų vei ki-
mą. Tie siog nuo sta bu, kiek to me-
to tau ti nin kų val džia tam iš eik vo jo 
vals ty bės pi ni gų – sek liai tu pė da vo 

Esu lai min gas ten, kur yra ar chy vų

kaž kur prie baž ny čios du rų, skai-
čiuo da vo, kiek moks lei vių įei na pro 
du ris ir pas kui pro ki tas du ris įsmun-
ka į zak ris ti ją ir te nai po sė džiau ja. 
Yra pra ne ši mų apie iš mes tus at ei-
ti nin kus iš mo kyk lų, apie el ge sio 
pa žy mio su ma ži ni mą ir la bai daug 
pra ne ši mų apie ku ni gų, ku rie tam 
prie ši no si, pa moks lus. 1931-1932 
m. lai ko tar piu bu vo iš kel ta apie 100 
by lų ku ni gams už pa moks lus. Re-
kor di nin kas yra vė liau Stut tho fe 
žu vęs ku ni gas Al fon sas Lip nic kas 
iš Pa ne vė žio, ku ris ke lio li ka kar tų 
bu vo pa ste bė tas slap tuo se at ei ti nin-
kų su si rin ki muo se. Pa ne vė žys, at ro-
do, bu vo to pa si prie ši ni mo cen tras, 
nes vys ku pas Ka zi mie ras Pal ta ro kas 
ga na griež tai tam prie ši no si. Vie nas 
skun das bu vo, kad Pa ne vė žy je, už-
da rius Moks lei vių at ei ti nin kų są jun-
gą, na rių ryš kiai pa dau gė jo. Jie su si-
rink da vo Pa ne vė žio ka ted ros rū sy je. 
Pa gal po li ci jos pra ne ši mus, kar tais 
at ei da vo iki 150 žmo nių. 

At ei ti nin kai ren gė slap tas 
kon fe ren ci jas. Pvz., 1931 m. Kau ne 
vy ko va dų kon fe ren ci ja, kur da ly va-
vo apie 70 moks lei vių. Po li ci ja se-
kė ir pas kui pra neš da vo mo kyk loms, 
ko kie mo ki niai da ly va vo. La bai ak-
ty vus bu vo Pra nas Do vy dai tis, ku ris 
at si sa ky da vo ei ti į tar dy mus. Už tai 
jį ke lis kar tus bau dė. 

Tos me džia gos yra la bai daug. 

Ra šė ir ra šė tie varg šai žmo nės, kad, 
pvz., ant ros kla sės mo ki nys nu ė jo į 
baž ny čią, o pas kui į zak ris ti ją. At ro-
do, kad vė liau jiems tai at si bo do. 

Bu vo juo kin gų da ly kų. Pvz., 
yra vie nas do ku men tas apie Tel šių 
ku ni gų se mi na ri ją. Ja me švie ti mo 
mi nis te ris ra šo Tel šių vys ku pui: jū sų 
se mi na ri jo je nė ra tvar kos. O ta ne-
tvar ka ki lo dėl to, kad vie nas stu den-
tas-klie ri kas skai tė pa skai tą apie „pe-
lių ten den ci ją plau kio ti sme to no je“; 
ki tas aiš ki no žo džio „idė ja“ pras mę: 
esą tau ti nin kiš kai tai reiš kia „įsi dė-
ti į ki še nę“. Tai ir pri ver tė švie ti mo 
mi nis te rį ra šy ti ofi cia lų laiš ką.

Taip pa si reiš kė ypa tin gas 
jaut ru mas ga li mai opo zi ci jai. Tau ti-
nin kai po 1926 m. per ver smo se kė ir 
krikš čio nis de mok ra tus. At va žiuo ja 
mo ky to jas į kai mą ir po li ci ja pra ne-
ša – šis mo ky to jas yra ak ty vus krik-
de mas, krik de mų veik la su ak ty vė jo, 
jį rei kia pa skir ti ki tur. 

–Tu riu dar vie ną is to ri nį 
klau si mą. At ei ti nin kų va sa ros sto-
vyk lo je Dai na vo je, JAV, klau siau 
Jū sų pa skai tos apie 1941 m. su ki li-
mą ir Lai ki ną ją vy riau sy bę. Jums 
tai la bai skau di te ma, nes Lie tu vo-
je Lai ki no ji vy riau sy bė pri ima ma 
ne vie na reikš miai. Iš dės ty ki te sa vo 
po žiū rį į šį Lie tu vos is to ri jos lai-
ko tar pį. 

2008-11-14 Moks lų aka de mi jos sa lė je bu vo 
įteik tos 2008 m. Lie tu vos moks lo pre mi jos užsie ny-
je gy ve nan tiems ir dir ban tiems lie tu viams moks li nin-
kams. 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 bu vo skir ta fi lo so fui dr. Kęs tu čiui Skrups ke liui, 
South Ca ro li na uni ver si te to (JAV) pro fe so riui eme ri-
tui. Dr. 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. Vie šė da mas Lie tu vo je Pro fe so rius su ti ko 
pla čiau pa pa sa ko ti apie sa ve, sa vo moks li nę ir lie tu-
viš ką veik lą. Žur na lis tė Aud ro nė V. Škiu dai tė su ti ko 
Pro fe so rių Vil niu je, M. Maž vy do bib lio te ko je, ir tie-
siai švie siai už klau sė:

PROF. KĘS TU TIS SKRUPS KE LIS 
MAR TY NO MAŽ VY DO BIB LIO TE KO JE 
VIL NIU JE
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–Tos Vy riau sy bės gal va Juo-
zas Amb ra ze vi čius-Bra zai tis, lai-
ki nai ėjęs mi nist ro pir mi nin ko pa-
rei gas, bu vo ar ti mas mū sų šei mos 
drau gas, – jie su ma no ma ma bu vo 
pa žįs ta mi, kai dar ji ne bu vo iš te kė ju-
si. Ma no ma ma bu vo pia nis tė, at ei-
ti nin kų „Šat ri jos“ kor po ra ci jos su si-
rin ki muo se ji skam bin da vo pia ni nu, 
ten at ei da vo Bra zai tis ir, at si rė męs į 
pia ni ną, ger da vo ka vą. 

Tai gi ma no po žiū ry je yra as-
me ni nių ele men tų. Ma ny čiau, kad 
žvel giant į to me to ap lin ky bes į kai 
ku rias nė ra at kreip tas pa kan ka mas 
dė me sys. Duo siu pa vyz džių, į ką 
mū sų is to ri kai ne at krei pė dė me sio. 
„Į lais vę“ žur na le pa skel biau pro-
to ko lą, ku rį, at ro do, pa ra šė pats J. 
Bra zai tis, apie Lai ki no sios vy riau sy-
bės gin čą su vol de ma rininkais. Nė-
ra tiks lios da tos, bet tai ga lė jo bū ti 
1941 m. lie pos pra džia. J. Bra zai tis 
no ri, kad žmo nės, ku rie dir ba Lie tu-
vo je, bū tų iš ti ki mi lie tu viams, o vol-
de ma ri nin kams tai jau ne be svar bu, 
jie ieš ko vo kie čiams pri im ti nų žmo-
nių. Ko mes kar tais ne su pran ta me: 
Lai ki no ji vy riau sy bė bu vo spau džia-
ma pa čių lie tu vių ka ri nin kų, vol de-
ma ri nin kų bū rio. 

Ki tas pa vyz dys. Pa si sa kant 
prieš Lai ki ną ją vy riau sy bę pa pras-
tai yra ci tuo ja mi lie pos 30-osios žy-
dų pa dė ties nuo sta tai. Pro ble ma, ar 
tas do ku men tas yra au ten tiš kas, bet 
aš to klau si mo ne kel siu. Ko opo nen-
tai ne pa ste bė jo ir ką aš esu nu ro dęs 
spau do je: kai Lai ki no ji vy riau sy bė 
pa skel bė sa vo nuo sta tus, vo kie čiai 
to kius nuo sta tus jau bu vo pa skel bę. 
Lai ki no sios vy riau sy bės pa skelb ti 
žy dų pa dė ties nuo sta tai bu vo žy miai 
švel nes ni. Aš ly gi nau teks tus – skir-
tu mai la bai ryš kūs. Aiš kiai ma ty ti, 
kad Lai ki no ji vy riau sy bė švel ni na 
pa dė tį. Ne ma nau, kad ji tikėjosi ga-
linti žy dams pa dė ti, bet ji ne bu vo 
pa si ruo šusi žy dus skriaus ti, – jie jau 
bu vo skriau džia mi. Ap skri tai Lai ki-
no sios vy riau sy bės veik la ir mo ty vai 
su žy dais ma žai ką tu rė jo ben dra. 

Aš ma nau, kad yra ke li da-
ly kai, ku rie la bai ken kia Lai ki na jai 
vy riau sy bei: so vie ti nė pro pa gan da, 

ant ku rios už au go dau gu ma mū sų 
is to ri kų; ta ria mas Lai ki no sios vy-
riau sy bės ko la bo ra vi mas su na ciais; 
la bai ken kia ir tai, kad Lai ki no sios 
vy riau sy bės po zi ci ją pa lai ko ka ta-
li kai-fron ti nin kai, ku riuos li be ra lai 
ge ro kai kri ti kuo ja; va ka rie tiš kas in-
te re sas – prieš na cius rei kė jo ko vo-
ti kiek vie nam, ne svar bu, kas bu vai. 
Li be ra lams bu vo pro ga pa ro dy ti, ko-
kie ka ta li kai yra ne do ri žmo nės. 

Vie ną kar tą ta te ma te ko kal-
bė ti su Juo zu Bra zai čiu. Tai bu vo la-
bai gar bin gi, po zi ty vūs žmo nės, ku-
rie pa da rė ne ma žai ge ro. Jų in te re sai 
bu vo at sta ty ti Lie tu vo je tvar ką, nes 
čia bu vo cha o tiš ka pa dė tis; pa skir ti 
val di nin kus, ku rie Lie tu vai pa dė tų 
iš tver ti vo kie čių oku pa ci ją – kad to-
se vie to se, iš ku rių bu vo pa si trau kę 
ru sai, lik tų iš ti ki mi lie tu viai, o ne 
vo kie čių sta ty ti niai, to dėl jie taip 
sku bė jo tuos žmo nes įkiš ti. Prie esa-
mų są ly gų, ma no nuo mo ne, jų vei ki-
mas bu vo vi siškai gar bin gas. 

–Grįž ki me į šią die ną. Ma-
lo nė ki te pri sta ty ti sa vo moks li nę 
veik lą, už ką Jūs ga vo te Lie tu vos 
švie ti mo ir moks lo mi nis te ri jos 
įsteig tą ap do va no ji mą.

–Kai bu vau jau nas ir pra de-
dan tis moks li nin kas, bu vo ren gia-
mos pa grin di nių Ame ri kos fi lo so fų 
raš tų lai dos. Į tai ir aš įsi vė liau. Tos 
lai dos yra la bai spe cia liai, skru pu-
lin gai ruo šia mos, ati džiai tik ri na-
mi teks tai, kad bū tų au ten tiš ki, kad 
ne įsi vel tų klai dų, ren gia mos ano ta-
ci jos. Dar bas dir ba mas me to diš kai, 
pa gal tam tik ras te ori jas. Aš pra dė-
jau nuo Ame ri kos fi lo so fo Wil liams 
Ja mes raš tų re da ga vi mo. Pra džio je 
bu vau tik re dak ci nės ko le gi jos na-
rys. Mes iš vi so iš lei do me 19 jo raš-
tų to mų. Aš dir bau South Ca ro li na 
uni ver si te te, bet lei dyk la, ku ri tuos 
19 to mų lei do, pri klau sė Har war do 
uni ver si te tui. Dau gu mą dar bo Har v-
ar do uni ver si te to ar chy vuo se tu rė jau 
pa da ry ti aš. Kai šį pro jek tą bai gėm, 
ta da jau ma no var du ėjo 12 to mų W. 
Ja mes ko res pon den ci jos. Ma no pa-
rei ga bu vo laiš kus su ras ti ar chy vuo-
se. Jie la bai iš mė ty ti. Vie ną net te ko 

ras ti Mask vo je, – tai bu vo laiš kas M. 
Gor kiui. Bent 100 bib lio te kų tu ri jo 
laiš kų. Rei kė jo nu sta ty ti da tas, – kai 
ku rie ne da tuo ti, kai ku rie ne tei sin gai 
da tuo ti, at pa žin ti žmo nes, įvy kius, 
apie ku riuos yra ra šo ma. 

Ka dan gi vi sų jo laiš kų ne ga lė-
jom su tal pin ti, – mums bū tų rei kė ję 
bent 20 to mų, mes ap si spren dė me iš-
leis ti 12. Kai ku rių laiš kų pa ruo šė me 
tik san trau kas. Se ri ja su si lau kė ga na 
ne blo go įver ti ni mo, bu vo re cen zuo ta 
pa grin di niuo se Ame ri kos lei di niuo-
se. Fi lo so fų aso cia ci ja šį ma no dar-
bą at žy mė jo pre mi ja. Ša lia Lie tu vos 
moks lo pre mi jos – tai aukš čiau sias 
ma no įver ti ni mas. 

Pas ku ti nis ma no ra ši nys, ku ris 
da bar yra spaus di na mas pro fe si nia-
me žur na le Ame ri ko je, yra skir tas fi-
lo so fo John Dewey kos mo po li tiz mui. 
Jis reiš kė tam tik rą na cio na liz mo 
kri ti ką. Ma no ar gu men tas bu vo, kad 
jis per ma žai ži no jo apie ma žų tau tų 
na cio na lis ti nes ap raiš kas. Ir jei gu jis 
bū tų ži no jęs, bū tų ki taip ra šęs apie 
na cio na liz mą. Ka dan gi aš ge riau siai 
ži nau Lie tu vą, tai man na tū ra liau sia 
bu vo duo ti lie tu viš kus pa vyz džius. 
Tai bu vo ma no ban dy mas ki taip pri-
ei ti prie šių da ly kų. Ver tin to jai ge rai 
at si lie pė apie šį ma no dar bą ir lei do 
spaus din ti. Pa va sa rį tu rė tų pa si ro dy-
ti. Pub li ka ci ja iš ėjo la bai il ga, to dėl 
bus spaus di na ma per du nu me rius.

Pra ėju sią va sa rą skai čiau pra-
ne ši mą Len ki jo je ir pa ža dė jau ten 
ki tos va sa ros kon fe ren ci jo je per skai-
ty ti pra ne ši mą ir apie John Dewey. 
At spaus di nu vie ną ki tą re cen zi ją, bet 
pa grin di nis ma no in te re sas da bar yra 
Lie tu vo je.

–Tai gi dau giau apie sa vo lie-
tu viš ką veik lą.

–Štai šiais me tais iš ėjo ma no 
pa reng ta kny ge lė „Vai kų žai di mas: 
„Dvi de šim to am žiaus“ ka ri ka tū ros“. 
Ka ta li kų dien raš čio „XX am žius“ 
stei gė jas ir vie nas re dak to rių bu vo 
ma no tė vas Ig nas Skrups ke lis, iš-
stum tas 1940 m., so vie tams at ėjus. 
Per ka ri ka tū ras aš no rė jau pa ro dy ti 
ma no tė vų gy ve na mo jo lai ko tar pio 
vi suo me nės nuo tai kas. Ka ri ka tū ros 

„Pasaulio lietuvio” svečias



Pasaulio lietuvis  /  2009 Sausis6

pa tei kia mos su ma no ko men ta rais.
Ne se niai žur na le „Nau ja sis ži-

di nys“ pa si ro dė ma no ra ši nys iš at-
ei ti nin kų is to ri jos, pa va din tas „Apie 
žmo nes ir bež džio nes“. Tai kon tra-
ver si jos – Pra no Do vy dai čio ko vos 
su Pet ru Avi žo niu dėl Dar vi no ver tės 
ir kt. 

Ma no tė vas bu vo žur na lis tas, 
to dėl ypač do miuo si Lie tu vos prieš-
ka rio žur na lis ti ka. Prieš po rą me-
tų „Nau ja ja me ži di ny je“ pa ra šiau 
straips nį apie at ei ti nin kų gin čus, 
ku riuo se da ly va vo ir ma no ma ma – 
apie fe mi niz mą ir mo te rų vaid me nį 
vi suo me nė je. Esu pa ra šęs apie lie tu-
viš ką spau dą 1940-ųjų va sa rą – kas 
da rė si, kai už ėjo So vie tų są jun gos 
ar mi ja ir kol dar ne bu vo už da ry ta 
spau da. Da bar už si ė miau at ei ti nin kų 
is to ri ja.

–Kai bu vo te jau nas moks li-
nin kas, lie tu viškai veik lai tik riau-
siai ne bu vo lai ko?

–Tie sa. Mes gy ve no me to li 
nuo lie tu vių. O kai esi jau nas, pro-
fe si niai rei ka lai pa pras tai bū na pa-
grin di niai. Tuo la biau, kad Lie tu va 
bu vo to li ir ne pa sie kia ma. Kar tais 
da ly vau da vau ir lie tu viš ko je veik lo-
je, daž niau siai ką nors pa ra šy da vau. 
Į tai ma ne trau kė dr. Juo zas Gir nius, 
ku ris at siųs da vo re cen zuo ti Lie tu vo-
je iš leis tų fi lo so fi nių kny gų ir pas-
kui re cen zi jas skelb da vo „Ai duo se“. 
Or ga ni za ci nės veik los iš ven giau. 
Da bar, kai iš ėjau į pen si ją ir kai at-
si ra do Lie tu va ir Lie tu va pa si da rė 
leng vai pa sie kia ma, man at si da rė 
ga li my bės. Gai liuo si, kad ne pir kau 
bu to Vil niu je, o Kau ne, nes Vil niu je 
– vi si ar chy vai. Kur tik ei nu, ran du 
la bai įdo mių da ly kų. Tačiau ir Kauno 
apskrities bibliotekos retų spaudinių 
skyrius – labai miela vieta.

–Ste bė da ma Ame ri kos lie tu-
vių pa trio tiz mą ir Lie tu vos mei lę 
kar tais pa jun tu gai les tį Ame ri kai: 
o kas ją my li? Gi lus jaus mas Lie tu-
vai ir prie rai šu mas Ame ri kai, ku ri 
da vė dar bą ir gy ve ni mą, – kaip tai 
ga li ma su de rin ti? 

–Ma nau, kad daug pri klau sė 

nuo am žiaus, ka da lie tu vis at va žia vo 
į Ame ri ką. Pvz., to kie kaip Juo zas 
Gir nius dva sia į Ame ri ką nie ka da 
ne at va žia vo. Kū nas at va žia vo, bet jo 
pro tas ir in te re sai – nie ka da. Ma no 
am žiaus žmo nės bu vo pa gau ti pu-
siau. Aš ty ri nė ju Ame ri kos kul tū ros, 
fi lo so fi jos is to ri ją. Tai gi Ame ri kai 
esu ati da vęs tam tik rą duok lę kaip 
ty ri nė to jas. Lie tu vos ir Ame ri kos 
san ty kis ma ny je – su dė tin gas. Kol 
ne bu vo Lie tu vos, jis bu vo pa pras tas 
– Lie tu va to li; po rą kar tų lan kė mės, 
bet su pra tom, kad re a laus gy ve ni mo 
Lie tu vo je ne tu rė si me – ne ga li dirb-
ti ar chy vuo se, ne ga li ben drau ti su 
žmo nė mis. Da bar nuo Ame ri kos ge-
ro kai ati trū kau. Daug dėl to pa da rė 
ne vien Lie tu va. Ne igia mai re a ga vau 
į pre zi den to Bus ho po li ti ką. Man be-
veik psi cho lo gi nė pro ble ma yra jo 
klau sy tis. Žmo nės, ku rie skai tė ma-
no straips nį apie John Dewey, sa kė, 
kad ra šo žmo gus, ku ris iš to lo žiū ri 
į Ame ri ką.

Nors bal sa vau už Oba mą ir 
džiau giuo si, kad jį iš rin ko, bet ma no 
nu to li mas, ati trū ki mas nuo Ame ri-
kos vyks ta. Ži no ma, yra vai kai, anū-
kai, žmo na dir ba, ne ga li nuo to vi sai 
at si ri bo ti. 

Nuo tai kos la bai keis tos – kai 
Lie tu vo je pra si dė jo ne pri klau so-
my bės įvy kiai, mes su žmo na ne są-
mo nin gai pra dė jom lan ky ti South 
Ca ro li na vals ti jos ne ma ty tas vie tas, 
– tai bu vo sa vo tiš kos at si svei ki ni mo 
ke lio nės. Pra ėjo jau be veik 20 me-
tų, bet mes ten to liau te be gy ve nam... 
Jau nes niems leng viau. 

Aš la biau siai mėgs tu ar chy-
vus, ir ten, kur yra ar chy vų, aš esu 
lai min gas. O čia jų yra ir aš ga liu 
juos ty ri nė ti. 

–Kai Jūs pri sis ta tė te, sa vo 
pa var dę su kir čia vo te pir ma ja me 
skie me ny je, o taip tą pa var dę kir-
čiuo ja šiau rės Lie tu vos gy ven to-
jai. Ar tik Jū sų tė ve lis nė ra ki lęs iš 
Šiau rės Lie tu vos? Pla čiau pa pa sa-
ko ki te apie sa vo gi mi nę.

–Taip. Se ne lio kar vės, sa ko, 
per sie ną pa bėg da vo į Lat vi ją, ir jis 
ne le ga liai tu rė da vo ei ti jų par si va ry-

ti. Skrups ke liai yra ki lę nuo Lauk-
so džio, No ciū nų kai mo. Lauk so džio 
ka pi nė se yra 15 Skrups ke lių šei mų 
ka pų. Vie na ma no se suo, ku ri gy ve-
na Chi ca go je, re mia Kriu kų mo kyk-
lą, ku rio je mo kė si mū sų tė vas, įren-
gė me mo kyk los krep ši nio aikš te lę ir 
tė vo at mi ni mui pa sta tė me ąžuo li nį 
kry žių.

Pra dė jau ran kio ti tė vo pėd-
sa kus. Kai jis sto jo į Žur na lis tų są-
jun gą, tu rė jo ap ra šy ti sa vo gy ve ni-
mą. Cen tri nia me ar chy ve ma čiau jo 
biog ra fi ją. Jis ra šė, kad skai ty ti iš-
mo ko na muo se, lan kė Kriu kų pra di-
nę mo kyk lą, 1918 m. pra dė jo mo ky-
tis Lin ku vos pro gim na zi jo je, pas kui 
per ėjo į Šiau lių gim na zi ją, į at ei ti-
nin kus įsto jo Lin ku vo je. 

Iš ma mos pa sa ko ji mų ži nau, 
kai už ėjo so vie tai, tė vas, gel bė da-
mas laik raš tį, iš „XX am žiaus“ re-
dak to riaus pa rei gų pa si trau kė ir nu-
va žia vo pas sa vo tė vus į Kriu kus. 
Ma ma mus nu ve žė į Ka čer gi nę. Tai 
bu vo bir že lio mė nuo. Kai tė vas grį žo 
į Ka čer gi nę, lie pos 11-osios nak tį jį 
areš ta vo. 

Ypa tin ga ja me ar chy ve aš ma-
čiau tė vo tar dy mo by lą. Mes su se-
se ri mi bu vo me pa sam dę ad vo ka tą, 
ku ris krei pė si į Lie tu vos pro ku ra tū rą 
su pra šy mu, kad ji kreip tų si į Ru-
si jos pro ku ra tū rą ir iš aiš kin tų tė vo 
mir ties ap lin ky bes. Ga vo me at sa ky-
mą, kad Ko mi jo je yra tė vo mir ties 
liu di ji mas. Or ga ni za ci ja „Pa miatj“ 
(At min tis) at siun tė tos vie tos, kur 
jis bu vo pa lai do tas, nuo trau ką. Tai 
– bu vu sių Pe čio ros la ge rių sis te ma, 
gar su sis Kot los-Vor ku tos ge le žin ke-
lis, ku rį sta tė la ge rių ka li niai. Kiek 
tė vas dir bo prie ge le žin ke lio, ne ži-
nia. Ofi cia li ver si ja – la ge rio į pie-
tus nuo Vor ku tos li go ni nė je mi rė nuo 
skor bu to – nuo vi ta mi nų trū ku mo ir 
pra stos mi ty bos. Prie duo bės esą bu-
vo me di nės len te lės su nu me riais, 
bet, ži no ma, vis kas jau su pu vo. 

Da bar jau nie ko ne su ži no si. 
Mū sų anū kė daž nai bū na Lie tu vo je, 
ji man sa ko: tu tu ri ten va žiuo ti. Bet 
ši vie ta pa sie kia ma tik va sa rą val ti-
mi. To kia ke lio nė man jau per sun-
ki...

„pasaulio lietuvio” svečias
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Tris ka den ci jas Sei-
me dir bęs dr. Po vi las 
Ja ku čio nis prieš pa-
tek da mas į Sei mą kaip 
Pro jek ta vi mo ins ti tu to 
vy riau sia sis ar chi tek-
tas da ly va vo Rim džiū-
nų lie tu vių kul tū ros ir 
švie ti mo cen tro pro jek-
ta vi me ir sta ty bų prie-
žiū ro je. Tuo me tu jis at-
li ko ir ki tą įdo mų dar bą 
– Ger vė čių kraš to lie tu-
vių gy ven se nos ty ri mus. 
Ger vė čių kraš tas su ke-
lio li ka lie tu viš kų kai-
mų – tai lie tu viš ka sa la 
Bal ta ru si jo je. Pra šo me 
ar chi tek tū ros moks lų 
dak ta ro Po vi lo Ja ku-
čio nio pa pa sa ko ti apie 
sa vo at ra di mus Gu di jos 
lie tu vių že mė je. 

Lie tu viš ką Ger vė čių kraš tą pa lai ky tų tu riz mas
–Iš ei da mas iš Sei mo ži niask-

lai do je už si mi nė te, kad da bar, bū-
da mas pen si ninkas, tu rė si te lai ko 
pa reng ti spau dai Ger vė čių kraš to 
ty ri mus. Ma lo nė ki te pri min ti, ko-
dėl at si ra do bū ti ny bė da ry ti to kį 
ty ri mą ir ka da tai vy ko?

–Ty ri mas da ry tas 1992 m., bet 
kol bu vo vis kas už baig ta, at ėjo 1994 
m. Tuo me tu aš jau bu vau Sei me ir 
pro jek tas bu vo baig tas be ma nęs. 

Ko dėl at si ra do bū ti nu mas? 
Pro jek ta vi mo ins ti tu tui, ku ria me 
aš dir bau, bu vo už sa ky tas Ger vė-
čių kraš to (Bal ta ru si ja), Rim džiū nų 
kai mo lie tu vių kul tū ros ir švie ti mo 
cen tro pro jek tas. Jis Lie tu vai kai-
na vo la bai daug mi li jo nų. Kaip vy-
riau sia jam ins ti tu to ar chi tek tui man 
te ko da ly vau ti pro jek ta vi me, vie tos 
pa rin ki me ir pri žiū rint sta ty bas. Gu-
di jo je aš lan ky da vau si la bai daž nai. 
Su da riau ty ri mų už duo tį ir me to di ką 
bei pats da ly va vau ren giant ap klau-
sas, ku rias vyk dė spe cia li 3-4 žmo-
nių gru pė. 

Šis moks li nis dar bas bu vo rei-
ka lin gas lyg ir for ma liai pa grįs ti to 
lie tu vių kul tū ros ir švie ti mo cen tro 
bū ti ny bę, o bū ti ny bė iš plau kė iš ap-
lin ky bės, kad ta lie tu viš ka sa la yra 

uni ka li. De ja, la bai ma ža ir dar, de ja, 
la bai spar čiai nyks tan ti, nes apie po-
rą šim tų me tų gy va vo sla viš ko je (su-
sla vė ju sių lie tu vių) ap sup ty je. Bu vo 
tiks las – pa ieš ko ti bū dų ir prie mo nių, 
kaip tą lie tu viš ką sa lą, – mi ni mum – 
kuo il giau iš sau go ti; mak si mum – ją 
vys ty ti. 

Ten dau gu ma vie to var džių yra 
iš li kę lie tu viš ki, tik su sla vin ti, o pa-
čia me Ger vė čių kraš te kai mų pa va-
di ni mai to kie, kad jų net ir su sla vin ti 
ne bu vo ga li ma, pvz., Rim džiū nai, 
Gi rios, Gė liū nai, Moc kai, Gal čiū-
nai, Pet ri kai, Knis tiš kės, Mil cė jai, 
Pe leg rin da… Ten gy ve na sen bu viai 
lie tu viai, va di na mi sen dzū kiais. Jų 
ir cha rak te ris, ir kal ba ga na pa na ši 
į mū sų dzū kiš ką, ypač į Šven čio nių 
kraš to, kur gy ve na taip pat sen dzū-
kiai, kal bą. Man, kaip 14 me tų bu vu-
siam Šven čio nių ra jo no ar chi tek tui, 
bu vo vis kas ar ti ma ir grau džiai mie-
la, – grau džiai, nes vis kas nyks ta, o 
mie la, nes to kia lie tu viš ka sa la dar 
gy va.

–Ko kiu bū du Jūs tą ty ri mą 
at li kot?

–Bu vo at lik ti ga na su dė tin gi 
dar bai so cia li niu ir ar chi tek tū ri niu 

DR. PO VI LAS JA KU ČIO NIS

DU BO KO KAI MO ME DI NĖ KOP LY ČIA

tėvynėje
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po žiū riu. Bu vau pa ruo šęs pla tų gy-
ven to jų an ke ta vi mą, bu vo apei tos 
vi sos lie tu viš kos so dy bos, net ir tos, 
ku rio se jau lie tu viš kai ne be kal ba ma. 
Pir miau sia ėjau pats, kad ty rė jų gru-
pė iš mok tų. Tarp kit ko, pa na šiu bū du 
bu vau ty ri nė jęs Ry tų Lie tu vą ir to je 
sri ty je tu rė jau pa tir ties, nes pa na ši 
bu vo ir ma no dak ta ri nės di ser ta ci jos 
te ma („Ry tų Lie tu vos ap gy ven di ni-
mo sis te mos ypa tu mai“). Ger vė čių 
kraš to ty ri mas bu vo tam tik ra pras-
me bu vu sio dar bo tę si nys – tik apie 
70 km. to liau į Bal ta ru si jos gi lu mą. 
Pa si nau do jau sa vo dar bo me to dais, 
ta čiau rei kė jo da ry ti ir tam tik rus 
pa kei ti mus. Bu vo jau pra ėję apie 20 
me tų nuo ma no at lik tų ty ri mų, pa si-
kei tę są ly gos, nes vy ko ne Lie tu vo-

je. Rei kė jo bū ti ir at sar giems – bu vo 
tam tik rų kon flik tų su vie tos val džia 
ir su gy ven to jais: ko jūs čia vaikš tot, 
ko jums čia rei kia ir pan. Bet kal bant 
su žmo nė mis juos la bai grei tai ga li-
ma bu vo nu ra min ti. Jie su pras da vo, 
kad mes ne trokš tam jų pri jung ti prie 
Lie tu vos (to kios bai mės iš vie tos 
val džios bu vo). 

Bu vo ap klaus ta 10 lie tu viš kų 
kai mų gy ven to jai. Bu vom su da rę vi-
sų tų kai mų esa mos pa dė ties pla nus 
– už fik sa vom vis ką, kaip yra – pa-
sta tų fi zi nį bū vį, so dy bų struk tū rą, 
ke lių tin klą, švie ti mo įstai gas, fik-
sa vom ryš kes nius liau dies ar chi tek-
tū ros pa sta tus, de ta les pa sta tuo se. 
Ra dom daug lie tu vių liau dies ar chi-
tek tū ros pa vyz džių. Jie bu vo net ge-

riau iš li kę ne gu Lie tu vo je. Di džio ji 
dau gu ma so dy bų bu vo apy nau jės, 
ma žai su si dė vė ju sios. Daug me di-
nių pa sta tų po ka riu bu vo per sta ty ta 
ne pa kei čiant nei pa sta tų for mos, nei 
vi daus, to dėl kai mai iš lai kė se no vi nį 
liau dies ar chi tek tū ros cha rak te rį. Tik 
sto gai – ši fe ri niai.

So dy bos tvar kin gos, ge rai pri-
žiū ri mos. Ap leis tos tik tos, ku rios 
ne gy ve na mos ar ba ku rio se gy ve no 
be vai kiai pa si li go ję žmo nės. Vi so-
se lie tu viš ko se so dy bo se bu vo gė-
lių dar že liai, so dai, kam ba ri nės gė-
lės. Pir kias puo šė pa čių šei mi nin kių 
aus tos lo va tie sės, lan gų užuo lai dos, 
rankš luos čiai.

Da bar bū tų net įdo mu pa si-
žiū rė ti, kaip vi sa tai at ro do šian dien, 

GER VĖ ČIŲ BAŽ NY ČIA

tėvynėje
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ko kie pa si kei ti mai yra įvy kę per 13-
14 me tų. Ypač pa sta tų. Bal ta ru si jo je 
tru pu tį at si lie ka ma fik suo jant pa sta-
tus kaip liau dies ar chi tek tū ros pa-
min klus. 

La bai gra ži yra ne ogo ti ki nio 
sti liaus Ger vė čių baž ny čia, sta ty ta 
XIX a. Kaip tei gia ma, vie na gra žiau-
sių lie tu vių et no gra fi nė se že mė se. 

Ra dom la bai gra žių liau dies 
ar chi tek tū ros pa vyz džių Gi rių kai mo 
ka pi nai tė se – pir miau sia XVI II a. 
kop ly čia, sta ty ta dar iš skal dy tų len-
tų, kur pa nau do tos me di nės vi nys. 

La bai įdo mi ar chi tek tū ri niu 
po žiū riu kop ly čia Du bo ko kai me. 
Tai lie tu viš kas kai mas ne lie tu viš-
ku pa va di ni mu – iš vers tu tur būt iš 
„Ąžuo liu ko“ (be ki ta ko, apy lin kė-
se yra daug ąžuo lų). Kop ly čia jau 
tuo met bu vo ne nau do ja ma, to dėl su 
ne ri mu gal vo ju, ka žin ar iki šiol iš-
li ko, nes į to kius na mus įsi lau žia be-
na miai ir juos su nio ko ja.

Dar vie na įžy my bė – ne to li 
Ger vė čių esan tis va di na ma sis Pli ka-
sis kal nas. Aš jį apė jau, bu vau už li-
pęs. Jis vi sai ne pli kas, ap au gęs miš-
ku, bet, pa žvel gus į pra ei tį, ga li ma 
spė ti, kad ten bu vo pi lia kal nis, ku-
ris tu rė da vo bū ti pli kas, kad prie šai 
ne už si ka bin tų ir ne už lip tų į kal ną. 
Ma tyt, pa va di ni mas li kęs nuo pi lių 
lai kų. 

Ap link Ger vė čius la bai di de-
li pel kių plo tai. Vie ti niai lie tu viai 
sa ko, kad kai mo pa va di ni mas ki lęs 
nuo „ger vių“ var do, nes pel kė se bu-
vo daug ger vių. Da bar tie plo tai me-
lio ruo ti, įreng tos kul tū ri nės pie vos ir 
vaiz das ki toks. O pa va di ni mas li ko.

La bai gra ži upė Aš me na te ka 
pro tuos lie tu viš kus kai mus. Upės, 
pa na šios į Žei me ną, dug nas ak me-
nuo tas – van duo toks šva rus, kad 2-3 
m. gy ly je dug ne ma ty ti žu vys. Vie-
to vė pa na ši į Ig na li nos, Šven čio nių, 
Vil niaus ra jo nų kraš to vaiz dį – kal-
vos, pu šy nė liai. Tik, ly gi nant su Lie-
tu va, ma žiau ur ba ni zuo ta, to dėl bū tų 
pa trauk li tu ris tams, žve jams iš Lie-
tu vos. Mes net gi nu ma tėm tu ris ti nį 
van dens ke lią. Upėm, upe liais ga li-
ma api plauk ti kraš tą, iš plau kus nuo 
Ne men či nės, nu plau kiant ne to li Aš-

me nos ir grįž tant į Vil nių pro Šal či-
nin kus. Mes tuo met siū lėm tu riz mo 
or ga ni za ci joms to kį marš ru tą nu ma-
ty ti. Tai bū tų la bai įdo mus marš ru tas. 
Ska ti nant tu riz mą tą kraš tą ga li ma 
bū tų pa lai ky ti lie tu viš ką – at si ras-
tų dau giau dar bo vie tų. Nes ma tė me 
bė dą – daug so dy bų bu vo tuš čių. O 
ir ten, kur gy ve na ma, so dy bo se po 
vie ną ar ba du pen si nin kus. Vai kai – 
dau giau sia Vil niu je. 

Ger vė čių klu bo pir mi nin kas 
Al fon sas Au gu lis, di de lis en tu zias-
tas, veik lus žmo gus, ku rio rū pes čiu 
bu vo pra dė tas pro jek tuo ti ir sta ty ti 
Rim džiū nų cen tras, ke lia Vil niaus 
sko los šiam kraš tui min tį. Jis sa ko: 
vi sa mū sų jau nuo me nė dir ba Vil-
niui. 

–Ar ty ri nė jo te tik ar chi tek-
tū rą, ar ir gy ven se ną?

–Ir gy ven se ną, net rin kom 
vie tos fol klo rą, ieš ko jom žmo nių, 
ku rie mo ka pa sa ko ti, dai nuo ti se no-
viš kas dai nas, ku rie mo ka se no viš kų 
ama tų. Ten ypač pa pli tęs au di mas, 
yra iš au džia ma la bai gra žių da ly kų – 
stal tie sių, ant klo džių, tau ti nių rū bų, 
juos tų. No rė tų si tuos da ly kus pa lai-
ky ti, su da ry ti jiems tam tik ras są ly-
gas vys ty ti. Tuo me tu ten bu vo ko lū-
kiai, be ko lū kio ten tuo me tu ne bu vo 
ki to dar bo, to dėl žmo nės vai kus net 
ir į vi du ri nes mo kyk las leis da vo Vil-
niu je, nes ten lie tu viš kos tuo me tu 
bu vo tik pra di nės mo kyk los. O kai tą 
cen trą pa sta tėm, pu sę pa sta to už ėmė 
bal ta ru sių mo kyk la. Taip vie tos val-
džios at sto vai ir sa kė, kai mes sta tėm 
– sta ty kit, vis tiek mums pa lik sit.

–Ko kie ten žmo nės, kaip Jus 
jie su tik da vo?

–La bai mie lai. Rei kė da vo pa-
sa ky ti, kad mes esa me Al fon so Au-
gu lio pra šy mu, ir du rys iš kar to at-
si ver da vo. Ma tyt, jis ten tu ri di de lį 
au to ri te tą. Ir ap skri tai, jei gu lie tu-
viš kai kal bi, iš kar to ta ve kvie čia į 
gry čią, so di na už bal to sta lo, vai ši-
na, ką tu ri, ir pa sa ko ja, at sa ko į vi-
sus klau si mus, vis ką lei džia ma tuo ti, 
fo to gra fuo ti. Bu vo mie la. Ži no ma, 
bu vo vie tų, kur šei mos kal ba ne lie-

tu viš kai. Tie sa, kai ku rio se so dy bo se 
bu vo sun ku – mums at vi rai pa sa ky-
da vo, kad mes ne pa gei dau ja mi. 

–Taip at si tik da vo sla vų ar 
su sla vė ju sių lie tu vių so dy bo se?

–Kaip čia pa sa kius. Pa sa ky siu 
vie ną cha rak te rin gą pa vyz dį: gra ži 
so dy ba, už ei nu, pa si tin ka mo te ris. 
Sa kau „La bą die ną“. Ji at sa ko „La-
bą die ną“, bet jau čiu, kad ji lie tu viš-
kai kal ba sun ko kai. Klau siu: „Ar čia 
gy ve na lie tu viai, ar ne lie tu viai, ar 
gim to ji kal ba lie tu vių?“ Ji sa ko: „Aš 
vi so kia ir ma no kal ba vi so kia. Prie 
len kų mes vi si bu vom len kai. At ėjo 
so vie tų val džia, mus vi sus pa da rė 
bal ta ru siais. Anks čiau bu vau iš te kė-
ju si už len ko ir bu vau len kė, ant ras 
vy ras – lie tu vis, tai da bar aš lie tu-
vė“. 

–Ar lie tu viai gy ve na kom-
pak tiš kai, ar yra ap gaub ti sla vų?

–Kai muo se 80-90 proc. so dy-
bų yra lie tu viš kos. Ta čiau yra miš rių 
šei mų ir kai ku rio se šei mo se lie tu-
viai pra de da kal bė ti ru siš kai, ar ba 
„tu tei šių“ (mai šy ta kal ba – vie ti nių). 
Ir šei mo se kal ba vi saip. Kal bin si ru-
siš kai, tau at sa kys ru siš kai, kal bin-
si lie tu viš kai, at sa kys lie tu viš kai. 
Jau ni mas, ku ris grįž ta iš Vil niaus 
sek ma die niais ir atos to gų, kal ba lie-
tu viš kai, o tie, ku rie lie ka, na mie ir-
gi kal ba lie tu viš kai, bet dar be ar ba 
san ty kiuo se su vie tos val džia kal ba 
ru siš kai. 

Su si drau ga vom su Ger vė čių 
apy lin kės pir mi nin ke, ji man lei do 
pa si nau do ti ūki nė mis so dy bų kny go-
mis, ku rio se su ra šy tas tur tas ir vi si 
šei mos na riai. Tau ty bė ra šo ma lie-
tu vių ar ba bal ta ru sių, nie kur ne už-
ti kau len kų. Da bar, at ro do, kad ten 
dau gu ma len kų. Ir jau tuo met vie tos 
val džia bu vo su ne ri mu si, kad len kų 
emi sa rai va ži nė ja ir vi sus ra gi na per-
si ra šy ti len kais. Vei kia ir len kų ku-
ni gai. 

Daug dė me sio krei piau į ka-
pi nes. Lai do ja ma – gi mi nė mis. Iki 
XIX a. vi du rio – lie tu viš kos pa var-
dės, o po to jau bu vo len ki na mos, 
ga lų ga le – jau vi sai len kiš kos.

tėvynėje



Pasaulio lietuvis  /  2009 Sausis10

Pir ma jai ES agen tū rai Lie tu vo je va do vaus Šve di jos LB pir mi nin kė

Vil niu je veik sian čiam Eu ro-
pos ly čių ly gy bės ins ti tu tui va do vaus 

VIR GI NI JA LANG BAKK (DE ŠI NĖ JE, PRIEKYJE) PLB VA DO VŲ SU VA ŽIA VI ME PRA ĖJU SIĄ VA SA RĄ TRA KUO SE

lie tu vė Vir gi ni ja Lang bakk, šiuo me-
tu dir ban ti Šve di jos už sie nio rei ka lų 
mi nis te ri jo je. 

Eu ro pos ly čių ly gy bės ins ti tu-
to di rek to rė iš rink ta su ren gus an trą 
kon kur są. Sau sio vi du ry je kan di-
da tū rą dar tu rės pa tvir tin ti Eu ro pos 
Par la men tas. Pir mą kon kur są, or ga-
ni zuo tą 2007 me tais, Eu ro pos Ko mi-
si ja nu trau kė ne ra du si pa kan ka mai 
kom pe ten tin gų kan di da tų, ir, nors 
bu vo pla nuo ta, kad ins ti tu tas bus 
įsteig tas 2008 me tų pra džio je, pla-
nus te ko ati dė ti. 

Ly čių ly gy bės ins ti tu tas bus 
pir mo ji Eu ro pos Są jun gos (ES) 
agen tū ra Lie tu vo je. Pa sak iš rink to-
sios di rek to rės, jo stei gi mo dar bai 
ga li pra si dė ti po 2 ar 3 mė ne sių. 

Ins ti tu tas ana li zuos duo me nis 
apie mo te rų ir vy rų pa dė tį Eu ro po-
je, teiks po li ti nius siū ly mus ly čių 
ly gy bės klau si mais. Anot 52-ejų V. 
Lang bakk, agen tū ros reikš mė Lie tu-
vai pir miau sia – po li ti nė. 

„Ins ti tu tas pa dės vie ny ti Eu-
ro pos ša lių dar bą dėl ly čių ly gy bės, 

VIR GI NI JA LANG BAKK

bus pa gal ba Eu ro pos Ko mi si jai ir 
ša lims ES na rėms. Tai dar bas, ku ris 
vi so se ša ly se yra la bai ver ti na mas, 
ir įvai rūs ren gi niai vyks dau giau sia 
Lie tu vo je“, – aiški no ji. 

Šiuo me tu V. Lang bakk – Šve-
di jos pi lie tė. Ji dir bo su įvai riais 
Šve di jos vy riau sy bės fi nan suo ja-
mais tarp tau ti niais ly čių ly gy bės 
pro jek tais, yra Lie tu vių Ben druo me-
nės Šve di jo je va do vė, Lie tu vos ra di-
jo ben dra dar bė šio je ša ly je. 

So cia li nės ap sau gos ir dar bo 
mi nis te ri jos Ly čių ly gy bės sky riaus 
ve dė ja Van da Jur šė nie nė sa ko, kad 
bū tent pa sky rus di rek to rę pa ju dės 
svar biau si ins ti tu to kū ri mo dar bai. 
Pir miau sia iš pa siū ly tų va rian tų rei-
kės iš si rink ti tin ka mas pa tal pas, vė-
liau bus ren ka mi dar buo to jai. 

Eu ro pos ly čių ly gy bės ins ti tu-
te Vil niu je per ke le rius me tus tu rė tų 
įsi dar bin ti apie 30 žmo nių, įstai gos 
me ti nis biu dže tas sieks 7,5 mln. eu-
rų, – pra ne ša Lie tu vos ži niask lai da.

tėvynėje
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2008 m. nuo spa lio 24 d. iki 
lap kri čio 9 d. elek tro ni niu pa štu vy-
ko PLB Val dy bos po sė dis. Jo me tu 
bu vo pa skir tos pa rei gos nau jie siems 
PLB Val dy bos na riams: Gab rie liui 
Žem kal niui, Vi ta li jai Ko les ni ko vai 
ir Va len ti nai Lo gi no vai. Nu tar ta pa-
skir ti Gab rie lių Žem kal nį PLB val-
dy bos vi ce pir mi nin ku ir Or ga ni za ci-
nių rei ka lų ko mi si jos pir mi nin ku, Vi-
ta li ją Ko les ni ko vą – PLB Val dy bos 
vi ce pir mi nin ke ir Ry tų kraš tų rei-
ka lų ko mi si jos pir mi nin ke (kraštai: 
Bal ta ru si ja, Gru zi ja, Ka zach sta nas, 
Mol do va, Uk rai na ir Uz be ki ja), Va-
len ti ną Lo gi no vą – PLB val dy bos 
vi ce pir mi nin ke spe cia lie siems pro-
jek tams. Pa gal PLB Kon sti tu ci jos 26 
straips nį, ku ris tei gia, kad „Rink tam 
PLB Val dy bos na riui dėl ku rių nors 
prie žas čių nu sto jus bū ti val dy bos na-
riu, jo vie ton, ne vė liau kaip per 30 
die nų, įei na dau giau sia iš ei lės bal sų 
ga vęs kan di da tas“. 

Iš PLB Val dy bos at si sta ty di-
nus Arū nui Tei šers kiui, Jur gai Vi du-
gi rie nei ir In gai Lan chas į Val dy bą 
įė jo dau giau sia per PLB Val dy bos 
rin ki mus 2006 m. rug pjū čio 9 d. 
ga vę bal sų kan di da tai: Gab rie lius 

Ren gia ma si PLB XI II Sei mui
Žem kal nis, Vi ta li ja Ko les ni ko va ir 
Va len ti na Lo gi no va.

Taip pat į PLB Val dy bą bu vo 
ko op tuo ti du na riai: Sau lius Bui vys 
ir Le o nas Nar bu tis. Sie kiant iš lai ky ti 
PLB Kul tū ros ko mi si jos dar bų tęs ti-
nu mą bu vu si Kul tū ros ko mi si jos pir-
mi nin kė In ga Lan chas pa siū lė ko op-
tuo ti į PLB Val dy bą Le o ną Nar bu tį, 
ak ty viai da ly va vu sį ko mi si jos dar be. 
Val dy ba nu ta rė ko op tuo ti į Val dy bą 
Le o ną Nar bu tį, pa ski riant jį vi ce-
pir mi nin ku ir Kul tū ros rei ka lų ko-
mi si jos pir mi nin ku. Sau lius Bui vys 
– vi ce pir mi nin kas, Fi nan sų rei ka lų 
ko mi si jos pir mi nin kas.

Nu tar ta pa keis ti Bi ru tės Ne-
nar ta vi čiū tės va do vau ja mos Ry tų 
kraš tų rei ka lų ko mi si jos pa va di ni mą 
į Ru si jos rei ka lų ko mi si ją.

Po sė džio me tu bu vo kal ba ma 
apie pa si ren gi mą PLB XI II Sei mui, 
ku ris vyks 2009 m. lie pos 8-10 d. 
Vil niu je. PLB Sei mo po sė džiai vyks 
Lie tu vos Res pub li kos Sei mo „Ko-
vo 11-osios“ sa lė je. Val dy ba nu ta-

rė pra tęs ti ter mi ną, iki ku rio kraš tų 
lie tu vių ben druo me nių pir mi nin kai 
tu ri pa teik ti PLB at sto vy bei Sei-
mo at sto vų są ra šus. Kraš tų lie tu vių 
ben druo me nių val dy bų pir mi nin kų 
pra šo ma at sto vų są ra šus pa teik ti ne 
vė liau kaip iki 2009 m. ba lan džio 15 
d. Nu tar ta, kad už PLB XI II Sei mo 
už da ry mo po ky lio su ren gi mą bus at-
sa kin ga Bi ru tė Viz gir die nė.

Ka dan gi kraš tų lie tu vių ben-
druo me nės ne at si lie pė į PLB val dy-
bos pra šy mą pa teik ti me džia gą apie 
kiek vie no krašto lie tu vių ben druo-
me nę, pri sta tant lie tu vių ben druo-
me nes Val do vų rū muo se, Vil niu je, 
Val dy ba įpa rei go jo PLB Kul tū ros 
rei ka lų ko mi si jos pir mi nin ką Le o ną 
Nar bu tį pa kar to ti nai kreip tis į kraš tų 
lie tu vių ben druo me nes ir pa ra gin ti 
me džia gą pa teik ti.

In for ma ci ja apie PLB: http://
www.plbe.org ; http://www.lrs.lt/plb

LE O NAS NAR BU TIS, LR PRE ZI DEN TO VAL DO ADAM KAUS VI SUO ME NI NIS PA TA RĖ-
JAS IŠ EI VI JOS KLAU SI MAIS, NAU JA SIS PLB VAL DY BOS VI CE PIR MI NIN KAS IR KUL TŪ-
ROS REI KA LŲ KO MI SI JOS PIR MI NIN KAS, TRA KUO SE VY KU SIA ME PLB IR PLJS VA DO-
VŲ SU VA ŽIA VI ME PRA ĖJU SIĄ VA SA RĄ KAL BA SI SU BU VU SIA VI CE PIR MI NIN KE KULTŪRAI 
IN GA LAN CHAS. JOLANTOS NORKEVIČIENĖS, TMID, NUOTRAUKOS

BAL TA RU SI JOS LB PIR MI NIN KĖ VI-
TA LI JA KO LES NI KO VA TA PO PLB VAL-
DY BOS VI CE PIR MI NIN KE IR RY TŲ KRAŠ TŲ 
REI KA LŲ KO MI SI JOS PIR MI NIN KE

plb valdyboje
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PLB Val dy bos pir mi nin kė Re-
gi na Na ru šie nė gruo džio 3 d. krei pė-
si į LR Mi nist rą pir mi nin ką An drių 
Ku bi lių pra šy da ma ati dė ti Tau ti nių 
ma žu mų ir iš ei vi jos de par ta men to 
re or ga ni za vi mo klau si mą, kol PLB 
ne iš sa kys sa vo nuo mo nės šiuo klau-
si mu ir ne pa teiks sa vo pa siū ly mų. 
Pir mi nin kė pa siū lė 2009 m. sau-
sio mė ne sio pra džio je su reng ti šiuo 
klau si mu pa si ta ri mą ir ap svars ty ti 
vi sus ga li mus va rian tus. Pir mi nin kė 
at krei pė dė me sį, kad šiuo me tu už 
Lie tu vos ri bų gy ve na be veik 1 mln. 
tau tie čių, to dėl pra smin ga ir abi pu-
siai nau din ga bū tų įsteig ti tik už sie-
ny je gy ve nan čių lie tu vių rei ka lais 
be si rū pi nan tį de par ta men tą, tie sio-
giai pa val dų LR Vy riau sy bei.

Šiuo klau si mu PLB pir mi nin-

Dėl Tau ti nių ma žu mų ir iš ei vi jos de par ta men to re or ga ni za vi mo
kė kal bė jo si su LR Sei mo vi ce pir mi-
nin ke Ire na De gu tie ne bei nau juo ju 
LR Už sie nio rei ka lų mi nist ru Vy-
gau du Ušac ku. Abu po li ti kai pri ta rė 
nuo mo nei, kad tiks lin ga bū tų už sie-
nio lie tu viams su kur ti (re or ga ni zuo ti 
esa mą) at ski rą de par ta men tą, tie sio-
giai pa val dų Mi nist rui pir mi nin kui, 
o Lie tu vos tau ti nių ma žu mų rei ka lus 
pa ves ti tvar ky ti Kul tū ros ar ba Vi-
daus rei ka lų mi nis te ri jai.

Pa tvir tin to je nau jo sios LR 
Vy riau sy bės pro gra mo je 13 str. tei-
gia ma, kad „Iki 2009 m. bir že lio 1 
d. pa nai kin si me Tau ti nių ma žu mų ir 
iš ei vi jos rei ka lų de par ta men tą prie 
Lie tu vos Res pub li kos Vy riau sy bės, 
iš ei vi jos rei ka lų ko or di na vi mą per-
duo da mi Už sie nio rei ka lų mi nis te ri-
jai ir Tau ti nių ma žu mų rei ka lų ko or-

di na vi mą Kul tū ros mi nis te ri jai“.
PLB val dy ba ti ki si, kad, ne-

pai sant Vy riau sy bės pro gra mo je įra-
šy tos nuo sta tos, ar ti miau siu me tu 
pa vyks su ras ti pa tį ge riau sią spren-
di mą, ku ris efek ty viai leis stip rin-
ti Lie tu vos ir už sie ny je gy ve nan čių 
lie tu vių ry šius. To dėl ra gi na me kraš-
tų LB val dy bas pa teik ti sa vo nuo mo-
nę šiuo klau si mu PLB val dy bai (ar ba 
tie sio giai val dy bos pir mi nin kei el. 
pa štu: Rbna ru sis@aol.com). Tai pa-
dė tų pa reng ti mū sų ben drą nuo mo nę 
šiuo svar biu klau si mu ir pa teik ti ją 
LR Vy riau sy bei pla nuo ja mo su si ti ki-
mo me tu.

PLB Spau dos ir 
in for ma ci jos ko mi si ja

sei na@post.pl

Ge di me ne te kę Vai vos Vėb rai tės, iš ki lios as me ny bės, pa šven tu sios sa vo gy ve ni mą Lie tu vai ir 
lie tu vy bės puo se lė ji mui. Jos nuo pel nai Lie tu vai, lie tu viš kam švie ti mui yra ne pa pras ti ir ypa tin gi. Jos 
iš ki lūs dar bai, pa si au ko ji mas ir at si da vi mas sa vo šei mai, dar bui, lie tu viš kai veik lai, pa gal ba ar ti mui 
iš liks mū sų at min ty je kaip pa vyz dys pra smin go ir gar baus gy ve ni mo. Jos gy ve ni mas – švie sus pa vyz-
dys da bar ti nei ir bū si mo sioms lie tu vių kar toms, įpa rei go jan tis tęs ti pra dė tus dar bus.

Nuo šir džiai už jau čia me ve lio nės šei mą ir ar ti muo sius. Vai vos Vėb rai tės švie sus at mi ni mas liks 
mū sų šir dy se.

Pa sau lio Lie tu vių Ben druo me nės val dy ba

Daug dar bų, pa si šven ti mo ir pa sie ki mų An driaus Šmi to gy ve ni me su si de da į vie ną ne už mirš ta-
mą mo zai ką – nuo sta baus žmo gaus An driaus por tre tą. An drius Šmi tas, Va sa rio 16-osios gim na zi jos 
di rek to rius, pa si šven tęs lie tu vis, sa vęs ne tau so jęs pe da go gas ir pa trio tas vi sa da iš liks gy vas vi sų jį 
pa ži no ju sių, my lė ju sių ir ger bu sių at min ty je.

Su skaus mu šir dy se, liū dė da mi kar tu, ta ria me užuo jau tos žo džius Ve lio nio šei mai ir ar ti mie-
siems.

Pa sau lio Lie tu vių Ben druo me nės val dy ba

Gruo džio 14-ą die ną, ei da mas 62-uo sius me tus, ne ti kė tai iš gy ve ni mo pa si trau kė il ga me tis 
Va sa rio 16-osios gim na zi jos di rek to rius 

An drius Šmi tas
Ku pi nas gė rio ir žmo giš ku mo dvi de šimt septyne rius me tus jis su di džiu liu at si da vi mu ir 

iš ra din gu mu ne pails ta mai va do va vo mū sų gim na zi jai, ją iš sau go jo, iš puo se lė jo ir su stip ri no.
Gi liai už jau čia me žmo ną Ma ri ją Damb riū nai tę Šmi tie nę bei duk ras Li ną ir Dai ną. 

Va sa rio 16-osios gim na zi jos ben druo me nė ir Ku ra to ri ja

plb valdyboje
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Vai va Ra das ta Vėb rai tė gi mė 
1954 m. rug pjū čio 24 d. Jos tė vas 
– Lie tu vos ka riuo me nės sa va no ris 
Juo zas Vėb ra, žy mus moks li nin-
kas, che mi jos moks lų dak ta ras, 
Lie tu vos ty ri mų la bo ra to ri jos or-
ga ni za to rius. Mo ti na Ge no vai tė 
Ži do ny tė Vėb rie nė bu vo ro ma nis-
tė ir bib lio te ki nin kė, ly gi na mo sios 
li te ra tū ros dak ta rė, pa ra šiu si pran-
cū zų kal ba mo nog ra fi ją apie po etą 
Os ka rą Mi la šių. 

Vai va Vėb rai tė bai gė Mas-
sa chu setts tech no lo gi jos ins ti tu tą 
(Mas sa chu setts Ins ti tu te of Tech-
no lo gy), bio lo gi jos moks lų ma-
gist ro laips nį įgi jo Jei lo uni ver si-
te te (Yale Uni ver si ty). Ku rį lai ką 
dir bo lie tu vių is to ri jos dės ty to ja 
aukš to jo je mo kyk lo je, bet, su kū-
ru si šei mą su Ja mes Gust ir gi mus 
sū nui, nu spren dė sa vo gy ve ni mą 
skir ti vai kams ir lie tu vy bės puo se-
lė ji mui. 

Kar tu su vy ru už au gi no ir į 
moks lus iš lei do ke tu ris vai kus – 
Arą, Lie pą, Lo kį ir Sir vy dą, ku-

Gruo džio 13 d. mi rė bu vu si JAV LB krašto
val dy bos pir mi nin kė Vai va Vėb rai tė Gust

riems ne vien da vė lie tu viš kus 
var dus, bet ir įskie pi jo mei lę Lie-
tu vai, iš mo kė juos lie tu vių kal bos, 
kul tū ros, is to ri jos. Šian dien vy-
riau sia sis sū nus Aras Vėb ra su kū-
ręs šei mą gy ve na Klai pė do je, duk-
tė Lie pa da ly vau ja Vil niaus moks-
lo pro jek tuo se. 

Stu di jų me tais įsi jun gu si į 
iš ei vi jos lie tu vių vi suo me ni nį ir 
kul tū ri nį gy ve ni mą, Vai va Vėb-
rai tė Con nec ti cut vals ti jo je įkū rė 
sek ma die ni nę li tu a nis ti nę mo kyk lą 
„At gi mi mas“, bu vo jos di rek to rė 
ir mo ky to ja, suor ga ni za vo lie tu vių 
tau ti nių šo kių an sam blį „Vėt ra“. 
Pa ren gė (su Ma ry te Kun cie ne) lie-
tu vių kal bos va do vė lį JAV Tai kos 
kor pu so sa va no riams. 1990-ai siais 
įstei gė Con nec ti cut lie tu vių ry šių 
cen trą („Lit hu a nian re sour ce cen-
ter“) ir jam va do va vo teik da ma 
in for ma ci ją re gio no ži niask lai dai 
apie at ku ria mą Lie tu vos vals ty bę. 

Ji taip pat bu vo pa grin di nė 
pe ti ci jų už Lie tu vos pri pa ži ni mą 
va jaus or ga ni za to rė: jos ini cia ty-
va bu vo su rink ta per 160 tūks tan-
čių pa ra šų, ku rie bu vo įteik ti JAV 
Se na to va do vams. Vai va Vėb rai tė 
ak ty viai da ly va vo lie tu vių or ga ni-
za ci nė je veik lo je: bu vo JAV Lie-
tu vių Ben druo me nės Kraš to val-
dy bos pir mi nin kė, il ga me tė šios 
ben druo me nės Ta ry bos na rė, pas-
ta ruo ju me tu – Val dy bos at sto vė 
Lie tu vo je. 

1990 m. pir mo jo at kur tos 
Lie tu vos kul tū ros ir švie ti mo mi-
nist ro Da riaus Kuo lio pa ska tin ta 
Vai va Vėb rai tė ėmė si or ga ni zuo ti 
Ame ri kos mo ky to jų pa gal bą Lie tu-
vos mo kyk loms. Jos ir Jū ra tės Kro-
ky tės Stir bie nės rū pes čiu įsteig ta 
or ga ni za ci ja A.P.P.L.E. (Ame ri can 
Pro fes sio nal Part ners hip for Lit hu-
a nian Edu ca tion – Ame ri kos mo-
ky to jai Lie tu vos mo kyk lai) su bū rė 
JAV lie tu vius mo ky to jus bei dės-
ty to jus ir ne lie tu vius pe da go gus. 
Pir mie ji Lie tu vos mo ky to jų kva li-

fi ka ci jos to bu li ni mo kur sai įvy ko 
jau 1991-ųjų va sa rą. Per pas ta ruo-
sius 17 me tų tūks tan čiai Lie tu vos 
mo ky to jų yra da ly va vę šiuo se kur-
suo se, ku riuo se Va ka rų pe da go gai 
ir moks li nin kai da li no si pa tir ti mi. 
A.P.P.L.E. ini cia ty va lai ko ma sa-
va no riš ku mo pa vyz džiu Ry tų ir 
Vi du rio Eu ro po je. 

Pas ta ruo sius du de šimt me-
čius Vai va Vėb rai tė dir bo siek da-
ma, kad Pa sau lio Lie tu va ir fi zi nė 
Lie tu va su ar tė tų, kad Lie tu va tap tų 
mo der nia, są mo nin ga, sa va ran kiš-
ka, to le ran tiš ka tau ti ne ir po li ti ne 
ben druo me ne. Ji tai da rė jung da-
ma si į Lie tu vos vals ty bės kū ri-
mo dar bus, im da ma si lie tu vy bės 
stip ri ni mo veik los iš ei vi jo je. Tai 
ji da rė sa vo gy ve ni mo pa vyz džiu 
– telk da ma skir tin gus žmo nes ben-
dram dar bui lie tu vy bės la bui. 

1997-ai siais Vai va Vėb rai-
tė va do va vo Švie ti mo ir moks lo 
mi nis te ri jos Pe da go gų ren gi mo ir 
kva li fi ka ci jos to bu li ni mo sky riui. 
1998-2001 me tais ėjo švie ti mo ir 
moks lo vi ce mi nist rės pa rei gas. 
Nuo 2004-ųjų dir bo pre zi den to 
Val do Adam kaus pa ta rė ja. 

„Su Vai va Veb rai te su si-
pažinau 1989 me tais, kai ji su kū-
rė ko mi te tą rink ti pa rašus Lie tu vos 
vals ty bės at sta ty mui, – sa ko PLB 
val dy bos pir mi nin kė Re gi na Na-
ru šie nė, dir bu si kar tu. – Ji su rin-
ko dau giau kaip 750 000 pa ra šų; ji 
pa gim dė A.P .P.L.E., ku ris su da rė 
ga li my bes Lie tu vos mo ky to jams 
su si pažin ti su ki tų kraš tų švie ti mo 
pa tir ti mi. Vai va su pra to rei ka lin-
gu mą už sie nio lie tu viams išlai ky ti 
Lie tu vos pi lie ty bę, o Lie tu vos mo-
kyk lo se – ug dy ti pa trio tiz mą. Ne-
te ko me pa trio tės lie tu vės, bi čiu lės, 
ben dra dar bės“.

Vai vos Vėb rai tės Gust pa lai-
kai, jai pa čiai pra šant, buvo pa lai-
do ti Lie tu vo je.

plb valdyboje
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Gruodžio 14 d. Vo kie ti jo je 
stai ga mi rė il ga me tis lie tu vių Va sa-
rio 16-osios gim na zi jos di rek to rius, 
Vo kie ti jos Lie tu vių Ben druo me-
nės Ta ry bos na rys An drius Šmi tas. 
Penk ta die nį va ka re, iš ti kus aneu riz-
mui, jis bu vo pa gul dy tas į li go ni nę 
Hei del ber ge, ku rio je mi rė.

An drius Šmi tas gi mė 1947 m. 
lie pos 8 d. šiau rės Vo kie ti jos, Su-
derb ra rup mies te ly je, lie tu vės ir Lie-
tu vos vo kie čio šei mo je. 1967 m. bai-
gė Va sa rio 16-osios gim na zi ją. At li-
kęs ka ri nę tar ny bą stu di ja vo Ry tų 
Eu ro pos is to ri ją ir te olo gi ją. Tė vai, 
no rė da mi, kad An drius ir jo bro liai 
už aug tų lie tu viš ko je ap lin ko je, iš-
siun tė juos į Va sa rio 16-osios gim-
na ziją, ku rią jis bai gė 1967 me tais. 
Bon nos uni ver si te te 1978 m. bai gė 
is to ri jos ir te olo gi jos stu di jas ir iš-
lai kė pe da go go eg za mi nus.

Stu di jų me tais ak ty viai įsi-
jun gė į Lie tu vių Ben druo me nės ir 
pa bal tie čių stu den tų veik lą. Bu vo 
Vo kie ti jos lie tu vių jau ni mo są jun gos 
(VLJS) stei gė jas ir An na ber ge, ne-
to li Bon nos, įsi kū ru sių Pa bal tie čių 
krikš čio nių stu den tų na mų ta ry bos 
ir val dy bos na rys. 1979 me tais jis 
pir mi nin ka vo IV Pa sau lio lie tu vių 
jau ni mo kon gre so ruo šos ko mi te tui, 

ku ris Eu ro po je su ren gė ke le tą sa vai-
čių be si tę su sį su va žia vi mą, su bū ręs 
dau giau nei tūks tan tį lie tu vių iš ei-
vių jau ni mo iš įvai rių pa sau lio kraš-
tų. Taip pat 1979-1981 m. va do va vo 
Vo kie ti jos Lie tu vių Ben druo me nei. 
1990 me tais, Lie tu vai pa skel bus 
ne pri klau so my bę, gim na zi ja ta po 
Lie tu vai svar biu ry šių cen tru ir A. 
Šmi tas daž nai ver tė ja vo Vo kie ti jo-
je ap si lan kiu siems Lie tu vos vy riau-
sy bės na riams. Į Lie tu vą jis ly dė jo 
įvai rius Vo kie ti jos val džios at sto vus, 
tarp jų – Vo kie ti jos krašto ap sau gos 
mi nistrą.

Darbą Va sa rio 16-osios gim-
na zi jo je pra dė jo 1972 m., kai ta po 
gim na zi jos ku ra to ri jos na riu. 1981 
me tais bu vo pa kvies tas dirb ti gim-
na zi jos di rek to riaus pa va duo to ju, o 
at ei nan čiais me tais ta po jos di rek to-
rium. Va do vau da mas gim na zi jai dvi-
de šimt sep ty ne rius me tus An drius 
Šmi tas su ge bė jo su da ry ti są ly gas, 
kad ji lik tų lie tu viš ku mo ži di niu Eu-
ro po je, iš gel bė ti ją nuo vo kie čių val-
džios pa stan gų už da ry ti ir pra plės ti 
jos veik lą. Jo ka den ci jos me tu lie tu-
vių mo ki nių be veik pa dvi gu bė jo, o 
su vo kie čiais šiais me tais sie kė apie 
du šim tus. Bu vo su stip rin tos moks lo 
ir veik los pro gra mos, at sta ty ta gais ro 

Mi rė Va sa rio 16-to sios gim na zi jos di rek to rius An drius Šmi tas

su nai kin ta pi lis ir pa sta ty tas nau jas 
ben dra bu tis. Gim na zi ja 1999 me tais 
su si lau kė Vo kie ti jos val džios pri pa-
ži ni mo, kas už tik ri no jos to les nę at-
ei tį ir stip res nę fi nan si nę pa ra mą.

Ve lio nis bu vo nuo šir dus, pa-
slau gus žmo gus. Nie ko ne teis da-
mas, į ran gus nei į cen zus neat si-
žvelg da mas, nu ry da mas ne pel ny tas 
nuos kau das, kaip tik ras krikš čio nis 
jis tar na vo vi siems lie tu viams, ypač 
jau ni mui, tar na vo kiek vie nam, pa-
gal bos rei ka lin gam. Sa vo at vi ru mu, 
do ru mu, drau giš ku mu ir at jau ta, sa-
vo ra mu mu ir ne iš sen ka mu pa si šven-
ti mu jis pel nė pa gar bą, pri pa ži ni mą, 
vi sų sim pa ti jas ir įver ti ni mą. Sa vo 
aukš ta kom pe ten ci ja jis įvai rio pai 
nu si pel nė lie tu vių gim na zi jai ir Lie-
tu vių Ben druo me nei, tuo pa čiu vi sai 
lie tu vių tau tai.

A.a. An drius Šmi tas pa lai do-
tas Hu et ten feld mies te lio ka pi nė-
se. Nu liū dę li ko: jo žmo na Ma ry tė 
Damb riū nai tė Šmi tie nė, duk ros Li na 
ir Dai na, bro lis Adol fas, uoš vie nė 
Ele na Damb riū nie nė, svai nis An ta-
nas Damb riū nas su šei ma, ki ti ar ti-
mie ji ir šei mos drau gai. 

Ne te ko me žmo gaus, ku rį pa-
keis ti bus ne leng va.

Šmi tų šei mos drau gai

PLB valdyboje 
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Švei ca ri jos Lie tu vių Ben druo-
me nės Lie tu vos var do tūks tant me-
čio pa mi nė ji mui skir tas ren gi nys 
– tarp tau ti nė moks li nė kon fe ren ci-
ja „Lie tu vių kal bos reikš mė ir vie ta 
Eu ro pos kon teks te“ vy ko 2008 m. 
bir že lio 4-6 d. Šio ren gi nio ini cia to-
riai – Švei ca ri jos Lie tu vių Ben druo-
me nės ak ty vas, ben dra dar biau jant 
su part ne riais Lie tu vo je: Lie tu vių 
kal bos ins ti tu tu ir Lie tu vos ins ti tu-
tu, tal ki nant Vil niaus uni ver si te tui 
ir Tau ti nių ma žu mų ir iš ei vi jos de-
par ta men tui prie LR vy riau sy bės 
bei glo bo jant LR Am ba sa dai Ber ne. 
Kon fe ren ci ja vy ko Fri bū ro, Ber no ir 
Ciu ri cho uni ver si te tuo se. Pro jek to 
tiks las – su bur ti Li tu a nis ti kos stu di-
jų dės ty to jus ir moks li nin kus į tarp-
tau ti nę kon fe ren ci ją ir tuo at kreip ti 
Švei ca ri jos aka de mi nės ir uni ver si-
te ti nės vi suo me nės dė me sį į gi lias 
lie tu vių kal bos dės ty mo ir ty ri mo 
tra di ci jas Švei ca ri jo je, ku rios, gy-
va vu sios dau giau nei 60 me tų, bu vo 
su stab dy tos 2001 me tais. Tri jų die nų 
kon fe ren ci jo je da ly va vo 24 moks li-
nin kai iš 10 ša lių: Ita li jos, Vo kie ti-
jos, Če ki jos, Ru si jos, Len ki jos, Lat-
vi jos, Pran cū zi jos, JAV, JAV, Švei-
ca ri jos ir Lie tu vos. 

Kon fe ren ci ja vy ko la bai sklan-
džiai ir yra kon kre čių žen klų, kad ji 
pa sie kė sa vo tiks lą. Ber no uni ver si-
te to Sla vų kal bų ir li te ra tū rų ins ti tu-
to pro fe so rius Y. Kak ri dis, ben dra-
dar biau jant su Fri bū ro uni ver si te to 
Sla vis ti kos ka ted ra, pra ne šė LR Am-
ba sa dai Ber ne apie siū lo mą steig ti 
lie tu vių kal bos lek to ra tą prie Ber no 
uni ver si te to ir pra šė Lie tu vos vals-
ty bę pri si dė ti prie lek to ra to stei gi-
mo ir plė to ji mo. Lie tu vių kal ba bus 
pa siū ly ta stu di juo jan tiems sla vis ti-
ką Ba ka lau ro ir Ma gist ro pro gra mų 
stu den tams kaip lais vai pa si ren ka ma 
ant ro ji kal ba. Dės ty mas yra pla nuo-
ja mas nuo 2009 m. ru dens se mest ro. 

Kas pa ska ti no ŠLB ryžtis to-
kiam gran dio zi niam pro jek tui, ne-
tu rint ša ly je tos sri ties spe cia lis to ir 
ko pri rei kė, kad idė ja virs tų žo džiu, 

ŠVEICARIJOJEKonferencija lietuvių kalbai
o žo dis virs tų kū nu? Bal tis ti kos ir 
Li tu a nis ti kos stu di jos Švei ca ri jo-
je tu ri dau giau nei 60 me tų is to ri ją. 
Nuo pra ėju sio šimt me čio ket vir to jo 
de šimt me čio iki 1981 me tų lie tu vių 
kal ba bu vo dės to ma ir ty ri nė ja ma 
Ciu ri cho uni ver si te to In do ger ma nis-
ti kos ins ti tu te. Iš pra džių čia dar ba-
vo si pro fe so rius Ma nu Leu mann, po 
jo iki 1981 me tų – pro fe so rius Ernst 
Risch. Pro fe so riai dės tė lie tu vių kal-
bą, ve dė kom pa ra ty vi nės kal bo ty-
ros se mi na rus. Švei ca ri jos lie tu viai 
bu vo kvie čia mi į ins ti tu tą pa skai ty-
ti lie tu viš kų teks tų se ną ją fi lo lo gi ją 
stu di juo jan tiems stu den tams. Švei-
ca rė Ur su la Sigg yra iki šiol iš lai-
kiu si sa vo kon spek tus iš pa skai tų 
ir se mi na rų Ciu ri che, ku riuos lan kė 
1967-1974 m. Prof. E. Risch iš ėjus į 
pen si ją pen ke tą me tų ins ti tu te ne bu-
vo pro fe so riaus, be si do min čio bal-
tis ti ka. 1986 m. šio ins ti tu to va do vo 
kė dę už ėmė ir iki šiol jam va do vau ja 
iš JAV at vy kęs pro fe so rius Ge or ge 
Dun kel (g. 1948), ge rai lie tu viams 
pa žįs ta mo švei ca ro kal bi nin ko, ger-
ma nis to ir bal tis to Al fre do Sen no, 
mo ki nys. Jis ne kal ba lie tu viš kai, to-
dėl sis te mi nis lie tu vių kal bos dės ty-
mas ne bu vo tę sia mas. Tie sa, pro fe-
so rius G. Dun kel kas 4-5 me tai ves-
da vo se mi na rus, kur lie tu vių kal bos 
struk tū ra ir sa vy bės bu vo ly gi na mos 
su ki tų kla si ki nių kal bų. Tų se mest-
rų me tu pro fe so rius ieš ko da vo, kas 
ga lė tų mo ky ti gy vo sios lie tu vių kal-
bos.

Ypač reikš min gas bal tis ti kos 
ir li tu a nis ti kos dės ty mas ir ty ri nė ji-
mas vy ko Ber no uni ver si te te 1970-
2001 m. Ši veik la sie ja ma su pro fe-
so riaus Jan Pe ter Lo cher (g. 1934) 
var du. Jo pa stan go mis bal tis ti ka 
bu vo įtrauk ta kaip ly gia ver tis stu di-
jų ob jek tas į bal tų ir sla vų kal bų ir 
li te ra tū rų ins ti tu to dės to mų da ly kų 
są ra šą. Vy ko pla ni nis ir sis te min gas 
bal tų kal bų ty ri mas ir lie tu vių kal-
bos mo ky mas. Pro fe so riaus au di to-
ri jo je bu vo iš moks lin tos net ke lios 
de šim tys bal tis tų. Per tris de šimt me-

čius, di džia da li mi prof. J.P. Lo cher 
pa stan go mis, uni ver si te te su rink ta 
įspū din ga li tu a nis ti kos bib lio te ka. 
Jo je – dau giau kaip 600 kny gų, be-
veik vi sa lie tu vių li te ra tū ros kla si ka, 
di džiu liai lie tu vių kal bos žo dy nai ir 
kal bos va do vė liai. 2001 m. Ber no 
uni ver si te tui pa kei tus ling vis ti nių 
stu di jų kryp tį (pa si rin kus ry tų sla-
vų kal bas), Bal tis ti kos stu di jos bu vo 
nu trauk tos ir ta stu di jų kryp tis din go 
net iš ins ti tu to pa va di ni mo. Pro fe so-
rius J. P. Lo cher prie ši no si to kiam 
spren di mui, krei pė si į Lie tu vos ir 
Lat vi jos vy riau sy bes, pra šy da mas 
pa lai ky mo jo ko vo je dėl bal tų kal bų 
iš li ki mo mo ky mo pro gra mo se. To-
kius pra šy mus Lie tu vai iš girs ti dar 
bu vo per anks ti. Ta da pro fe so rius 
J.P. Lo cher ir to liau sa vo ini cia ty va 
ir be at ly gi ni mo ve dė lie tu vių kal bos 
fa kul ta ty vą ir vi so mis pro go mis ska-
ti no Lie tu vių Ben druo me nės val dy-
bą ieš ko ti bū dų at gai vin ti gi lias li tu-
a nis ti kos stu di jų tra di ci jas.

JŪ RA TĖ CAS PER SEN

PLB kraš tų ži nios
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Li tu a nis ti kos stu di jos ir 
ben druo me nė

Tik at si ra dus pa vo jui li tu a nis-
ti kos stu di joms Švei ca ri jo je mū sų 
ben druo me nės ak ty vas ėmė ieš ko ti 
bū dų ne leis ti joms nu nyk ti, pa lai-
kė prof. J.P. Lo cher jo de mar šuo se 
pas Lie tu vos švie ti mo ir moks lo mi-
nist rus. ŠLB pir mi nin kas V. Dar gu-
žas tuo klau si mu vy ko pas Vil niaus 
uni ver si te to rek to rių R. Pa vi lio nį. 
Li tu a nis ti kos stu di jas Ber no uni ver-
si te te iš ti ko tas pats li ki mas kaip ir 
dau ge lį ki tų re čiau var to ja mų kal bų 
– ne skait lin gos au di to ri jos esan čios 
nuos to lin gos ir to dėl už da ro mos. Pa-
vie niai pro tes tai ne da vė tei gia mų re-
zul ta tų. Prof. J. P. Lo cher iš ėjo į pen-
si ją, to liau ko vo jo prieš ne pri im ti nas 
ling vis ti nių kryp čių kei ti mo ten den-
ci jas bei to liau sa vo ini cia ty va mo-
kė švei ca rus lie tu vių kal bos. Jam į 
pa gal bą at ėjo jo stu den tas Ek ke hard 
Bornträger, ku ris, pro fe so riau da mas 
Fri bū ro uni ver si te te, An glis ti kos-
sla vis ti kos ka ted ro je, sa vo ini cia ty-
va pra dė jo ves ti lie tu vių kal bos fa-
kul ta ty vą penk ta die niais. Švei ca ri jos 
lie tu viai ar ti mai ben dra vo su abiem 
pro fe so riais ir ne re tai pa gel bė jo 
jiems lie tu vių kal bos klau si mais. 

Ki lo nau jų idė jų, kaip at gai-
vin ti Li tu a nis ti kos stu di jas Švei ca ri-
jo je. Ar tė jant Lie tu vos var do pa mi-
nė ji mo tūks tant me čiui, aiš kė jo mū sų 
sie kis su reng ti ak ci ją, ku ri at kreip tų 
Švei ca ri jos aka de mi nės ir uni ver si-
te ti nės vi suo me nės dė me sį į mirš tan-
čią il gą Li tu a nis ti kos stu di jų tra di ci-
ją Švei ca ri jo je. Pir miau siai ap lan kė-
me Fri bū ro ir Ciu ri cho uni ver si te tų 
va do vus; pa si do mė jo me, kiek pa lai-
ky mo sa vo ak ci jai iš jų su lauk tu me. 
Fri bū ro uni ver si te to rek to rius prof. 
Gui do Ver gau wen yra la bai pa lan kus 
lie tu viams ir ne dels da mas pa kvie tė 
ben dra dar biau ti Sla vis ti kos ka ted ros 
va do vau jan tį pro fe so rių Jens Herlth. 

Kiek vie nas sėk mės žings-
nis tei kė vis di des nio pa si ti kė ji mo. 
Pra ėjus kiek lai ko jau žings nia vau 
į Ciu ri chio uni ver si te to In do ger ma-
nis ti kos ins ti tu tą su si tik ti su prof. 
Ge or ge Dun kel. Iš dės čiau jam idė ją 
apie tarp tau ti nę kon fe ren ci ją, ku rio-
je su si rin kę žy miau si bal tis tai ir li-

tu a nis tai sa vo bu vi mu Švei ca ri jos 
uni ver si te tuo se at kreip tų į tai dė me-
sį. Pro fe so riaus G. Dun kel nuo tai kos 
bu vo gan pe si mis ti nės, nes uni ver si-
te te jau čia mos ten den ci jos ma žin ti 
ir nai kin ti vis ką, kas ne ne ša pel no. 
Ta čiau ne at stū mė. 

Ber no uni ver si te to du rys bu vo 
san da riau už da ry tos. Čia mums la bai 
pa gel bė jo LR Am ba sa dos ofi cia lūs 
laiš kai, ku rie kvie tė ben dra dar biau-
ti ar bent vie nai die nai at ver ti Ber-
no uni ver si te to du ris Lie tu vių kal-
bos kon fe ren ci jai. Ly giag re čiai vy ko 
part ne rių ieš ko ji mas Lie tu vo je. Ge-
rai su vo kė me, kad be rim tų ir kom-
pe ten tin gų part ne rių to kio ren gi nio 
ne įvyk dy si me. Šiam dar bui ma lo niai 
pa si siū lė Lie tu vių kal bos ins ti tu to 
di rek to rė dr. Jo lan ta Za bars kai tė, vė-
liau pa ve dė tą dar bą dr. prof. Gra sil-
dai Bla žie nei, ku ri ne tik at li ko vi są 
moks li nin kų at ran kos pro ce są, pa-
ruo šė pro gra mą, bet ir kon fe ren ci jos 
me tu va do va vo dve joms se si joms. 
Taip pat sėk min gai ve dė „Ap va laus 
sta lo“ dis ku si ją, ku rio je da ly va vo 
Švei ca ri jos aka de mi nės ir uni ver si-
te ti nės ben druo me nės at sto vai. 

Svar būs kon fe ren ci jos or ga ni-
za vi mo fak to riai bu vo fi nan sa vi mas 
ir nuo dug nus kon fe ren ci jos da ly vių 
lo gis ti kos rei ka lų tvar ky mas. Bu vo-
me la bai dė kin gi Lie tu vos ins ti tu tui, 
su ti ku siam šia me pro jek te da ly vau ti, 
tai – di rek to rė Sau lė Ma žei kai tė, pa-
lan ki pro gre sy viems pro jek tams, ir 
pro jek tų ko or di na to rė Mo ni ka Kon-
dra ta vi čiū tė. 

Vi sos trys gran dys – Švei ca ri-
jos lie tu vių ak ty vas, Lie tu vių kal bos 
ins ti tu tas ir Lie tu vos ins ti tu tas – pra-
dė jo rim tą ruo ši mą si kon fe ren ci jai. 
Da bar jau ne be taip svar bu, kiek laiš-
kų ir te le fo no skam bu čių, pa pil dy tų 
ir per ra šy tų pro jek tų bu vo iš siųs ta ir 
gau ta, kol ga lė jo me pa sa ky ti – kon-
fe ren ci ja įvyks! Šį ren gi nį fi nan siš-
kai rė mė vi si pro jek to part ne riai, bet 
di džio ji pa ra mos da lis at ėjo iš Lie-
tu vos kul tū ros ir spor to rė mi mo ko-
mi te to, Tau ti nių ma žu mų ir iš ei vi jos 
de par ta men to prie LR Vy riau sy bės ir 
LR Vy riau sy bės re zer vo fon do. 

Pa ti svar biau sia kon fe ren ci-

jos da lis Švei ca ri jos lie tu viams bu vo 
„Ap va laus sta lo“ dis ku si ja, ku rios 
te ma – „Li tu a nis ti nių stu di jų ir ty-
ri mų per spek ty vos Eu ro po je“. Jo je 
kal bi nin kai pa si da li no in for ma ci-
ja apie Li tu a nis ti kos stu di jų pa dė tį 
įvai riuo se Eu ro pos ir JAV uni ver si-
te tuo se. Į šią se si ją bu vo pa kvies ti 
Švei ca ri jos aka de mi nės vi suo me nės 
at sto vai iš įvai rių moks lo ins ti tu ci jų, 
su si ju sių su kal bų ir is to ri jos dės ty-
mu, taip pat po li ti kai ir Par la men to 
na riai, ku ruo jan tys moks lo ir švie ti-
mo klau si mus. 

In for ma ci ją apie Lie tu vių kal-
bos kon fe ren ci ją ir jos pro gra mą pla-
ti no me per uni ver si te tų laik raš čius, 
skel bi mų len tas, in ter ne to sve tai nes, 
iš siun tė me apie 200 laiš kų  Švei ca-
ri jos po li ti niams ir aka de mi niams 
vei kė jams. Vi sa tai bu vo pa da ry-
ta tik sau je lės Švei ca ri jos Lie tu vių 
Ben druo me nės ak ty vis čių. Fri bū-
re už kon fe ren ci ją bu vo at sa kin ga 
Mil da Ma tu lai ty tė Feld hau sen. Jai 
tal ki no jos vy ras Chris tian Feld hau-
sen, gra žiau siai kal ban tis lie tu viš kai 
švei ca ras bei ak ty vus ben druo me nės 
na rys ir pa gal bi nin kas Di mit ri de 
Fa ria e Cast ro. Ber ne ne nuils ta mai 
dar ba vo si ŠLB val dy bos na rė, Ber no 
uni ver si te to stu den tė ir LR Am ba-
sa dos dar buo to ja Lai ma Mal dū nai tė 
Christ. Jos dė ka bu vo pa lai ko mas 
glau dus ry šys su prof. J.P. Lo cher ir 
Ber no uni ver si te to va do vy be. Ciu ri-
che dar ba vo si ir veik lą su part ne riais 
Lie tu vo je ko or di na vo ŠLB val dy bos 
pir mi nin kė Jū ra tė Cas per sen. Dia na 
Brun ner at li ko dau ge lį ad mi nist ra vi-
mo dar bų, fo to gra fa vo ir vi sas die-
nas ly dė jo sve čius. 

Di džiuo ja mės ir nuo šir džiai 
dė ko ja me vi siems or ga ni za to riams 
ir rė mė jams, Lie tu vos ir Eu ro pos 
uni ver si te tų dės ty to jams ir moks li-
nin kams, Švei ca ri jos Lie tu vių Ben-
druo me nės na riams, pri si dė ju siems 
prie sėk min go ren gi nio, gar si nan-
čio lie tu vių kal bos ir Lie tu vos var dą 
Švei ca ri jo je. Ti kė ki mės, kad tai pa-
dės at gai vin ti Al pių ša ly je mirš tan-
čią Li tu a nis ti kos stu di jų tra di ci ją.

Jū ra tė Cas per sen
Švei ca ri jos LB pir mi nin kė

                            PLB kraš tų ži nios
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XIV Pa sau lio lie tu vių moks lo 
ir kū ry bos sim po ziu mas (PLMKS), 
vy kęs 2008 m. Pa dė kos die nos sa-
vait ga lį, lap kri čio 26-30 d., Pa sau-
lio lie tu vių cen tro, Le mont, Il li nois, 
pa tal po se, pra lė kė kaip vie na die na 
ir jau ta po is to ri ja. At ro do, kad prieš 
sim po ziu mo pra džią gir dė tos kal-
bos apie sim po ziu mo „iš si kvė pi mą“, 
jo už da ry mą – vi siš kai ne pa grįs tos. 
To kia da ly vių gau sa (per 160 moks-
li nin kų-pre le gen tų), vie to vių įvai ro-
vė (pra ne šė jai at vy ko iš 14 pa sau lio 
ša lių), pra ne ši mų te mos ir jų tu ri-
nin gu mas pa ro dė, kad to kie sim po-
ziu mai dar ne iš si sė mę, kad jie rei-
ka lin gi tiek iš ei vi jos at sto vams, tiek 
Lie tu vos moks li nin kams.

Va ka ruo se, jau nuo 1990 me tų 
iš Lie tu vos pra si dė jus di des nei mig-
ra ci jai, ku ria mos nau jos eko no mi nių 
lie tu vių mig ran tų ben druo me nės, 
tvir tė ja ne leng vai už megz ti ry šiai 
tarp se nų jų iš ei vių ir nau jų jų imig-
ran tų. Pro ble mų bu vo daug ir vi so-

JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSESim po ziu mai tu ri vyk ti

kių, ta čiau Lie tu vo je il gą lai ką vals-
ty bi niu mas tu ne bu vo de ra mai įver-
tin ti šio spar taus pro ce so re zul ta tai, 
dė me sys san ty kiams su jau iš va žia-
vu siais lie tu viais bu vo la bai ri bo tas. 
Iš va žia vai – ir ži no kis. Gal tik pro tų 
nu te kė ji mas ir mo kes čių mo kė ji mas 
bu vo įvar din tas kaip vals ty bi nė pro-
ble ma.

XIV PLMKS pa ro dė, kad ir 
Lie tu vo je pra de da ma su pras ti, jog 
pa lai ky ti ry šius su už sie ny je gy-
ve nan čiais lie tu viais – gy vy biš kai 
svar bu, kad bū ti na pa si rū pin ti, jog 
iš ei viai iš sau go tų kal bą ir taip iš-
lik tų lie tu viais, kad jie da ly vau tų 
vals ty bės po li ti ko je. Per tuos šim tą 
lie tu vių emig ra ci jos me tų ne kar tą 
pa tir ta, kad iš ei vi jos ben druo me nės 
ga li bū ti veiks min ga prie mo nė už tik-
ri nant Lie tu vos vals ty bės in te re sus.

Klau san tis šio sim po ziu mo 
pra ne ši mų, at ro dė, kad pa ga liau gal 
ir ne taip grei tai, kaip no rė tų si, bet 
vis dėl to nyks ta šal tu kas tarp iš ei vi-

jo je ir Lie tu vo je gy ve nan čių žmo-
nių. Tai sa vo pra ne ši me pa tvir ti no ir 
Tau ti nių ma žu mų ir iš ei vi jos de par-
ta men to prie Lie tu vos Res pub li kos 
Vy riau sy bės di rek to riaus pa va duo to-
ja Vi da Bag do na vi čie nė, ap tar da ma 
Lie tu vo je da ry tus ty ri nė ji mus, ku rie 
pa ro dė, kad 70 proc. ša lies gy ven-
to jų tei gia mai at si lie pia apie už sie-
ny je gy ve nan čius lie tu vius. „Ypač 
Lie tu vos žmo nių yra ver ti na mos tos 
vals ty bės prie mo nės, ku rios ska ti na 
pa ra mą vai kų švie ti mui, mo kyk loms 
už sie ny je, taip pat Lie tu vos gy ven-
to jai lau kia, kad bū tų ima ma si prie-
mo nių, ska ti nan čių iš ei vius su grįž-
ti“, – tei gė V. Bag do na vi čie nė.

Su ar tė ji mas jau čia mas ir per-
žiū rė jus ple na ri nių bei moks li nių 
pra ne ši mų te mas: „Li tu a nis ti nis švie-
ti mas Eu ro po je ir Pie tų Ame ri ko je“, 
„Išei vi jos ar chy vai“, „Li tu a nis ti nis 
švie ti mas išei vi jo je – pro ble mos ir 
per spek ty vos“, „Pa gal ba Lie tu vo-
je, kaip grįž ti į mo kyk las vai kams 

XIV MOKS LO IR KUL TŪ ROS SIM PO ZIU MAS SU SI LAU KĖ DI DŽIU LIO DĖ ME SIO
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iš už sie nio“, „Už sie nio lie tu vių jau-
ni mo stu di jos Lie tu vo je“, „Iš ei vi jos 
stu den tų sta žuo tės pro gra ma Lie tu-
vo je“, „Į tė vy nę su grį ži mas“ ir t.t. 
Anks tes niuo se sim po ziu muo se to-
kios te mos ne bu vo net svars ty tos.

XIV PLMKS pa ro dė, kad vi so 
pa sau lio lie tu viai ne tik ieš ko są ly-
čio taš kų, bet ir juos ran da. Tai ro-
do nau jai gims tan tys pro jek tai, kar tu 
da ro mi moks li niai dar bai, at lie ka mi 
ty ri mai. Tai, žino ma, džiu gi na.

Tą at si ran dan tį su si klau sy-
mą pa ste bė jo ir Lie tu vos Res pub li-
kos ge ne ra li nė kon su lė Chi ca go je 
Skais tė Aniu lie nė, sa kiu si, kad šis 
sim po ziu mas vie ni ja Lie tu vos ir vi-
so pa sau lio lie tu vius moks li nin kus, 
me ni nin kus, su bur da mas juos Lie tu-
vos ge ro vei.

Sma gu tarp da ly vių bu vo ma-
ty ti pir mo jo Moks lo ir kū ry bos sim-
po ziu mo pir mi nin ką prof. dr. Al gir-
dą Avi žie nį, to sim po ziu mo or ga ni-
za ci nio ko mi te to pir mi nin ką, bu vu sį 
Pa sau lio Lie tu vių Ben druo me nės 
pirm. Bro nių Nai nį, pir mo jo moks-
lo ir kū ry bos sim po ziu mo da ly vius 

ir įkū rė jus. Iš kuk lios pra džios, ku ri 
bu vo pa da ry ta 1969 me tais Chi ca go-
je, sim po ziu mas iš au go į reikš min gą 
įvy kį. (Lie tu vai at kū rus ne pri klau-
so my bę sim po ziu mai pa kai to mis kas 
tre ji me tai ruo šia mi JAV ir Lie tu-
vo je.) Nau jiems lai kams pa dik ta vus 
nau jas są ly gas iš ki lo klau si mas: ar 
rei kia to liau tęs ti sim po ziu mų ruo ši-
mą už sie ny je, kai pa ti Lie tu va ga li 
suor ga ni zuo ti sim po ziu mus, o vals-
ty bė – juos pa rem ti? Ta čiau to kie 
sim po ziu mai su tei kia ga li my bes pa-
tiems už sie nio lie tu viams pa žvelg ti 
į sa vo pa sie ki mus, pa si da lin ti sa vo-
mis pa tir ti mis, ap tar ti sa vo pro ble-
mas bei po rei kius ir taip pat pa teik ti 
Lie tu vai sa vo pa tir tį bei po žiū rius, 
su for muo tus gy ve nant sve tur. O to-
kių už sie ny je gy ve nan čių moks li nin-
kų, ku rie no riai pa de da Lie tu vai, jau 
yra tik rai ne ma žas bū rys.

Įdo mi prof. Al gir do Avi žie nio 
ati da ry mo me tu iš sa ky ta min tis apie 
sim po ziu mų di fe ren cia ci ją. Jo ma-
ny mu, Chi ca gos sim po ziu mas gal ė tų 
bū ti kaip Lie tu vos ir iš ei vi jos moks-
li nin kų, me ni nin kų ap si kei ti mas, o 
sim po ziu mai, vyks tan tys Lie tu vo-
je, tu rė tų tap ti mag ne tu, ska ti nan čiu 
už sie ny je gy ve nan čius ir dir ban čius 
moks li nin kus su grįž ti pa si da ly ti sa-
vo pa tir ti mi. Ar toks pa sa ky mas ge-
ras – tu ri nu tar ti or ga ni za to riai, ta-
čiau vie na aiš ku: sim po ziu mai tu ri 
vyk ti.

Rei kė jo tik rai ste bė tis or ga-

XIV MOKS LO IR KŪ RY BOS SIM PO-
ZIU MĄ SVEI KI NA JAV LB PIR MI NIN KAS 
VY TAS MA CIŪ NAS

ni za to rių veik lu mu. (XIV PLMKS 
ruo šė ja bu vo JAV Lie tu vių Ben-
druo me nės Kraš to val dy ba, su bū ru si 
gau sų darbš čių ir su ma nių tal ki nin kų 
bū rį.) Ne juo kas to kią mi nią žmo nių 
pa si tik ti, suor ga ni zuo ti po sė džius ir 
pa skai tas, ap gy ven din ti, pa mai tin-
ti! O kur dar kul tū ri niai ren gi niai, 
po bū viai, ku riems su ruoš ti taip pat 
rei kė jo daug lai ko. Pra ne šė jams bu-
vo su teik tos vi sos ga li my bės – vi si 
ga lė jo nau do tis kom piu te riais, in ter-
ne tu, au di to ri jo se bu vo pa sta ty ti ek-
ra nai. Vi si pra ne ši mai bu vo fil muo-
ja mi, tad, rei kia ti kė tis, or ga ni za to-
riai pa skelbs, kur pri rei kus ga lė si me 
juos su si ras ti.

Be abe jo, ne tik ren gė jus, bet 
mus vi sus – da ly vius – džiu gi no gau-
sus klau sy to jų bū rys. Sma gu, kad 
iš ei vi jos lie tu viai gau siai rin ko si į 
pa skai tas, ak ty viai da ly va vo dis ku-
si jo se, kė lė rū pi mus klau si mus. Ka-
dan gi vi sas tris sim po ziu mo die nas 
die not var kė bu vo per krau ta, dau ge-
liui ne te ko pa si klau sy ti vi sų no ri mų 
pra ne ši mų ir pa ben drau ti su sim po-
ziu mo da ly viais.

Tad no ri si pa dė ko ti vi siems 
XIV Pa sau lio lie tu vių moks lo ir kū-
ry bos sim po ziu mo or ga ni za to riams 
už jų di džiu lį dar bą, ren giant šį pui-
kų ren gi nį, o iš bū si mų sim po ziu mų 
ti kė tis dar di de sio su si klau sy mo tarp 
tė vy nė je ir iš ei vi jo je gy ve nan čių ir 
dir ban čių lie tu vių.

Lai ma Apa na vi čie nė

SIM PO ZIU MO ATI DA RY MO MO MEN TAS. JO NO KUP RIO NUO TRAU KOS
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Ka re li jos Lie tu vių Ben-
druo me nės (Ru si jo je ben-
druo me nės va di na mos „au-
to no mi jo mis“) pir mi nin kė 
Gi ta na Bui vy dai tė prieš Ka-
lė das su lie tu vių gru pe bu vo 
at vy ku si į Vil nių ir pa pa sa ko-
jo nuo sta bių da ly kų. Pa ti Gi-
ta na yra iš skir ti nė as me ny bė 
– ji su to kia mei le ir įkvė pi mu 
įsi jun gė į lie tu viš ką veik lą, 
kad kaip sū ku rys įtrau kė ir 
ki tus. At ro do, kad ji ir kal nus 
nu vers tų. Po kal by je su PL ko-
res pon den te Gi ta na pa sa kė: 
„Ma no gy ve ni mas yra lie tu-
vių au to no mi ja“. Pa tei kia me 
jos pa sa ko ji mą, iš ku rio pa-
ma ty si te, kaip nuo sta bu tu rė ti 
ver žlų va do vą.

Be Lie tu vos pa lai ky mo 
mes il gai neišsi lai ky tu me

Po pas ku ti nio mū sų ap si lan-
ky mo „Pa sau lio lie tu vy je“ prieš me-
tus Ka re li jos lie tu vių kul tū ri nė je au-
to no mi jo je at si ti ko la bai daug ge rų 
da ly kų: pir miau sia, už si re gist ra vo 
nau ja au to no mi ja Med ve že gors ke; 
tai nuo ša lus me džio ap dir bi mo ra-
jo nas, kur gy ve na dau giau kaip 50 
lie tu vių šei mų ir yra San dar mo cho 
me mo ria li nės rep re suo tų jų ka pi nės. 
Ten po ka riu lai do ti bu vo at vežami 
po li ti niai ka li niai iš to kių Eu ro pos 
šiau rės vie to vių kaip Be lo mor ka-
na lo sta ty bų, So lov kų ir ki tur. Tarp 
pa lai do tų yra ir lie tu vių. Šių me tų 
rug pjū čio mė ne sį mes San dar mo che, 
to se me mo ria li nė se ka pi nė se, ofi cia-
liai ati den gė me pa min klą lie tu viams, 
ge no ci do au koms. Pa min klas su kur-
tas pa gal lie tu vio tau to dai li nin ko 
skulp to riaus Vy tau to Jau gė los pro-
jek tą. Šią idė ją įgy ven din ti pa dė jo 
Lie tu vos ge no ci do mu zie jus ir Lie-
tu vos ge ne ra li nis kon su la tas Pet ro-
za vod ske, o mes pa si rū pi no me vi sų 
for ma lu mų su tvar ky mu. 

Ma no gy ve ni mas – lie tu vių au to no mi ja RUSIJOJE

Per Vė li nes, kaip lie tu viams 
pri im ta, mū sų au to no mi ja ten bu vo 
su si rin ku si pa gerb ti vi sus tuos, ku rie 
žuvo ir ten yra pa lai do ti. Bu vo la bai 
jau di nan tis mo men tas, bu vo aša rų. 
Ap lin kui miš kas, la bai gū di vie ta – 
ten pa lai do ta apie 15 tūkst. su šau-
dy tų žmo nių, – ten net paukš čiai ne-
skrai do ir žvė rys ne laks to. Ten sto vi 
pa min klai žu vu siems uk rai nie čiams, 
len kams ir ki tų tau tų kan ki niams. 
Mes di džiuo ja mės, kad pir mie ji Ka-
re li jos že mė je pa sta tė me pa min klą 
lie tu vių au koms.

Dar no ri si pa mi nė ti, kad prieš 
me tus pas mus at si ra do lie tu vių šo-
kių ko lek ty vas. Ka re li jos siu vi mo 
fab ri ke pa gal pa vyz džius li te ra tū-
ro je pa si siu vo me tau ti nius rū bus. Ir 
jau pra ėju sį bir že lį mes mies to me ro 
kvie ti mu va žia vo me į Aly tų, į mies-
to šven tę, kur kon cer ta vo me di džio-
jo je sce no je. Tai bu vo mū sų pir mas 
rim tas pa si ro dy mas ir, ma nau, kaip 
pir mam kar tui vi sai ne blo gas. Mus 
aly tiš kiai pri ėmė la bai šil tai, dau-
ge lis lie tu vių sa kė, kad jiems mū sų 
vieš na gė bu vu si ypač įsi min ti na. 

Tu riu pa sa ky ti, kad ko lek ty ve 
yra ne tik lie tu vių, bet ir šei mų na rių 

– ne lie tu vių. Tu ri me ru sų, net vie-
ną tik rą ka re lą, ku ris at ei na pas mus 
mo ky tis lie tu viš kų šo kių. Jei gu me tų 
pra džio je bu vo 8 žmo nės, tai da bar 
šo kių gru pė je jau 14. Žmo nėms pa-
tin ka pas mus. Mo ko mus Zi nu tė Va-
sil je va – lie tu vai tė iš Šiau lių. Šok-
ti mo ko mės pa gal mu zi ką iš dis kų, 
ku riuos iš lei do TMID, „Kaip mo ku, 
taip šoku“. Su si ta rė me su mu zi kos 
mo kyk la, ku ri mums pa dės suor ga-
ni zuo ti gy vą mu zi ką. 

Mū sų šo kių ko lek ty vas jau šo-
ko Med ve že gors ke, kur mus taip pat 
la bai šil tai pri ėmė. (Kuo to liau nuo 
cen tro, tuo žmo nės at vi res ni ir šil tes-
ni.) Su si rin ko daug – apie 70 žmo-
nių (mies te ly je – per 1500 gy ven to-
jų) – pil na sa lė. Pra džio je bu vo to kie 
san tū rūs, sė dė jo su pal tais, bet kai 
pra si dė jo mū sų pro gra ma, jie at ši lo. 
Sce na bu vo pa puoš ta tri spal vė mis, 
ki ta lie tu viška at ri bu ti ka. Pra dė jo me 
nuo Lie tu vos him no, pa ro dė me vi deo 
fi l mą „Lie tu va iš paukš čio skry džio“. 
Bu vo me at si ve žę lie tu viš kos duo nos, 
sal dai nių. Su ren gė me vik to ri ną iš 
lie tu vių kal bos. Mū sų šo kių dau ge lis 
– žai di mai, į ku riuos mes įtrau kia me 
ir žiū ro vus. Vie toj va lan dos va ka ras 

GI TA NA BUI VY DAI TĖ (KAIRĖJE) SU KOLEGE IŠ LIETUVIŲ AUTONOMIJOS 
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tę sė si dvi su pu se, mū sų ne no rė jo pa-
leis ti, kvie tė vėl at vyk ti. 

Prieš Ka lė das mes ren gia mės 
pa si ro dy ti mū sų na cio na li nė je Ka-
re li jos sce no je Pet ro za vod ske, kur 
vyks fes ti va lis „Na cio na li nė Ka re-
li jos pa le tė“. Tai vėl bus ypa tin gas 
pa si ro dy mas. Šok si me tris šokius. Iš 
Vil niaus vežuo si lie tu viš kos duo nos, 
lie tu viš ką ša ko tį.

Ir dar vie nas ypa tin gas įvy kis 
įvy ko rug sė jo mė ne sį – mes ati da rė-
me lie tu viš ką mo kyk lą. Tre jus me tus 
eg zis tuo ja mū sų au to no mi ja ir vi sus 
tuos me tus aš sva jo jau apie to kią mo-
kyk lą. Prak tiš kai iš 1100 lie tu vių, ku-
rie gy ve na Ka re li jo je, tik 50 dau giau 
ar mažiau kal ba lie tu viškai. Jau nie ji iš 
vi so žino vie ną ki tą žo dį. Ačiū Die-
vui, lie tu vių kal bos kur suo se Vil niu je, 
ku riuos or ga ni zuo ja So cia li nių rei ka-
lų ir dar bo mi nis te ri ja, li ki mas ma ne 
su ve dė su lie tu vių kal bos prof. Ser ge-
jum Tem či nu. Mū sų Na cio na li nių ma-

žu mų mi nis te ri ja pa rė mė mū sų ini cia-
ty vą, iš sky rė šiek tiek pi ni gų. Su rin-
ko me 15 žmo nių gru pę ir pir ma sis 10 
die nų kur sas, ku rį ve dė S. Tem či nas, 
jau įvy ko. Pro fe so rius nau do ja la bai 
įdo mią me to di ką – nie ko ne rei kia ra-
šy ti, nie ko ne rei kia įsi min ti, rei kia tik 
at ei ti ir 4 va lan das da ly vau ti už si ė mi-
me. Da ly vau ja jau ni mas, vy res nių jų 
kla sių moks lei viai, yra ir su au gu sių. 
Ži no ma, da ly vau ja vi si šo kių ko lek ty-
vo na riai. At ėjo to kie, ku rie net „ačiū“ 
ne bu vo gir dė ję lie tu viš kai. Bai gian tis 
kur sui vi si pa ju to, kad ne be bi jo lie-
tu viškai pra bil ti. Da bar at ėję į re pe-
ti ci ją jau svei ki na mės lie tu viš kai: 
„La ba die na“, „Kaip se ka si?“ Ir tai la-
bai džiu gi na. Aš gal vo ju, jei gu ki tais 
me tais TMID vėl mus pa lai kys, mes 
su reng si me dar dve jus kur sus. Lie tu-
vių kal bos ins ti tu to di rek to rė pa siū lė 
pa si ra šy ti il ga me tę su tar tį, jie kuo ga-
lės, tuo pa dės mums mo kan tis lie tu vių 
kal bos.

Aš pa ti kal bė ti dar ne drįs tu, 
bet pra dė jau su pras ti be veik vis ką. 
Mes mo kė mės lie tu viš kų dai nų. Tai 
mums pa dės ir liau dies an sam bly je, 
nes mes ki tais me tais jau mo ky si mės 
ir dai nuo ti, ne tik šok ti. Lie tu vių kal-
bos pa mo kos mums pa dės tei sin gai 
tar ti lie tu viš kus dai nų žo džius.

Ir dar vie nas mū sų pro jek tas – 
mū sų vai kų da ly va vi mas sto vyk lo je 
Lie tu vo je. Lie tu vos gy ven to jų pa si-
priešini mo ir ge no ci do ty ri mo cen-
tras or ga ni zuo ja vai kų pa trio ti nio 
auk lė ji mo sto vyk las. Mū sų vai kai 
taip pat ten va žia vo į sto vyk lą prie 
Pa ne vė žio, ku ri bu vo su reng ta Ka-
ra liaus Min dau go ba ta lio no ri bo se. 
Vai kai do mė jo si tar ny ba, val gė ka-
rei viš ką mais tą, dai na vo prie lau žo 
lie tu viš kas dai nas ir li ko la bai pa-
ten kin ti, to dėl kai ku rie jau iš anks to 
pra šė si ki tiems me tams.

Rei kia pa sa ky ti, kad mes į 
Lie tu vą ima me ne tik lie tu vių, bet ir 
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ki tų tau ty bių Ka re li jos vai kus, no rė-
da mi su da ry ti ge rą Lie tu vos įvaiz dį. 

Ir da bar kar tu su mu mis vy ko 
vai kai. Jie iš va žia vo į Aly tų, kvie-
čia mi me ro. Ten su si tiks su moks-
lei viais, mo ky sis ga min ti ce pe li nus, 
da ly vaus Ka lė dų eg lės įžie bi mo ce-
re mo ni jo je. Anks čiau mes į Lie tu vą 
ir Aly tų ve žė me su au gu sius – pen si-
nin kus, mo ky to jus, o da bar – vai kus. 
Be je, mū sų ra šy to ja Jo a na Že mai tė-
ly tė, iš lei du si 4 kny gas, Aly tu je pri-
sta tys sa vo pas ku ti nę kny gą.

Žmo nės Aly tu je la bai ge rai 
su pran ta, kaip mums, to li nuo Lie tu-
vos gy ve nan tiems, tai svar bu ir la bai 
ge rai mus pri ima. Jei gu ne bū tų Lie-
tu vos pa lai ky mo, mes il gai neišsi-
lai ky tu me. Ir ap skri tai – Lie tu vo je 
mus pri ima kaip gi mi nes, mes nie kur 
– net gi įstai go se, vals ty bės de par ta-
men tuo se – ne si jau čia me sve ti mi, 
nors dau ge lis ne kal ba me lie tu viš kai. 
Ir tai ska ti na ei ti to liau, aug ti, vys ty-
tis. Tai la bai pa de da mū sų veik lai. 

Įvy kių la bai daug. Lap kri-
čio mėn. ati da rė me lie tu vių liau dies 
pa ro dą, ją or ga ni za vo kul tū ros ata-
še Mask vo je Juo zas Bud rai tis. Ta 
pa ro da bu vo ro do ma Mask vo je, St. 
Pe ter bur ge ir Nov go ro de, o da bar 
pa sie kė ir Ka re li ją. Pa ro da vei kia 
Pe da go gi nio ko le džo pa tal po se, kur 
mo ko si bū si mie ji pie ši mo, me ni nių 
ver slų mo ky to jai. Ati da rė me vėl gi 
su lie tu viš kais šo kiais, da ly vau jant 
te le vi zi jai. Jei gu pa vyks, tą pa ro dą 
iš ve ši me ir į pe ri fe ri ją. 

Ir ki ti me tai jau su pla nuo ti. 
Kas met mi ni me Va sa rio 16-ąją. Įsi-
min ti nas bu vo ir 2008 m. mi nė ji mas 
– už sa kė me di džiu lį gra žų tor tą, ant 
ku rio bu vo Ge di mi no pi lis, tri spal-
vė ir lie tu viš kas už ra šas „Su šven te, 
Lie tu va“. Pa kė lė me lie tu viš kas vė-
lia vas. Tas ren gi nys vy ko užmies ty-
je, at vy ko Gen. kon su la to at sto vai, 
bi čiu liai iš Aly taus, jų dai li nin kai 
su ren gė pa ro dą. Ši šven tė pas mus 
vi sa da vyks ta la bai iš kil min gai.

Pa tei kė me pa raiš ką da ly vau ti 
2009 m. Dai nų ir šo kių šven tė je Vil-
niu je, skir to je Lie tu vos var do 1000-
me čiui, ir jau ga vo me pra ne ši mą, 
kad mus įtrau kė į šven tės da ly vių są-

ra šą, taip pat da ly vau si me Pa sau lio 
lie tu vių spor to žai dy nė se ir liau dies 
an sam blių sto vyk lo je Pa lan go je. 

Mū sų tiks las – pa bu din ti 
na cio na li nius jaus mus
Mū sų au to no mi jos veik la pra-

si dė jo 2006 m. Ka re li jo je mes la-
bai ver ti na mi ir lai ko mi vie na ak-
ty viau sių ben druo me nių. Mi nist ras 
iš aukš tų tri bū nų mi ni mū sų var dą. 
Įsta ty mų lei di mo su si rin ki mo – kaip 
jū sų Sei mo – pir mi nin kas sa kė, kad 
nie ka da ne ma nęs, jog Ka re li jo je tiek 
daug lie tu vių. 

Dau ge lis lie tu vių bu vo už mir-
šę, kad jie lie tu viai. Yra to kia mer gai tė 
An ta ni na, jai 23 me tai. Jos tė tis Vi ta lij 
Šle pi kas ją į mū sų au to no mi ją at ve dė 
už ran kos. Ji nė kar to ne bu vo bu vu si 
Lie tu vo je. Ji pri si me na, kad pradžio je 
bu vo la bai skep tiškai nu si tei ku si: kam 
aš čia at ėjau, ką aš čia da ry siu? 

Ji pe da go gė, aš ją įtrau kiau į 
ofi cia lią de le ga ci ją, ku ri vy ko į Aly-
tų, į Tarp tau ti nės mo ky to jo die nos 
mi nė ji mą. Kai anks čiau aš jos klaus-
da vau, kuo tu sa ve lai kai, ji sa ky da-
vo: ma no se ne lis lie tu vis (ne tė tis, 
ne ji, o se ne lis). O kai ji nu va žia vo į 
Aly tų, po tri jų mė ne sių su rin ko sa vo 
tė vus, se ne lius, pri ver tė juos įsi gy ti 
lie tu viš kus pa sus ir nu ve žė į Lie tu-
vą. Ji at ve žė man at vi ru ką su Vil-
niaus vaiz du, ant jo bu vo su rašytos 
27 pa var dės jos gi mi nių, su ku riais 
ji su si ti ko. Ant at vi ru ko už ra šė: „Gi-
ta na, ačiū Jums, kad pa do va no jo te 
man ant rą ją tė vy nę – ma no gi mi nes“. 
O kai da bar aš jos pa klau siau, kas 
tu esi, ji ne gal vo da ma pa sa kė: „Aš 
lie tu vė“. Tai ir yra mū sų ben druo-
me nės tiks las. Asi mi lia ci ja, ypač so-
vie ti niais me tais, bu vo la bai spar ti ir 
da vė ryš kius re zul ta tus – žmo nės už-
mir šo sa vo šak nis, tra di ci jas, kal bą. 
Mū sų tiks las – pa bu din ti žmo nė se 
na cio na li nius jaus mus.

Mū sų vai kai sėk min gai mo-
ko si Lie tu vių na muo se Vil niu je. Aš 
su si ti kau su jais, kal bė jau si. Vie nas 
jau da ly vau ja sta lo te ni so Lie tu vos 
jau nių rink ti nė je, ki tas, kai mo kyk-
lo je lan kė si pre zi den tas, gro jo gi ta ra 
ir dai na vo. Mes tu ri me ge rų vai kų. Ir 

nie kas iš jų ne no ri grįž ti į Ka re li ją, 
nors jiems tik 14 me tų, o Ka re li jo je 
li kę jų drau gai, tė vai, gi mi nės. 

Be je, vie na šei ma iš Ka re li jos 
2007 m. va sa rą jau iš va žia vo į Lie tu-
vą gy ven ti ir yra la bai pa ten kin ti. 

Į Aly tų mes iš siun tė me lie tu-
vai tę Ju li ją Lu ko šiū tę, ku ri įsto jo į 
liau dies ver slo, į ju ve ly ri kos gru pę. 
Jai la bai pa tin ka, ji gau na ben dra-
bu tį, sti pen di ją. Mes sie kia me, kad 
Pet ro za vod sko pe da go gi nis ins ti tu-
tas ap si keis tų stu den tais su ta Aly-
taus mo kyk la. 

Kai iš Aly taus at vy ko skulp to-
riai, aš pa prašiau, kad jie Pe da go gi-
nia me ko le dže su reng tų pa ro do mą ją 
pa skai tą. Jie su ti ko. Su si rin ko pil na 
sa lė – apie 50 žmo nių. Skulp to riai 
ėmė pa pras tą me džio ga ba lą ir per ke-
le tą va lan dų, kol kal bė jo, jau nuo lių 
aky se gi mė Die vo Mo ti nos Ma ri jos 
skulp tū rė lė. Po to mū sų stu den tai ėjo 
pas sa vo mo ky to jus ir sa kė: „Ka re li-
jo je tiek miš ko, o jūs mus ver čia te tik 
grin dų len tas ap dir bi nė ti. Ko dėl nė ra 
me džio skulp tū ros spe cia ly bės?“ Ir 
nuo ki tų me tų mo kyk lo je at si ra do me-
ni nio medžio ap dir bi mo fa kul te tas. 

Vie nas ber niu kas, ru siu kas, 
taip už si de gė lie tu viš ka skulp tū ra, 
kad aš jau pra dė jau rū pin tis jį at vežti 
mo ky tis į Aly taus me no dir bi nių mo-
kyk lą. Jis no ri stu di juo ti lie tu viškos 
me džio dro žy bos tra di ci jas. Ka re li-
jos me džio meist rų tra di ci jos la bai 
ski ria si nuo lie tu viš kų. Lie tu viš ka 
skulp tū ra yra la bai gra ži. 

Dar rei kia pa sa ky ti, kad mums 
pa si se kė: Pet ro za vod sko pe da go gi-
nio ko le džo di rek to rė yra lie tu vai tė, 
ji mū sų au to no mi jai iš sky rė kam ba-
rį, kur mes įkū rė me Lie tu vos že mės 
kam pe lį Ka re li jos že mė je. 

Ma no gy ve ni mas – lie tu vių 
au to no mi ja

Aš taip no riu kal bė ti lie tu viš-
kai. Tre ji me tai atos to gas aš pra lei-
džiu au to no mi jos rei ka lais. Už mir-
šau, ką reiš kia jū ra, ke lio nės ar gu-
lė ji mas ant smė lio pa plū di my. Bet aš 
ne si gai liu. Aly tiškiams pa ža dė jau, 
kad ki tais me tais pra ne ši mą skai ty-
siu lie tu viš kai.
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2008 m. lap kri čio 22 d. Įsru čio 
(Čer nia chov sko) kul tū ros na muo se 
įvy ko VII Ka ra liau čiaus sri ties vai-

Ka ra liau čiaus kraš te skam bė jo lie tu viš ka dai ne lė

kų fes ti va lis „Skam bėk, skam bėk, 
lie tu viš ka dai ne le“, ku ria me  da ly-
va vo apie 180 lie tu viš kai dai nuo-

jan čių, gro jan čių ir šo kan čių vai kų 
iš Ka ra liau čiaus, Til žės, Ra gai nės, 
Laz dy nų, Gum bi nės, Įsru čio, Eit kū-

KON CER TUO JA UTE NOS RA JO NO UŽ PA LIŲ KAN KLI NIN KŲ AN SAM BLIS „PA SA GĖ LĖ“

FES TI VA LIO GE RIAU SIAS VAI KŲ FOL KLO RO AN SAM BLIS „NAD RU VĖ LĖ“ IŠ GUM BI NĖS (GU SE VO) VAD. IRE NA TI RIU BA
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FES TI VA LIO FI NA LAS

nų. Fes ti va lį pa puo šė vie nas iš ge-
riau sių Lie tu vo je tra di ci nių liau dies 
in stru men ti nių an sam blių, „Auk so 
paukš tės“ 1999 me tais no mi nan tas 
Ute nos ra jo no Užpa lių kan kli nin-
kų an sam blis „Pa sa gė lė“ (vad. As ta 
Mo tu zie nė). 

Fes ti va lį or ga ni za vo Ka li-
ning ra do (Ka ra liau čiaus) sri ties lie-
tu vių kal bos mo ky to jų aso cia ci ja ir 
Įsru čio (Čer nia chov sko) mu ni ci pa li-
nio ra jo no ad mi nist ra ci jos švie ti mo 
val dy bos bei kul tū ros sky rius.

Fes ti va lio tiks las – po pu lia-
rin ti ir puo se lė ti lie tu vių pa pro čius, 
tra di ci jas. Fes ti va lio užda vi niai – su-
teik ti ga li my bę vai kams, ku rie mo-
ko si lie tu vių kal bos ir et no kul tū ros, 
re a li zuo ti sa vo ži nias ir ge bė ji mus 
per mu zi ką, dai ną, šo kį, raiš kų žo dį.

Fes ti va lio da ly vius pa svei ki-
no sve čiai: Fo men ko Ga li na Iva nov-
na – Įsru čio mu ni ci pa li nio ra jo no 
ad mi nist ra ci jos me ro pa va duo to ja, 
Si mo nas Čep kaus kas – LR Ge ne ra li-

nio kon su la to Ka ra liau čiu je at sto vas, 
Alek sas Bart ni kas – Ka ra liau čiaus 
sri ties lie tu vių kal bos mo ky to jų aso-
cia ci jos pir mi nin kas.

Fes ti va lio da ly viai bu vo su-
skirs ty ti į IV gru pes. Kiek vie na gru-
pė tu rė jo at ski ras už duo tis. I gru pė 
– fa kul ta ty vai, kla sės su lie tu vių et-
no kul tū ros kom po nen tu, lie tu viš kos 
sek ma die ni nės mo kyk los, II gru pė 
– vai kų fol klo ro an sam bliai, III gru-
pė – so lis tai, IV gru pė – fes ti va lio 
sve čiai.

Vi si fes ti va lio da ly viai bu vo 
ap do va no ti Ka ra liau čiaus (Ka li ning-
ra do) sri ties Švie ti mo mi nis te ri jos 
bei Ka ra liau čiaus (Ka li ning ra do) 
sri ties lie tu vių kal bos mo ky to jų aso-
cia ci jos  di plo mais ir do va nė lė mis: 
už pa si ro dy mo pro fe sio na lu mą,  už 
ar tis tiš ku mą, už sce ni nę kul tū rą, už 
ori gi na lumą ir už da ly va vimą.

Spe cia liu (Įsru čio) Čer nia-
chov sko mu ni ci pa li nio ra jo no ad-
mi nist ra ci jos (me ro) pri zu bu vo 

ap do va no tas Gum bi nės (Gu se vo) 
vai kų fol klo ro an sam blis „Nad ru vė-
lė“ (vad. Ire na Ti riu ba), di plo mais 
ad mi nist ra ci jos var du ap do va no ti 
Ka ra liau čiaus (Ka li ning ra do) 4 vid. 
mo kyk los so lis tas Vla di mir Ka chi-
mo vas (vad. Al gir das Kar mi la vi-
čius) bei Įsru čio (Čer nia chov sko) 6 
vid. mo kyk los so lis tė Au re li ja Kri-
lo va (vad. Ga li na Mo roz). Ge riau-
si fol klo ro an sam bliai at rink ti 2009 
m. va sa ros Pa sau lio lie tu vių dai nų 
šven tei „Am žių su tar ti nė“ Vil niu je, 
skir to je Lie tu vos vardo 1000-čiui.

Už fi nan si nę ir or ga ni za ci nę 
pa ra mą dė ko ja me: Tau ti nių ma žu mų 
ir iš ei vi jos de par ta men tui prie LRV; 
Chi ca gos Ma žo sios Lie tu vos lie tu-
vių drau gi jai; Įsru čio (Čer nia chov-
sko) mu ni ci pa li nio ra jo no ad mi nist-
ra ci jai; Til žės (So vet sko) sal dai nių 
fab ri kui „Nau jo ji rū ta“.

Al gir das Kar mi la vi čius 
Fes ti va lio pro jek to va do vas

PLB kraš tų ži nios
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Bai gia si ru duo. Lap kri tis. 
Medžiai sku ba nu mes ti pas ku ti nius 
la pus, ruoš da mie si žie mos mie gui, 
o že mė, ne gau da ma šil tos sau lu tės 
spin du lių, jau at ša lo ir žmo nės trau-
kia iš spin tų šil tes nį apa vą. Gy va sis 
pa sau lis ruo šia si žie mai.

O ką žmo nės? Gy ve na ne tik 
da bar ti mi, bet ir pri si mi ni mais, nars-
to min ty se pra ėju sius me tus, dė ko-
da mi Die vui už pa si se ki mus ir lai-
mę, šei mas ir džiaugs mus. Rū pi na si 
at ei ti mi, gy ve ni mu, ku ris nie ka da 
nė ra leng vas, ypač da bar, pa sau li nės 
eko no mi kos kri zės me tu. Bet žmo-
gus tuo ir žmo gus, kad be ma te ria-
li nių gė ry bių sau rei ka lau ja ir dva-
si nio pe no. Be jo gy ve ni mas tuš čias, 
kaip iš mes ta su du žu si puo dy nė.

Peržvel gu si pra ėju sių me tų 
lai ko tar pį no riu pa si da lin ti min ti mis 
apie Ka ra liau čiaus Liud vi ko Rė zos 
lie tu vių drau gi jos gy ve ni mą ir veik-
lą. Ži no ma, yra ly de riai, yra veik la 
– tai gy ve ni mo dės nis. Ir, ačiū Die-
vui, kad Ka ra liau čiu je, tarp lie tu vių, 

Ka ra liau čiaus lie tu vių gy ve ni mas ir veik la

yra to kių žmo nių – at si da vu sių lie-
tu vy bei, Tė vy nei Lie tu vai. My lin tys 
žmo nes, darbš tūs ir pro tin gi, su ge-
ban tys plės ti veik lą, pa da ry ti žmo nių 
gy ve ni mą įdo mes nį, sė ti gė rį, mo ky ti 
ir mo ky tis, rū pi nan tys kuo aukš čiau 
iš kel ti Lie tu vos ir lie tu vių įvaiz dį 
sa vo mies to, ki tų tau tų aky se. Pa ti 
plunks na pra šo įra šy ti jų var dus. Tai 
Cen tri nės Ka li ning ra do sri ties lie tu-
vių li te ra tū ros sky riaus bib lio te ki-
nin kė Ni jo lė Meš ky tė (prieš mė ne sį 
iš ėju si į Am ži ny bę), Liud vi ko Rė zos 
var do lie tu vių drau gi jos pir mi nin kė 
Lai ma Meš če ria ko va, su sei me lio 
na riais lie tu vių kal bos mo ky to jas, 
an sam blio „Pen ke vai kiai“ va do vas 
Al gir das Kar mi la vi čius, Šven to sios 
Šei my nos pa ra pi jos Ka ra liau čiu je 
var go nin kė, mo te rų an sam blio va-
do vė Svet la na Režko va, pa ra pi jos 
ku ni gas de ka nas Anup ras Gau rons-
kas, an sam blių „Pen ke vai kiai“ ir 
„Ga bi ja“ dai ni nin kai, Ka ra liau čiaus 
I. Kan to uni ver si te to lie tu vių kal bos 
dės ty to ja Vio le ta Lo pe tie nė, Lie tu-

vos kon su la to Ka li ning ra do mies te 
ata šė kul tū ros rei ka lams Ar vy das 
Juo zai tis, lie tu vių kal bos mo ky to ja 
ir po etė Rū ta Le o no va. Gar bė jiems 
ir ačiū. Te gul Die vas duo da jiems 
svei ka tos, ge rų min čių, įdo mių veik-
los ba rų.

To liau no riu pa ra šy ti apie la-
bai įdo mų ren gi nį bib lio te ko je, lie-
tu vių li te ra tū ros sky riu je. Tai bu vo 
prieš Ka lė das. Kū čių va ka ras. Už il-
gų sta lų, užties tų bal to mis stal tie sė-
mis, sė dė jo jau ni mas ir drau gi jos na-
riai. Jau nos mer gai tės ne šė ant sta lų 
Kū čių val gius, o bib lio te ki nin kė 
Ni jo lė Meš ky tė ir Ema Lu ko šiū nai-
tė pa sa ko jo apie lie tu viš kus pa pro-
čius, Kū čių va ka ro tra di ci jas, val gių 
pa ruo ši mą, bur tus ir pa slap tis. Ne-
pa pras tai pui kus va ka ras. Jau ni mas 
klau sė si, mo kė si, da li jo si įspū džiais 
ir sa kė, kad ki tas Kū čias na muo se 
ruoš pa tys. Ne vel tui pa tar lė sa ko: 
„Ge riau vie ną kar tą pa ma ty ti, ne gu 
de šimt kar tų per skai ty ti“.

Bu vo gra žiai pa mi nė tos Lie-

LIE TU VIŲ KUL TŪ ROS ŠVEN TĖ JE AN SAM BLIAI „PEN KE VAI KIAI“ IR „GA BI JA“. 2008 M. LIE PA
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tu vos vals ty bės is to ri nės da tos – 
Sau sio 13-oji, Va sa rio 16-oji, Ko vo 
11-oji. Bu vo skai to mos ei lės, pa sa-
ko ja mi pri si mi ni mai, su ruoš tos kny-
gų ir do ku men tų pa ro dos. Vi suo-
se mi nė ji muo se da ly va vo Ar vy das 
Juo zai tis, ku ris mo ka la bai įdo miai 
pa pa sa ko ti apie is to ri nius įvy kius, 
pa teik ti fak tus, su do min ti žmo nes, ir 
ki ti kon su la to at sto vai. Ko vo 11-ąją 
da ly va vo sve čiai iš Lie tu vos: sig na-
ta ras Ka zys Uo ka ir bar das Vy tau tas 
Bab ra vi čius, ku ris, pri tar da mas gi ta-
ra, pa dai na vo gra žių dai nų, o vė liau 
lie tu viš kas dai nas trau kė vi sa sa lė 
kar tu su sve čiu.

Pri si min ti na ir Va sa rio 16-oji, 
su reng ta Ge ne ra li nio kon su la to Ka-
ra liau čiu je mies to vi suo me nei. Net 
grau du, nes su lau kė me lai kų, ka da 
Ka ra liau čiu je prie Tri spal vės gie da-
mas Lie tu vos him nas, mies to švie-
suo me nė svei ki na su šven te – Lais-
vės die na ir, at ro do, iš vi sos šir dies 
spau džia ran ką.

Ne kar tą Ar vy das Juo zai tis 
bu vo su ren gęs su si ti ki mus su Ka ra-
liau čiaus ir Lie tu vos po etais ir ra-
šy to jais, pa veiks lų pa ro das, lie tu vių 
kul tū ros die nas Ka ra liau čiu je. Ar-
vy do dė ka lie tu vių kū ry ba, me nas, 
kul tū ra ta po pri ei na mi Ka li ning ra do 
mies to gy ven to jams, ku rie gau siai 
lan kė ren gi nius, džiaug da mie si su ar-
tė ję su Lie tu va. Jo kios sie nos ne ga-
li su truk dy ti žmo nių su ar tė ji mo per 
me ną ir kū ry bą.

Graži pa ro da bu vo su ruošta 
Is to ri jos ir me no mu zie ju je – „Duo-
na – kaip me nas, o me nas – kaip 
duo na“, kur mū sų lie tu vė šei mi nin-
kė Sta sė Plot ni ko va, da ly va vu si pa-
ro do je, pri sta tė lie tu viš kus py ra gus. 
Jiems kon ku ren tų bu vo ne daug. Tai 
bu vo per Ka li ning ra do mies to šven tę 
rug pjū čio mė ne sį. Džiu gu, kad pas 
mus į Ka ra liau čių ge ne ra li nis Lie tu-
vos kon su las Ka li ning ra de Vik to ras 
Baub lys pa kvie tė gar bin gą sve čią iš 
Lie tu vos eu ro par la men ta rą Jus tą Pa-
lec kį ir LR Jung ti nės Ka ra lys tės am-
ba sa do rių Vy gau dą Ušac ką. Įdo mus 
bu vo su si ti ki mas su lie tu vių vi suo-
me ne.

Gra ži bu vo vai kų, ku rie mo-

ko si lie tu vių kal bos Ka ra liau čiu je, 
šven tė 35-aja me li cė ju je. Su si rin ko 
apie po rą šim tų moks lei vių at švęs ti 
moks lo me tų pa bai gos. Iš 4-osios vi-
du ri nės mo kyk los, 48-osios mo kyk-
los ir 35-ojo li cė jaus. Vai ku čiai dai-
na vo lie tu viš kai, šo ko, žai dė – kiek 
džiaugs mo bu vo ir kle ge sio. Šven tę 
su ren gė Al gir das Kar mi la vi čius, jam 
pa dė jo mo ky to ja Ta ma ra. Šven tei 
bai gian tis Ar vy das Juo zai tis ap do-
va no jo vai ku čius gra žio mis lie tu viš-
ko mis kny ge lė mis.

La bai vi siems pa ti ko Už ga vė-
nės – su ska niais val giais, vai di ni-
mais, kau kė mis ir Mo rės de gi ni mu. 
Joms ruo šė si ir ma ži, ir di de li. Apie 
šven tę bu vo pa sa ko ja ma „Bal ti kos“ 
ra di ju je, lai do je „Kai my nai“. O pas-
kui at sku bė jo ir Ve ly kos. Įsi mi nė 
Ma my čių šven tė. Ruoš ta si kruopš-
čiai, – kon kur san tams net sta lų ne-
už te ko. La bai rim ta ko mi si ja ieš ko jo 
pa čių gra žiau sių mar gu čių. Ži no ma, 
nie kas ne ga li su si ly gin ti su Bi ru tės 
Stan ke vi čie nės meist riš ku mu. Ji tu ri 
sa vo tech no lo gi ją, bal tus kiau ši nius 
ji da žo įman triais or na men tais juo-
du vaš ku. Ji sa vo me no pa slap ties 
ne sau go – ei na į mo kyk las ir mo ko 
vai ku čius.

Gra žiai at šven tė me Mo ti nos 
ir Tė vo šven tes. Ma mas ir mo čiu tes 
svei ki no vai ku čiai, vie ti niai po etai 
ir de kla ma to riai skai tė ei les, bu vo 

daug gė lių ir džiaugs mo. O Tė vai? 
Jie ne pra tę, kad juos gar bin tų, to dėl 
pradžio je bu vo pa si me tę, bet jau tė si, 
kad dė me sys jiems tei kia ma lo nu mą, 
ke lia nuo tai ką. Per Tė vo šven tę bu-
vo pri sta ty ta nau jai su si kū ru si kai mo 
ka pe la. Kai pol ku tę už gro jo, tai ko-
jos pa čios pra dė jo trep sė ti.

Šie met da ly va vo me net dvie-
jo se eks kur si jo se po Lie tu vą. Va žia-
vo me į Rum šiš kes, Bui ties mu zie-
jų, o rug sė jo pra džio je ke lia vo me 
į Ši lu vą. Prieš 400 me tų (1608m.) 
čia ap si reiš kė Švč. Mer ge lė Ma ri-
ja, ku ri su stip ri no lie tu vių ti kė ji mą 
ir pa dė jo jiems at si spir ti prieš vi sas 
ne gan das. Die vo Mo ti na Lie tu vos 
ka ta li kų šir dy se už ima la bai svar bią 
vie tą. Ši die na mū sų šir dy se pa si liks 
amžinai.

Spa lio pa bai go je Ka li ning ra-
do mies to ki no te at re „Za ria“ vy ko 
Eu ro pos fil mų fes ti va lis. Ge ne ra li-
nio kon su la to dė ka lie tu viai tu rė jo 
ga li my bę pa žiū rė ti lie tu viš ką fil mą, 
o po to džia zo „La bu tis bend“ iš Vil-
niaus kon cer tą.

Tai tiek trum pai apie Ka ra-
liau čiaus lie tu vių veik lą. No riu pa si-
gir ti, kad už ak ty vią kul tū ri nę veik lą 
drau gi ja ap do va no ta Liud vi ko Rė zos 
sta tu la, o pir mi nin kė Lai ma Meš-
če ria ko va – auk so gar bės žen klu. 
Šiuos gar bin gus ap do va no ji mus įtei-

ME NO VA DO VĖ SVET LA NA REŽ KO VA LIE TU VIŲ KUL TŪ ROS ŠVEN TĖ JE

nukelta į 27 psl.
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Štai ir nu ai dė jo pas ku ti niai 
lie tu vių-uk rai nie čių mu zi kos fes-
ti va lio, vy ku sio lap kri čio 26-29 d. 
Dnep ro dzeržins ko mies te (Dnep ro-
pet rov sko apskr.), akor dai. „Il giau-
sių me tų, il giau sių…“ –  dai na vo vi-
si – pe da go gai, moks lei viai, jų tė vai 
ir or ga ni za to riai. 

Iškil min gas fes ti va lio ati-
darуmas lap kri čio 26 d. vуko Me no 
mokуklo je (di rek to rius Al ber tas Ro-
žė), ku rio je su si bū ru si lie tu vių kul-
tū ros drau gi ja. Šven tiš kai iš puoš ta-
me ves ti biu ly je fes ti va lio sve čius ir 
kon kur san tus, skam bant lie tu viš kai 
pol kai, pa si ti ko Dnep ro dzer žins ko 
lie tu vių vai kų cho re og ra fi nis an sam-
blis „Sau lėg rą ža“ (vad. Z. Mu cha). 

Į fi na li nį tu rą iš mies to še-
šių vai kų mu zi kos mo kyk lų bu-

Lie tu vių-uk rai nie čių mu zi kos 
fes ti va lis Dnep ro dzer žins ke

UKRAINOJE

vo at rink ta 90 ga biau sių 6-16 me tų 
moks lei vių. Kon kur se jie grie žė ar-
ba dai na vo du kū ri nius – vie ną lie tu-
vių kom po zi to riaus, ki tą – uk rai nie-
čių. Var žė si pa gal am žiaus gru pes ir 
no mi na ci jas (for te pi jo no, smui ko, 
akor de o no, pu čia mų jų in stru men tų, 
vo ka lo). Skam bė jo M. K. Čiur lio nio, 
B. Dva rio no, V. Bar kaus ko, V. Kup-
re vi čiaus, A. Bra žins ko ir dau ge lio 
ki tų kom po zi to rių kū ri niai.

Fes ti va lio or ga ni za to riai nuo-
šir džiai dė ko ja Klai pė dos E. Bal sio 
me nų gim na zi jai, Lie tu vių na mams 
Vil niu je, M. K. Čiur lio nio mu zie jui 
Drus ki nin kuo se už at siųs tas gai das 
ir vi deo me džia gą, ku rios dė ka Lie-
tu vos var das at ėjo į kiek vie no kon-
kur san to šei mą.

„Be si klau sant M. K. Čiur lio-

nio mu zi kos“ – to kiu pa va di ni mu 
ant rą ją fes ti va lio die ną dai lės pa ro-
dų sa lė je ati da ry ta J.G. Per šud če vo 
var do vai kų dai lės mo kyk los moks-
lei vių pa ro da-kon kur sas. Skam bant 
M. K. Čiur lio nio for te pi jo ni niams 
kū ri niams, sim fo ni nėms po emoms 
„Jū ra“ ir „Miš ke“ dau giau kaip šim-
tas vai kų tris mė ne sius ta pė mu zi ką. 
Žiū ri ko mi si ja eks po zi ci jai at rin ko 
30 dar bų.

Žvel giant į jau nų jų dai li nin kų 
pa veiks lus nu stem bi, – ko kia fan tas-
ti nių pa sau lių įvai ro vė! Ko kia nuo-
sta bi įvai rio mis vai vo rykš tės spal-
vo mis skam ban ti M.K. Čiur lio nio 
mu zi ka!

Tą pa tį va ka rą Šv. Mika lo jaus 
baž ny čio je įvy ko sak ra li nės mu zi kos 
kon cer tas. Dnep ro pet rov sko fil har-

FES TI VA LIO OR GA NI ZA TO RIAI
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VO KA LI NIS AN SAM BLIS „GIES MĖ“ IR VAI KŲ CHO RE OG RA FI NIS AN SAM BLIS „SAU-
LĖG RĄ ŽA“

mo ni jos ka me ri nis cho ras gie do jo 
M. K. Čiur lio nio „Ky rie“, „Sanc-
tus“, D.Bort nians kio, A. Ve de lio, M. 
Ly sen ko ir ki tų lie tu vių bei uk rai nie-
čių kom po zi to rių kū ri nius.

Klau san tis jaut raus cho ro gie-
do ji mo ky la min ty se M. K. Čiur lio-
nio žo džiai – „...jei gu bū tų ga li ma 
gy ven ti taip, pa sto viai at ver to mis 
aki mis į vis ką, kas nuo sta bu...“

Tre čia fes ti va lio die na pa kvie-
tė vi sus į Mies to is to ri jos mu zie jaus 
pa ro dų sa lę. Vo ka li nis an sam blis 
„Gies mė“ (vad. Al ber tas ir Hen riet-
ta Ro žės) ir vai kų šo kių an sam blis 
„Sau lėg rą ža“ ati da rė M. K. Čiur lio-
nio rep ro duk ci jų eks po zi ci ją. Kon-
cer tų sa lė je bu vo de monst ruo ja mos 
pa veiks lų skaid rės, kom po zi to riaus 
pre liu dus ir nok tiur nus skam bi no 
Me no mo kyk los dėst. Hen riet ta Ro-
žė, po ezi ją skai tė Dnep ro pet rov sko 
T.G. Šev čen ko var do dra mos te at ro 
ak to rė Ga li na Sa ma ra.

Fes ti va lio kul mi na ci ja – ga la-
kon cer tas ir kon kur so lau re a tų ap-
do va no ji mas. Su di de liu dė kin gu mu 
bu vo iš klau sy tas Uk rai nos Lie tu vių 
Ben druo me nės pir mi nin kės Dž. Fe-
dir kie nės svei ki ni mas, ova ci jų su si-
lau kė Lie tu vos kon su la to Do nec ke 
at sto vės N. Ka zio no vos žodis. Ypač 
ma lo ni aki mir ka – dai lės kon kur so 
nu ga lė to jas moks lei vis ir dės ty to jas 
sa vo nu ta py tus pa veiks lus do va no-

jo M. K. Čiur lio nio dai lės mu zie jui 
Drus ki nin kuo se.

Kon cer tų sa lė je skam ba B. 
Dva rio no, A. Bra žins ko, A. Klo vos 
ir dau ge lio ki tų Lie tu vos kom po zi-
to rių kū ri niai, at lie ka mi for te pi jo nu, 
smui ku, flei ta, trom bo nu, akor de o-
nu, uk rai nie tiška dom ra.

Vie na po ki tos lie ja si lie tu vių 
liau dies dai nos. Nuo širdžios me lo di-
jos, skam ban tys kriš to li niai lau re a tų 
bal sai pa lie tė klau sy to jų – moks lei vių, 

tė vų, pe da go dų sie las, ne ju čia per kė lė 
mus į my li mą, tūks tantį ki lo met rų nu-
to lu sią gim tą ją Lie tu vą...

Ir dar il gai min ty je skam ba 
jau no jo vo ka lis to dai nuo ja mi žo džiai 
– „...esi gra ži ir nuo sta bi, žvaigž du-
te...“ Ir no ri si tar ti – gy vuok, kles-
tėk, Gim ti ne ma no!

Hen riet ta Ro žė
Lie tu vių-uk rai nie čių mu zi kos 

fes ti va lio Dnep ro dzer žins ke 
or ga ni za ci nio ko mi te to na rė

atkelta iš 25 psl.
kė Tau ti nių ma žu mų ir iš ei vi jos de-
par ta men tas prie Lie tu vos Res pub li-
kos vy riau sy bės. Vi sas mū sų dar bas 
ne bū tų toks žy mus ir di de lis, jei gu 
prie mū sų dar bo ne pri si dė tų TMID – 
ma te ria liai ir mo ra liš kai. Kiek vie nas 
ren gi nys, ku ris pra ves tas drau gi jo je, 
tai dė ka TMID ir jų dar buo to jų. Mus 
ap lan kė ne vie ną kar tą ir ge ne ra li-
nis di rek to rius A.Pet raus kas, jo pa-
va duo to ja V. Bag do na vi čie nė, ku ri 
vo kie čių-ru sų na muo se įtei kė mū sų 
pir mi nin kei gar bės žen klą. De par ta-
men to dar buo to jas A. Kai rys į Ka-
ra liau čių bu vo at ve žęs di de lį bū rį 
moks lei vių iš Ry tų Lie tu vos. Gra žus 
bu vo su si ti ki mas su moks lei viais ir 
mo ky to jais. Sve čiai ap rū pin ti nak-

vy ne ir eks kur si jos va do vu. Mes 
bu vo me pa kvies ti at vyk ti į Vil nių ir 
Šven čio nis, kur mo ky to jai R. Vo re-
vi čius ir D. Če pu lie nė pa ža dė jo įdo-
mių su si ti ki mų. Ką gi? Ruo šia mės.

Ne ga liu ne pa mi nė ti Tarp tau ti-
nės moks lo kon fe ren ci jos „Ling vis-
ti nės min ties rai da XVI-XXI amžiu-
je“ Da nie liaus Klei no gi mi mo 355 
me tų su kak čiai pa mi nė ti Ru si jos 
vals ty bi nia me I. Kan to uni ver si te te. 
Kon fe ren ci ją su ren gė Lie tu vių kal-
bos ins ti tu tas (di rek to rė Jo lan ta Za-
bars kai tė), o tal ki no I. Kan to uni ver-
si te to lie tu vių kal bos lek to rė Vio le ta 
Lo pe tie nė. Tai bu vo aukšto ly gio ir 
la bai įdo mus ren gi nys. Da ly va vu-
sie ji lie tu vių kal bą be si mo kan tys 
stu den tai ir Lie tu vių Ben druo me nės 

na riai su ži no jo la bai daug nau jo ir 
įdo maus. Pa skai tas skai tė pro fe so-
riai iš Vil niaus, Kau no, Klai pė dos, 
Ka li ning ra do, Ry gos, Sankt Pe ter-
bur go aukš tų jų mo kyk lų. Bu vo at vy-
kęs dės ty to jas net iš Če ki jos. 

Džiu gu, kad lie tu vių kal ba, 
šio je že mė je skam bė ju si prieš dau-
ge lį šim tų me tų, yra grąžina ma, o 
Da nie liaus Klei no gra ma ti ką stu di-
juo ja ne vien tik Lie tu vos uni ver si-
te tai ir ins ti tu tai. Tai mus, lie tu vius, 
ge rai nu tei kia. Lie tu vių drau gi ja Ka-
ra liau čiu je ir to liau dar buo sis žmo-
nių la bui, nes nė ra gar bin ges nės mi-
si jos, kaip bū ti nau din gam.

Rū ta Le o no va
Lie tu vių kal bos mo ky to ja 
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Uk rai no je pa ma ty ti dai li nin-
ko M. K. Čiur lio nio ir jo am ži nin-
kų pa veiks lus – tai ne ti kė tas įvy kis, 
pri lygs tan tis ste buk lui. O da ly vau-
ti šios pa ro dos ati da ry me Uk rai nos 
me no mu zie ju je – di de lė gar bė ir ne-
iš dil do mas es te ti nis ma lo nu mas. 

Iš au gau ir iš si moks li nau Lie-
tu vo je. Bū da ma vil nie tė pa va sa rio ir 
ru dens atos to gas pra leis da vau Kau-
ne, pas pus se se rę. Be veik kas dien 
mud vi bėg da vo me į M. K. Čiur lio-
nio ga le ri ją. Kaž ką su vok da vo me 
pa čios, įdo mių da ly kų iš girs da vo me 
iš gi do, ne vis ką su pra to me, bet ma-
žos šir de lės vi sam gy ve ni mui įsi mi-
nė gro žį, iš min tį, pa slap tį – vi sa, kas 
sly pi Ge ni jaus pa veiks luo se. 

Jau be veik 30 me tų gy ve nu 
Kry me. 10 me tų vyk dau sa va no riš ką 
lie tu vy bės puo se lė ji mą Uk rai no je. 
Daug įvai rių kul tū ri nių ren gi nių su-
ren giau pa ti, ak ty viai da ly vau ju ki tų 
Lie tu vių kul tū ros drau gi jų Uk rai no je 

M. K. Čiur lio nis Uk rai no je
nuo šir džiai ren gia muo se va ka ruo se 
ir pa ro do se. Be veik kiek vie na drau-
gi ja sten gia si su reng ti ir M. K.Čiur-
lio niui skir tus va ka rus, eks po nuo ti 
jo dar bų fak si mi lės ar rep ro duk ci jų 
pa ro das. Tai vis kas nuo sta bu ir pa-
gir ti na!

Bet sun ku per teik ti smal su mą, 
džiaugs mą, iš di du mo jaus mą, kai iš 
pa čios Lie tu vos at ve ža ma šim to ori-
gi na lių M. K. Čiur lio nio ir jo am ži-
nin kų dar bų pa ro da, ku rią ga li pa ma-
ty ti ne tik Uk rai nos lie tu viai, bet ir 
ki ti šios ša lies gy ven to jai, pla čio ji 
vi suo me nė. 

Kiek kar tų be žiū rė tum, kaip 
min ti nai be mo kė tum M. K. Čiur lio-
nio pa veiks lus, kiek vie ną kar tą, su-
si ti kęs su jais pa ro do je, ran di kaž ką 
nau ja, ste bė ti na – de ta lę, po tė pį. Ir 
vėl ga li sto vė ti prie kiek vie no pa-
veiks lo su si mąs tęs, ieš ko ti gi lių jų 
pra smių ir fi lo so fi jos. Su pran ta ma 
– tai ne sens tan tis me nas, ne pa val dus 

lai kui, at virkš čiai – vis dar ke lian tis 
klau si mų ir reik lau jan tis in ten sy vaus 
mąs ty mo. Tai am ži no ji ge nia lio ji 
kla si ka.

Tar ki me, aš pa ti, šį kar tą lan-
ky da ma pa ro dą, at ra dau nau ją, ma-
ne la bai su do mi nu sį ne di de lį M. 
K. Čiur lio nio dar bą, at lik tą tu šu 
– „Kom po zi ci ja“ („Mo te ris su vu a-
liu“). Sun ku bu vo nuo jo at si trauk ti 
– tiek de ta lių, pa slap ties, lie tu viš kų 
sim bo lių... No rė jo si dar ir dar žiū rė-
ti, su pras ti es mę, įmin ti mis lę, ku ri 
sly pi šia me pa veiks le...

Už to kią pui kią ir bran gią do-
va ną, ku rią ga vo Uk rai nos žmo nės, 
rei kia pa dė ko ti vi siems šios pa ro dos 
ren gė jams: LR am ba sa dai Uk rai no-
je, at sto vams iš Lie tu vos, pri sta čiu-
siems pa ro dą, po li ti kams ir kul tū ros 
vei kė jams, LR pre zi den tui Val dui 
Adam kui, pa ro dos ati da ry mo me tu 
pa sa kiu siam kiek vie nam lie tu viui 
šven tus žo džius, kad mes taip my li-

me ir bran gi na me 
M. K. Čiur lio nio 
me ną, jog net bi-
jo me jį iš sa vo 
ran kų ir Lie tu vos 
iš leis ti. Iš tik rų-
jų kiek vie na M. 
K. Čiur lio nio pa-
veiks lų ke lio nė 
iš Lie tu vos yra 
il gai ir at sa kin-
gai ap svars to ma 
spe cia lis tų ir šis 
na cio na li nis tur-
tas ne daž nai iš-
lei džia mas po 
pa sau lį pa kla jo ti. 
Tad iš ties kaip ir 
ste buk las, jog M. 
K. Čiur lio nio su-
lau kė me Uk rai-
no je. To dėl pa ro-
dą rei kia sku biai 
lan ky ti – to kia 
pro ga ga li bū ti tik 
kar tą gy ve ni me... 
Va len ti na Ma ri ja 

Lo gi no va

M. K. ČIUR LIO NIS. KOM PO ZI CI JA
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–Vysk. A. Ba ra naus ko fon das 
ofi cia liai įre gist ruo tas 2001 m. Kai 
ki lo ini cia ty va Sei nuo se sta ty ti „Lie-
tu vių na mus“, bu vo nu tar ta su kur ti 
or ga ni za ci ją, ku ri juos ad mi nist ruo-
tų, kaup tų lė šas, iš lai ky tų, or ga ni-
zuo tų įvai rius ren gi nius, kon fe ren ci-
jas. Nu spręs ta steig ti fon dą bei jam 
su teik ti vysk. A. Ba ra naus ko var dą. 
A. Ba ra naus kas pa lai do tas Sei nų ba-
zi li ko je. Fon do ta ry bo je yra be veik 
pu sė Lie tu vos at sto vų ir pu sė vie ti-
nių. Į ta ry bą įei na Tau ti nių ma žu mų 

Vys ku po A. Ba ra naus ko fon das – 
Sei nų lie tu vių veik los rams tis

LENKIJOJE

Sei nuo se, Len ki jo je, vei kia Vys ku po An ta no Ba ra-
naus ko fon das. Fon do tin kla pis skel bia, kad fon das rū-
pi na si Sei nų „Lie tu vių na mų“ iš lai ky mu ir kul tū ri nės 
veik los juo se plėt ra, ieš ko fi nan sa vi mo šal ti nių, pa ra-
mos, kad lė šų pa kak tų ne tik ad mi nist ruo ti, bet ir lie tu vių 
kul tū rai plė to ti, švie ti mo po rei kiams, kul tū ros pa vel do 
iš sau go ji mui ir ki tiems šio kraš to lie tu vių bū ti niau siems 
po rei kiams. Pla čiau apie fon do veik lą pra šo me pa pa sa-
ko ti Vysk. A. Ba ra naus ko fon do ta ry bos pir mi nin ko Pet ro 
Mak si ma vi čiaus.

ir iš ei vi jos de par ta men to, Kul tū ros, 
Už sie nio rei ka lų, Švie ti mo mi nis te-
ri jos at sto vų. Ki tą ta ry bos da lį su-
da ro Len ki jos lie tu vių or ga ni za ci jų 
at sto vai. Toks veik los mo de lis, ma-
nau, la bai pa si tei si no, nes to kiu bū-
du leng viau iš ryš kin ti tiek mums, 
tiek Lie tu vai svar biau sius veik los 
pri ori te tus. No rė čiau pri min ti, kad 
dar prieš pra de dant Sei nuo se sta ty ti 
„Lie tu vių na mus“ lė šas skly po pir ki-
mui pa au ko jo Aust ra li jos lie tu viai, 
vė liau pa čias sta ty bas fi nan sa vo Lie-

tu vos vy riau sy bė, o mes ban do me 
tin ka mai „Lie tu vių na mus“ ad mi-
nist ruo ti ir pa pil do mai su kaup ti lė šų 
ki tai lie tu viš kai veik lai pa rem ti. 

Fon do veik lą ga li ma pa da lin ti 
į dvi da lis. Pir mo ji – ūki nė veik la. 
Fon dui pri klau san čiuo se „Lie tu vių 
na muo se“ vei kia 50 vie tų vieš bu tis, 
ka vi nė, kon fe ren ci jų sa lės. Iš šių šal-
ti nių gau na mos pa ja mos ski ria mos 
ne tik pa sta tų iš lai ky mui, bet taip pat 
lie tu vių kul tū rai ir švie ti mui. Ant ro ji 
veik los sri tis – tai įvai rūs pro jek tai 
švie ti mo ir kul tū ros sri ty se. „Lie tu-
vių na muo se“ vyks ta kon cer tai, mi-
nė ji mai, ki ta kul tū ri nė veik la, vei kia 
an sam bliai. Iš mo ko me lė šų gau ti ir 
iš Eu ro pos Są jun gos fon dų. Vi sa tai 
stip ri na Lie tu vių Ben druo me nę Len-
ki jo je, o ypač Sei nų lie tu vius, ku rie 
to kių ge rų veik los są ly gų Sei nuo se 
ne tu rė jo nuo 1920 m.  

Sei nai nė ra di de lis mies te lis 
(apie 6 tūkst. gy ven to jų), bet kul-
tū ri nis gy ve ni mas yra pa kan ka mai 
in ten sy vus. Di de lis ta me ir lie tu vių 
nuo pel nas. Be veik kiek vie ną sa vait-
ga lį „Lie tu vių na muo se“ vyks ta ren-
gi niai: kon cer tai, pa ro dų ati da ry mai, 
kny gų pri sta ty mai ir pan. Pra ėju siais 
me tais lap kri čio mėn. pas mus vy ko 
Lie tu vių kal bos ins ti tu to ren gia ma 
tarp tau ti nė kon fe ren ci ja apie Lie-
tu vos Di džio sios Ku ni gaikš tys tės 
pa vel dą, ku rio je da ly va vo apie 40 
moks li nin kų prak tiš kai iš vi so pa sau-
lio. Šiais me tais taip pat ke ti na me su-
reng ti bent 2 tarp tau ti nes kon fe ren ci-
jas, skir tas Lie tu vos 1000-čiui, Sei nų 
pra ei čiai ap tar ti. Vyks ta Lie tu vos re-
gio nų, sa vi val dy bių pri sta ty mai, se-
mi na rai ir t.t. Daž nai fon das pri si de-
da ne mo ka mai su teik da mas vieš bu tį, 
kon fe ren ci jų sa les, ad mi nist ra ci nį 
ap tar na vi mą. Tai gi nau da yra aki-
vaiz di tiek mums, tiek Lie tu vos ins-
ti tu ci joms, ku rios esant rei ka lui ga li 
nau do tis čia su kur ta in fra struk tū ra. 

„Lie tu vių na muo se“ vei kia 
taip pat me no ko lek ty vai: vai kų ir 
mo kyk li nio am žiaus šo kių gru pės, 
liau dies mu zi kos ka pe la, dra mos bū-
re lis. Fon dui pri klau so ir Sei nų lie-

SEI NŲ LIE TU VIŲ NA MŲ LIAU DIES KA PE LA
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tu vių „Ži bu rio“ mo kyk la (vai kų dar-
že lis, pa grin di nė mo kyk la ir gim na-
zi ja), ku ri, nors pri va ti, bet tu ri vals-
ty bi nės mo kyk los sta tu są. Ji vei kia 
pa gal Len ki jos mo ky mo pro gra mą, 
nau do ja si Len ki jo je leis tais va do-
vė liais ir pan. Ga li ma pa sa ky ti, kad 
ji nie kuo ne si ski ria nuo ki tų Len ki-
jo je vei kian čių mo kyk lų, ta čiau yra 
vie nas es mi nis skir tu mas – be si mo-
kan tys jo je mo ki niai tu ri ne pa kar-
to ja mas ga li my bes iš mok ti gim tą ją 
kal bą, pa žin ti lie tu vių is to ri ja, kul-
tū rą ir ak ty viai da ly vau ti Lie tu vių 
Ben druo me nės gy ve ni me. Nors dėl 
pa pil do mų už si ė mi mų mo ki niai, ga-
li ma sa ky ti, mo ko si 6 die nas per sa-
vai tę, ta čiau nau da at ei ty je, at ro do, 
bus aki vaiz di. Šią mo kyk lą pa sta tė ir 
vis dar re mia Lie tu vos Res pub li ka, 
nes Len ki jos vy riau sy bės ski ria mo 
mo ki nio krep še lio ne pa kan ka. Mo-
kyk la jo kios pa ra mos taip pat ne gau-
na iš vie tos sa vi val dy bės. 

Api ben dri nant ga li ma pa sa-
ky ti, kad lie tu vių pa dė tis Sei nuo se 
pa ma žu kei čia si į ge rą ją pu sę. Tam 

rei kia įdė ti daug pa stan gų, ta čiau 
in ves tuo ti į jau ną ją kar tą vi suo met 
ver ta. Iš kal bus pa vyz dys – mū sų 
jau ni mas, jei gu emig ruo ja, tai ne į 
Va ka rų Eu ro pą, bet į Lie tu vą. To kį 
pa si rin ki mą, ma tyt, iš da lies le mia 
ir tai, ko kias ver ty bes jiems įdie gia 
mū sų mo ky to jai, kul tū ros dar buo-

to jai, ben druo me nės va do vai. Ma-
nau, Lie tu va pa da rė la bai tei gia mą 
spren di mą, pa rem da ma Len ki jos lie-
tu vių ini cia ty vas Sei nuo se ir da bar 
jau ma to me to tei gia mus re zul ta tus. 
Svar bu, kad tas ry šys ir mū sų pa dė-
ties Sei nuo se su pra ti mas at ei ty je ne-
iš blės tų.

„ŽIBU RIO“ GIM NA ZI JOS MO KI NIAI MO TI NOS DIE NOS KON CER TE

XVI LEN KI JOS LIE TU VIŲ DRAU GI JOS SU VA ŽIA VI MAS 
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2008-11-28 Vo kie ti jos LB 
(VLB) dar buo to jai, ne pai sy da mi 
ne prog no zuo ja mų oro są ly gų, gau-
siai su si rin ko į tra di ci nį me ti nį VLB 
dar buo to jų su va žia vi mą, ku ris šie-
met tris die nas vy ko Bon nos mies-
te esan čiuo se An na ber go na muo se. 
Ša lia Vo kie ti jos LB Val dy bos ir ki tų 
cen tri nių or ga nų at sto vų bei li tu a nis-
ti nių mo kyk lų mo ky to jų, į su si ti ki-
mą at vy ko at sto vai iš 13 apy lin kių: 
Ber ly no, Bre me no, Bonn-Kölno, Es-
sen-Mülhei mo, Frank fur to, Ha ge no, 
Ham bur go, Han no ve rio, Lübec ko, 
Münche no, Nürnber go, Ro mu vos 
(Hütten fel do) ir Sa ar lan do. Iš vi so 
su va žia vi me da ly va vo per 70 as me-
nų. 

Su va žia vi mą ati da rė ren gi nio 
or ga ni za to riai: Ha ge no apy li kės pir-
mi nin kas kun. Val das Je lis, Bon nos-
Kölno apy lin kės pir mi nin kė Ie va 
Klei naus kas bei Es se no-Mülhei mo 
apy lin kės pir mi nin kė Ni jo lė Wind-
szus. Svei ki ni mo žo džius pa sa kė 
An na ber go na mų šei mi nin kas An-
drejs Ur dze, LR am ba sa dos Bon nos 
sky riaus ve dė ja mi nist rė pa ta rė ja 
Va len ti na Zeit ler ir VLB pir mi nin-
kas An ta nas Šiugž di nis. Ati da ry ta 
su važia vi mo me tu vei ku si dai li nin-
ko Vy tau to Ru po pa ro da „Se na sis 
Vil nius“.

Dar bo po sė džiai pra si dė jo 
ben drų ak tu a lių ben druo me nės pro-
ble mų svars ty mu. VLB pir mi nin kas 
A. Šiugž di nis trum po je ap žval go-
je api bū di no Vo kie ti jos LB pa dė-
tį, įver ti no at lik tus pra ėju sių me tų 
dar bus bei pri sta tė at ei nan čių, ju bi-
lie ji nių me tų už mo jus. Ypa tin gą dė-
me sį pir mi nin kas at krei pė į di dė jan tį 
Ben druo me nės na rių skai čių, nau jų 
apy lin kių ir li tu a nis ti nių mo kyk lų 
kū ri mą si, apy lin kių ir ki tų lie tu viš kų 
or ga ni za ci jų bei įstai gų veik los ak-
ty vė ji mą bei ren gi nių gau są.

Po kal bį li tu a nis ti nių mo kyk lė-
lių klau si mais ve dė Švie ti mo ko mi-
si jos pir mi nin kams Gin ta ras Ru čys. 
Nors vi sai ne se niai, lap kri čio 7-9 d., 

Bon no je bu vo su si rin kę 
Vo kie ti jos LB dar buo to jai

VOKIETIJOJE

Hü ten fel de vy ko spe cia lus li tu a nis-
ti nių mo kyk lų mo ky to jų su si ti ki mas, 
su va žia vi mo me tu bu vo ap tar ta dau-
ge lis nau jai iš ki lu sių prak ti nių klau-
si mų.

VLB val dy bos na rys Mar ty-
nas Gau ril či kas ve dė dis ku si ją apie 
apy lin kių ben dra dar bia vi mo stip ri-
ni mą, ku rios me tu pri sta tė jo su kur to 
nau jo VLB tin kla la pio pri va lu mus 
ir ja me sly pin čias ga li my bes ge rin ti 
in for ma ci jos sklai dą tarp ben druo-
me nės na rių – ves ti apy lin kių na rių 
są ra šus, kon tro liuo ti na rio mo kes čio 
mo kė ji mą ir kt. Tam tik ro je iš ei vi jos 
ter pė je iš ryš kė ju sį ne no rą įsi jung ti 
į Ben druo me nės veik lą, grin džia mą 
ma te ria lios nau dos ne bu vi mu, bu vo 
siū ly ta spręs ti ben druo me nės idė jos 
pro pa ga vi mu. Dar buo to jų dė me sys 
taip pat bu vo at kreip tas į ki tais me-
tais Vil niu je vyks tan tį Pa sau lio Lie-
tu vių Ben druo me nės Sei mą, ra gi nant 
ja me ak ty viai da ly vau ti.

Apie Vo kie ti jos lie tu vių jau ni-
mo są jun gos (ELKC) veik lą ir pla-
nuo ja mus at ei ties pro jek tus pra ne šė 
jos pir mi nin kas Arū nas Da mi jo nai-
tis. Ša lia įpras tų kas me ti nių są jun-

gos ren gi nių ki tų me tų pa bai go je 
Pie tų Ame ri ko je vyks Pa sau lio lie-
tu vių jau ni mo kon gre sas, ku ria me 
Vo kie ti jai ga lės at sto vau ti 15 VLJS 
na rių. Pa tei kęs pa vyz dį, kad iš 1000 
Frank fur te už si re gist ra vu sių lie tu-
vių yra 200 stu den tų, iš ku rių tik 
20 re gu lia riai at ei na į su si rin ki mus, 
pir mi nin kas pra šė VLB dar buo to jų 
in for muo ti apy lin kių jau ni mą apie 
VLJS pro jek tus ir ra gin ti juos įsi-
jung ti į są jun gos veik lą.

Kaip lie tu višką kul tū rą išlai ko 
emig ra vęs jau ni mas, kal bė jo Gre-
ta Stans chei tis, pa ra šiu si di plo mi nį 
dar bą apie jau nus mig ran tus iš Lie-
tu vos ir jų pro ble mas Vo kie ti jo je. 
So cio lo gė pa brė žė, kad lie tu viš kos 
kul tū ros ir ta pa ty bės iš lai ky mo pa-
grin das sly pi kal bos iš sau go ji me ir 
puo se lė ji me. 

Apie Eu ro pos lie tu vių kul tū-
ros cen tro Vo kie ti jo je (ELKC) veik-
lą ir at ei ties pla nus pra ne šė cen tro 
di rek to rius Ri mas Čup lins kas. Di-
rek to rius trum pai pri sta tė kul tū ros 
cen tro suor ga ni zuo tus kul tū ri nius, 
in for ma ci nius bei me ni nio po bū-
džio ren gi nius, kaip an tai Eu ro po je 
dir ban čių am ba sa do rių bei lie tu vių 

VO KIE TI JOS LB DAR BUO TO JŲ SU VA ŽIA VI MO DA LY VIAI
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ben druo me nių pir mi nin kų su va žia-
vi mą, Lie tu vos/Vo kie ti jos dai lės ir 
fo to gra fi jų pa ro dą „Žmo nes be skai-
tant“, pir mą jį Eu ro pos lie tu vių ro-
ko fes ti va lį „Eu ro fes ti va lis 2008“ ir 
„Po ezi jos pa va sa rio“ ren gi nius bei 
pa mi nė jo ke le tą cen tro plėt ros pro-
jek tų – at vi ros ELKC me dia te kos 
kū ri mą, in ter ne ti nio lie tu vių moks li-
nin kų fo ru mo stei gi mą bei fo to gra-
fi jų pa ro dos „Laiš kas iš Lie tu vos“ 
or ga ni za vi mą.

Su važia vi me da ly va vo ir LR 
Užsie nio rei ka lų mi nis te ri jos pla na vi-
mo sky riaus am ba sa do rė ypa tin giems 
pa ve di mams dr. Vio le ta Mo tu lai tė, 
ku ri nuo 2008 m. va sa rio mė ne sio yra 
at sa kin ga už mi nis te ri jos veik los su 
lie tu vių ben druo me nė mis ko or di na-
vi mą. Ka dan gi at kū rus ne pri klau so-
my bę iš Lie tu vos iš vy ko per 497 000 
Lie tu vos pi lie čių su la bai ne di de le 
ten den ci ja grįž ti, URM ėmė ak ty viau 
ben dra dar biau ti su už sie ny je gy ve-
nan čiais tau tie čiais ir juos įvai ria pu-
siš kai rem ti. Su da ry ta nuo la ti nė dar bo 
gru pė po li ti kos iš ei vi jos at žvil giu for-
ma vi mui, tu rint tiks lą įtrauk ti iš ei vi ją 

į Lie tu vos in te re sų gy ni mą. Prak ti nis 
dar bas vyks per di plo ma ti nes at sto-
vy bes, pro jek tų fi  nan sa vi mas kol kas 
vyks ta per TMI Dą.

LR am ba sa do rius Ber ly ne 
Eval das Ig na ta vi čius ap žvel gė gau-
sius pra ėju sių me tų lie tu vių kul tū-
ros ren gi nius Vo kie ti jo je ir at sklei dė 
ki tų me tų pla nus, ku rie telk sis ties 
Lie tu vos 1000-me čio ju bi lie jaus ir 
„Vil nius – Eu ro pos kul tū ros sos ti nė“ 
te mo mis. Am ba sa do rius ypač ska ti-
no da ly vau ti Kul tū ros sos ti nės pro-
gra mo je, ku rios me tu pla nuo ta dau-
giau nei 1000 ren gi nių (60 proc. iš 
jų – ne mo ka mi), ku riuo se pa si ro dys 
me ni nin kai iš 20 vals ty bių ir 4 kon-
ti nen tų.

Pra ne ši mą apie kul tū ros ir 
ūki nės nau dos są sa jas skai tė kul-
tū ros me ne dže ris Bern das Fe se lis, 
ku ris dir ba prie „Ruhr kraš tas – kul-
tū ros sos ti nė 2010“ pro jek to. Jo tei-
gi mu, ūkio po li ti ka be kul tū ros po li-
ti kos ne ga li bū ti sėk min ga. Nau jau si 
ty ri mai ro do, kad įmo nės šiuo me tu 
ku ria si ten, kur gy ve na pa kan ka mai 
ta len tin gų ir kū ry bin gų žmo nių. 

OR GA NI ZA TO RĖ I. KLEI NAUS KAS SU MO TE RŲ AN SAM BLIU „LE LIU MAI“. M. ŠMI TIE NĖS NUO TRAU KOS

Iš po pie ti nio nuo var gio su va-
žia vi mo da ly vius iš ju di no me ni niai 
in tar pai per trau kų tarp di sku si jų me-
tu. Trys Bon nos-Kölno li tu a nis ti nės 
mo kyk lė lės mo ki nės, gi ta ra pri ta-
riant mo kyk los ve dė jai In gai Pet-
ku tei, pa dai na vo ke le tą lie tu viš kų 
dai ne lių ir pa dek la ma vo ei lė raš čių, 
o Es sen-Mülhei mo apy lin kės mo te rų 
an sam blis „Le liu mai“ pro fe sio na liai 
at li ko liau dies dai nų py nę.

Mu zi ki nę su va žia vi mo pro-
gra mą vai ni ka vo šeš ta die nio va ka rą 
kon cer ta vu si Tau rin tos Ri ger tai tės 
gru pė „Tau rin ta & Band“, ap stul-
bi nu si pub li ką ne ti kė to mis lie tu vių 
liau dies dai nų in ter pre ta ci jo mis, ku-
rio se at li kė ja har mo niš kai de ri na ar-
chaiš ką fol klo ro skam be sį su mo der-
niais džia zo ir bliu zo ele men tais. 

Su va žia vi mas bai gė si sek ma-
die ni nė mis eku me ni nė mis pa mal do-
mis, ku rias ve dė ku ni gai Vi das Vai-
tie kū nas ir Val das Je lis. Su va žia vi mo 
me tu ben dru vi sų da ly vių su ta ri mu 
nu spręs ta, kad 2009 m. VLB dar buo-
to jų su va žia vi mas vyks Münche ne.

ELKC inf.
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Gruo džio 6 d. Vo kie ti jos Lie-
tu vių Ben druo me nės (VLB) val dy-
bos pir mi nin kui An ta nui Šiugž di niui 
bu vo įteik tas Fe de ra ci nės Vo kie ti jos 
or di no „Už nuo pel nus“ kry žius (das 
Ver dienst kreuz am Ban de des Ver-
diens tor dens der Bun des re pub lik 
Deut schland). Šiam reikš min gam ir 
iš kil min gam ak tui į šven tiš kai pa-
puoš tą Ren nho fo pi lies sa lę Hütten-
fel de su si rin ko ap do va no to jo šei mos 
na riai, ap skri ties ir mies to sa vi val dy-
bių at so vai bei ki ti kvies ti sve čiai.

Ap do va no ji mą Vo kie ti jos pre-
zi den to Hors to Köhle rio var du įtei kė 
Bergšt ra sės ra jo no vir ši nin ko pa va-
duo to jas Got tlie bas Oh lis bei Lam-
pert hei mo mies to me ras Eri chas 
Mai e ris. Oh lis sa vo kal bo je iš reiš kė 
pa dė ką už A. Šiugž di nio nuo pel nus 
per pas ta ruo sius de šimt me čius stip-
ri nant Vo kie ti jos ir Lie tu vos ben dra-
dar bia vi mą, ypač vys tant san ty kius 
tarp Hes se no že mės ir Lie tu vos bei 
mez gant kul tū ri nius ir švie tė jiš kus 
mies tų ir mo kyk lų san ty kius. 

„Dėl sa vo iš skir ti nio an ga ža-
vi mo si šio je sfe ro je An ta nas Šiugž-
dins yra tei sė tai pel nęs ge ros va lios 
am ba sa do rius Vo kie ti jo je ti tu lą“, – 
tei gė Oh lis.

Po mu zi ki nės pro gra mos, ku-
rią su Va sa rio 16-os gim na zi jos mo-
ki niais pa ren gė mu zi kos mo ky to jas 
Gin ta ras Ru čys, lie tu viš kų ins ti tu ci-
jų ir or ga ni za ci jų var du Vo kie ti jo je 
svei ki ni mo žo dį ta rė VLB val dy bos 
na rys dr. Vin cas Bar tu se vi čius, ku-
ris iš sa miai pri sta tė A. Šiugž di nio 
biog ra fi ją ir veik lą. An ta nas ak ty viai 
reiš kė si Vo kie ti jos lie tu vių jau ni mo 
są jun go je, vė liau ku rį lai ką sėk min-
gai ir su ma niai va do va vo VLB Ro-
mu vos apy lin kei. Nuo 1987 m., tai gi 
jau 21 me tus, An ta nas yra nuo la ti-
nis VLB val dy bos na rys – pra džio-
je jis bu vo val dy bos iž di nin kas, o 
nuo 1998-ųjų, tai gi jau 11 ka den ci-
jų – val dy bos pir mi nin kas. Jau daug 
me tų A. Šiugž di nis yra ren ka mas į 
VLB Ta ry bą. Nuo pat Fon do Va sa-

LB pir mi nin kas ap do va no tas Vo kie ti jos kryžiaus or di nu

rio 16-osios gim na zi jai rem ti įsi kū-
ri mo jis yra šio fon do iž di nin kas. 
Taip pat bu vo ir Va sa rio 16-osios 
gim na zi jos ku ra to ri jos na rys. Bū da-
mas VLB val dy bos pir mi nin kas jis 
ener gin gai va do vau ja val dy bos dar-
bui, pla nuo ja ir ve da ben druo me nės 
ren gi nius Hütten fel de, ne pra lei džia 
pro gos ap si lan ky ti apy lin kė se, da-
ly vau ti jų ren gi niuo se, su si tik ti su 
vie ti niais lie tu viais, juos pa ska tin ti 
ir įver tin ti jų dar bą. V. Bar tu se vi čius 
sa vo kal bo je pa brė žė ir tai, kad šis 
ap do va no ji mas įgau na dar di des nio 
sva ru mo at si žvel giant į fak tą, jog jis 
už si tar nau tas dir bant vi suo me ni niu 
pa grin du.

Vo kie ti jos val džios var du A. 
Šiugž di nį taip pat pa svei ki no Lam-
pert hei mo mies to me ras Ei ri chas 
Mai e ris, pa brėž da mas, jog šis or-
di nas tie sio giai at spin di Vo kie ti jos 
vals ty bės pi lie ti nio ug dy mo ver ty-
bes. Šiuo or di nu Vo kie ti jos vals ty bė 

AN TA NAS ŠIUGŽ DI NIS SU ŠEI MA – ŽMO NA ONA, VAI KAIS LAU RA IR AI DU. O 
BAR TU SE VI ČIE NĖS NUOTR.

su tei kia pa ska tą to les niems dar bams 
bei sėk min gai veik lai.

Po nuo šir džių Vo kie ti jos li be-
ra lų par ti jos (FDP) Lam pert hei mo 
mies to sky riaus pir mi nin ko Tho mo 
Bit tne rio bei Ro mu vos apy lin kės 
pir mi nin kės Ire nos Tim pie nės svei-
ki ni mų iš kil min gą va ka ro da lį sa vo 
pa dė ka už bai gė An ta nas Šiugž di nis. 
„Esu su jau din tas, ap stul bęs ir jau-
čiuo si la bai pa gerb tas“, – dė ko da mas 
su si rin ku siems sa kė A. Šiugž di nis. 
„Šį ap do va no ji mą trak tuo ju ne kaip 
as me ni nį, ta čiau kaip ko lek ty vi nį 
jau še šias de šimt me tų gy vuo jan čios 
Vo kie ti jos Lie tu vių Ben druo me nės 
nuo pel ną. Jį pri imu tiek šios, tiek vi-
sų bu vu sių ben druo me nės val dy bų 
na rių var du“, – džiaug da ma sis ofi-
cia liu il ga me čio dar bo vai sių įver ti-
ni mu sa kė pir mi nin kas.

ELKC inf.
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2008-12-12 Ren nho fo pi ly-
je įvy ko Eu ro pos lie tu vių kul tū ros 
cen tro (ELKC) su reng tas akus ti nis 
bu vu sio gru pės „Ai ri ja“ vo ka lis to 
Da riaus Mi le rio No jaus kon cer tas. 
„La bai ma lo nu po pu sės me tų su-
grįž ti į šią mie lą ir jau kią lie tu vy bės 
sa le lę su nau ja mu zi ki ne pro gra ma“, 
– ga li my be vėl ap si lan ky ti Hütten-
fel de džiau gė si va sa rą čia vy ku sia-
me Eu ro pos lie tu vių ro ko fes ti va ly je 
„Eu ro fes ti va lis 2008“ da ly va vęs at-
li kė jas. Ki taip nei triukš min go fes-
ti va lio po at vi ru dan gu mi me tu šį 
kar tą No jus sa vo pro gra mą Vo kie ti-
jos lie tu viams bei sve čiams pri sta tė 
šven tiš kai pa puoš to je Ren nho fo pi-
lies sa lė je. 

Kon cer ti nė je pus an tros va lan-
dos trun kan čio je pro gra mo je No jus 
pri sta tė sa vo nau jau sią, Ka lė do mis 
dvel kian tį mu zi ki nį pro jek tą „Apie 
sa ve ir ki tus“. Taip pa va din tas ir No-
jaus akus ti nio kon cer to vaiz do įra šas, 
ku rio DVD al bu mą lap kri čio 27 d. Ai-
ri jo je iš lei do mu zi kos įra šų kom pa ni-
ja „Ais tian Mu sic“. Šil tos Ka lė di nių 
žva kių švie sos už lie to je pi lies sa lė je 
skam bė jo tiek se nos, jau kla si ka ta-

Ka lė di nis No jaus kon cer tas pa ke rė jo klau sy to jus

pu sios No jaus ir Ai ri jos dai nos, tiek 
nau ji, dar ne įra šy ti ir tik kon cer tuo se 
at lie ka mi kū ri niai. Tarp jų ir tik kar tą 
me tuo se at lie ka ma dai na „Vėl Ka lė-
dos“. No jui kon cer te tal ki no sak so fo-
nu bei akor de o nu gro jan tis Lo re nas 
Bu čius, bo sis tas Vid man tas Ga lec kas 
ir būg ni nin kė As ta Mi le rie nė. Iš ti ki-
my bė uni ka liam mu zi kos sti liui, pro-
fe sio na liai įvaldyti tech ni niai niu an sai 
bei nuo sce nos sklin dan ti ener gi ja pa-
sie kė ir už ke rė jo kiek vie no klau sy to jo 
šir dis, o dai nų nuo šir du mas ir iš vo ka-
lis to lū pų sklin dan ti ra my bė pri pil dė 
su si rin ku siuo sius pa ki lios prieš šven-
ti nės nuo tai kos. 

„Esu tik ras, akus ti nia me kon-
cer te dau gu ma ma no dai nų skam ba 
ki taip, kur gir di si kiek vie nas žo dis, 
kiek vie na na ta, kur kiek vie na dai na 
įgau na pras mę, tam pa mi nis pek tak-
liu, kur esi taip ar ti pub li kos, kad 
ga li gir dė ti ką šnabž da lū pos ir sa ko 
akys. To kio je akus ti nė je sce no je jau-
čiuo si la bai ge rai, nes ži nau – žiū ro-
vas iš girs vi sa tai, ką no riu pa sa ky ti 
ir per duo ti sa vo mu zi ka, pa si da lin ti 
tuo, ką jau čiu, ko kį ma tau pa sau-
lį, ko kias tu riu vil tis, pa si da lin ti 

džiaugs mu ir liū de siu, tie sa apie sa-
ve ir ki tus, nes dai nuo ju tik apie tai, 
ką ži nau sa vy je ir ma tau ki tuo se, ko 
gal būt ne mo kė čiau pa sa ky ti pa pras-
tais žo džiais“, – sa kė šiuo me tu su 
šei ma Ai ri jo je gy ve nan tis at li kė jas.

Vie nos die nos viešna gės Vo-
kie ti jo je me tu No jus su gru pe su-
spė jo ne tik pa ben drau ti ir apie sa-
vo kū ry bi nį ke lią pa pa sa ko ti ELKC 
su reng ta me su si ti ki me su Va sa rio 
16-osios gim na zi jos mo ki niais, ta-
čiau po kon cer to ma lo niai lai ką pra-
lei do ir su su si rin ku siais ger bė jais. 
„Sim bo liš ka mū sų pri vi le gi ja – kad 
ga li me ar ti miau su si pa žin ti ir in ty-
miau pa ben drau ti su me ni nin kais. 
Ne lyg di džiu liuo se kon cer tuo se, ku-
rie žiū ro vams daž niau siai pa si bai gia 
nu ai dė jus pas ku ti niam akor dui, čia, 
ka me ri nė je ap lin ko je ir ma žes nė je 
kom pa ni jo je, klau sy to jai tu ri ga li-
my bę as me niš kai su si pa žin ti su at-
li kė jais, su ži no ti apie jų gy ve ni mą, 
po mė gius bei kū ry bi nius im pul sus“, 
– nuo sta biu prieš ka lė di niu va ka ru 
džiau gė si ren gi nį or ga ni za vęs ELKC 
di rek to rius R. Čup lins kas.

(ELKC)
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La biau siai pa sau ly je skai to-
ma kny ga po Bib li jos yra is pa nų 
ra šy to jo Mi ko lo Cer van tes Sa a-
ved ra „Don Ki cho tas iš la Man-
čos“, pa ra šy ta 1605-siais me tais. 
Šio kū ri nio di džiau sias rin ki nys 
pa sau ly je yra Is pa ni jo je, au to riaus 
tė vy nė je. Ant ras di džiau sias – Ar-
gen ti no je, Bu e nos Ai res pro vin ci-
jos Azul mies te, 300 km. nuo sos-
ti nės – Bu e nos Ai res mies to. Azul 
mies to bib lio te ka įkur ta 1892-ai-
siais me tais ir pa va din ta dak ta ro 
Bar to lomé Josè Ron co, ku ris daug 
me tų va do va vo šiai bib lio te kai, 
var du. Čia yra su kaup ta dau giau 
kaip 400 kny gų – įvai riau sio dy-
džio, se nu mo, spaus din tų be veik 
vi so se pa sau lio ša ly se įvai riau sio-
mis kal bo mis. 

2007-siais ba landžio 23 d. 
UNES CO Cas til la cen tras pa skel-
bė Azul, Ar gen ti nos Cer van te-
so mies te, įku rian tis kas me ti nius 
Cer van te so fes ti va lius.

Šie met, lap kri čio 1-16 die-
no mis, Azul mies te vy ko Ant ra sis 
Cer van te so fes ti va lis. Or ga ni za to-
rių ko mi si jos pa kvies tas Su si vie-
ni ji mo lie tu vių Ar gen ti no je bib-
lio te kos var du da ly va vo Ro ber tas 
Alek siū nas, ku ris nu ve žė į pa ro dą 
lie tu viš ką kny gą, iš vers tą iš is pa nų 
į lie tu vių kal bą „Don Ki cho tas iš 
la Man čos“. Kny ga išvers ta Pul gio 
An driu šio ir at spaus din ta Vo kie ti-
jo je 1948-ai siais me tais 1000 eg-

Don Ki cho tas su tei kė 
lie tu viams ga li my bę pa si ro dy ti

ARGENTINOJE

zem plio rių ti ra žu. Įdo mu, kad kny-
gą iš lei do 3-oji JAV ka riuo me nė.

Ši kny ga bu vo ro do ma lap-
kri čio 8-9 die no mis gar bin go je pa-
ro dos vie to je ir pa trau kė lan ky to-
jų dė me sį bei su tei kė ga li my bę R. 
Alek siū nui at sa ky ti į įvai rių žmo-

RO BER TAS ALEK SIŪ NAS TU RĖ JO GA LI MY BĖS AR GEN TI NIE ČIAMS PA PA SA KO TI APIE 
LIE TU VĄ

nių klau si mus apie Lie tu vą, jos is-
to ri ją, ge og ra fi ją, kul tū rą, pa pro-
čius ir t.t.

Apie lie tu viš kos kny gos at-
si ra di mą „Don Ki cho to iš la Man-
čos“ rin ki ny je ra šė pro vin ci jos 
laik raš čiai.

Ar nal do Vez bic kas

 Ar gen ti nos lie tu vių or ga ni za-
ci jų ir spau dos ta ry ba (ALOST) nuo 
2009 m. sau sio 1 d. kei čia pa va di-
ni mą ir va din sis Ar gen ti nos Lie tu vių 
Ben druo me ne-ALOST (Co mu ni dad 
Li tu a na en Ar gen ti na – COP LA). 
Šios or ga ni za ci jos val dy bą rinks lie-
tu vių drau gi jų at sto vai vie ne rių me-
tų ka den ci jai. 

Ar gen ti nos lie tu vių or ga ni za ci jų ir spau dos ta ry ba kei čia var dą
2008 m. gruodžio 1 d. vy ku-

sia me ALOST su važia vi me bu vo 
išrink ta 2009-ųjų me tų val dy ba. Su-
va žia vi me da ly va vo šios or ga ni za ci-
jos: Lie tu vių cen tras (CL), Su si vie-
ni ji mas (SLA), Ro sa rio mies to drau-
gi ja, Min dau gas, Ne mu nas, Aušros 
Var tų pa ra pi ja. Į nau ją ją ALB val-
dy bą iš rink ti: pir mi nin kas – Jur gis 

Bra zai tis (SLA), vi ce pir mi nin kas 
– Ru ben Repšys (Ro sa rio mies to 
drau gi ja), sek re to rius – Agus ti nas 
Steig vi las (Aušros Var tų pa ra pi ja), 
pro sek re to rius – Raul Pet ro nis (Min-
dau gas), iždi nin kas – Fer nan do Da-
ra te nas (CL), pro iž di nin kė – Ana Se-
mė nas (Ne mu nas).
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EN RI KO CI KO TAS „MA NO SE NE LIŲ VĖ JAS“
Bu e nos Ai res mies to sa vi val dy-

bė su ren gė fo to gra fi  jų kon kur są “Ret-
ra tar lo  di ver so, ce leb rar  lo  mùltip-
le” (Ro dy ti įvairovę, džiaug tis gau su-
mu), ku ria me da ly va vo dau giau kaip 
50 įvai rių tau ty bių mies to ben druo-

Įver tin ta lie tu viš ka fo to gra fi  ja

IX Dai nų šven tė To ron te „Dai na aš gy ve nu“
IX Lie tu vių dai nų šven tės ruo šos ko mi te tas kvie čia vi sus į šven tę, ku ri įvyks 2010 me tais, To ron te, Ka na do je. 

Ko mi te tą su da ro: vy riau sio ji me no va do vė – Da lia Vis kon tie nė; sce na ri jaus kū rė ja/re ži se rė – Lai mu tė Ki sie lie nė; 
pir mi nin kai – Ra sa ir Pau lius Ku rai; vi ce pir mi nin kė – Rū ta Kli čie nė; iž di nin kė – Ju li ja Da nai tie nė; sek re to ria tas 
– Gi ta na Jūd vy ty tė ir Al do na Re me sat; spau dos at sto vė – Da lia Pa jars kai tė Ped dle; KLB kraš to val dy bos at sto vė – 
Rū ta Ži lins kie nė. Dar vei kia įvai rios dar bo ko mi si jos.  Pa si ruo ši mo dar bai jau pra si dė jo ir spar čiai žen gia į prie kį. 

Kon cer tas vyks lie pos 4, Hers hey Cen tre, 5500 Ro se Cher ry Pla ce, Mis sis sau ga. Mies te lio va ka ro nė – šeš-
ta die nį, lie pos 3, Ana pi lio so dy bo je. Pro gra mo je – mu zi ka, šo kiai, už si ė mi mai, žai di mai, vai šės vi siems šei mos 
na riams, vi so kio am žiaus da ly viams.

Vieš bu čiai – ne to li Pe ar son oro uos to ir greit ke lio iš va žia vi mų: Mar riott To ron to Air port ir Re nais san ce To-
ron to Air port Ho tel.

IX lie tu vių dai nų šven tės ruo šos ko mi te tas ma lo niai kvie čia jung tis į cho rus ir sek ti spau dą. Lan ky ki tės šven-
tės in ter ne to tin kla la py je www.dai nus ven te.org ir gau siai at vy kit į To ron tą.

me nių at sto vų. En ri ko Ci ko to kon-
kur sui pa teik ta nuo trau ka, pa va din ta 
„Ma no se ne lių vė jas“, at sto vau da ma 
lie tu viams, pel nė gar bės atžymė ji mą. 
Gruodžio 12 d. „Di rec ciòn ge ne ral 
de Mu se os“ mu zie ju je bu vo ati da ry-

ta kon kur si nių nuo trau kų pa ro da ir 
įteik tos pre mi jos fo to gra fams. Šia-
me ren gi ny je da ly va vo mies to me ras 
Mau ri cio Mac ri. Eks po zi ci ja veiks iki 
2009 m. va sa rio 1 d.

Ar nal do Vezbic kas
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Šio lap kri čio 23 d. Bra zi li jos 
Lie tu vių cho ras bai gė sa vo gar bin-
gus 72-uo sius veik los me tus. Sek-
ma die nį bu vo au ko ja mos lie tu viš kos 
Mi šios Sao Pau le, bu vo pri si min-
ti mi ru sie ji bei gy vie ji cho ris tai ir 
chor ve džiai. 1936 me tais, re miant 
a.a. pre la tui Pi jui Ra ga zins kui, pir-
mų jų lie tu vių kar ta nu ta rė įkur ti cho-
rą, ku ris gie do tų lie tu viš kų Mi šių, 
tau ti nių ir ben druo me nės na rių iš kil-
mių me tu. Be per trau kos cho ras gy-
va vo iki šiol. Cho ro kū ry bi nę veik lą 
vys tė to kie chor ve džiai kaip: jau mi-
rę Pe lik sas Gir daus kas, Juo zas Stan-
kū nas, Alek sas Amb ro zai tis, Juo zas 
Stro lia, Jo nas An ta nai tis, Vik to ras 
Ta ta rū nas, taip pat El vi ra Kil čiaus-
kai tė Bel luc ci (mu zi kos dės ty to ja) ir 
da bar ti nis Aud ris Ta ta rū nas.  Pra-
ėju sio am žiaus penk ta ja me de šimt-
me ty je į JAV gy ven ti iš vy ko Juo zas 
Stan kū nas, Juo zas Stro lia ir Alek sas 
Amb ro zai tis, ku rie ten jau yra iške-
lia vę amžiny bėn. Da bar ti niai cho ro 
na riai su si bu ria kiek vie ną pir ma die-
nį – pa si ma ty ti ir pra leis ti dvi va la-
das re pe tuo jant ir kar tu pa ben drau-
jant, pa si links mi nant dai na. 

Po Mi šių cho ris tai išvy ko pa-
ben drau ti ir pa pie tau ti į Vi los Ze li-
nos apy lin kių res to ra ną. Pa si so ti nę 
pra dė jom dai nuo ti se no viškas lie-
tu viškas liau dies dai nas, ku rios pa-
trau kė ki tų res to ra no klien tų – bra zi-
lų dė me sį. Bai giant šven tę cho ris tai 
su si bū rė pa gie do ti Il giau sių me tų sa-
vo bran giam Cho rui. 

Iš si skir tė me links mi ir pa ten-
kin ti, ti kė da mie si ki tais me tais su-
lauk ti to kio pat gražaus, pra smin go 
sa vo cho ro gim ta die nio ren gi nio. 

Adil so nas Puodžiū nas
BLB ir Sao Pau lo 

Lie tu vių cho ro na rys

Lie tu vių cho ro gim ta die nis BRAZILIJOJE

LIE TU VIŲ CHO RO 72-OJO GIM TA DIE NIO ŠVEN TĖ JE

BRA ZI LI JOS LIE TU VIŲ CHO RO DAI NI NIN KAI NU SI FO TOG RA FA VO SA VO MIE LO JO CHO RO GIM-
TA DIE NIO PRO GA

PLB kraš tų ži nios
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Lie tu vos ak to riai Aust ra li jos 
žiniask lai dos pus la piuo se

Ap si niau ku sį sek ma die nį ste-
bė jau tam sė jan tį dan gų. Vie na me iš 
pra švil pian čių lėk tu vų Ki ni jos link 
iš skri do Os ka ro Kor šu no vo te at ro 
(OKT) ak to riai. Su si kro vę ita liš ką 
pi ce ri ją vaiz da vu sias de ko ra ci jas, 
šaukš tus, sam čius, pei lius, ske le tus, 
įsi my lė jė lių bal ko no frag men tus, 
Mon te kių bei Ka pu le čių žu dy nių 
sce ną, − ga būs lie tu vai čiai, ka ban tys 
tols tan čio je Aust ra li jos pa dan gė je, 
at si svei ki no su cen tro dan go rai žiais 
ir vė jo grei čiu šuo liuo jan čio mis ken-
gū ro mis.

Mel bour no žiū ro vai bei ži-
niask lai da tei gia mai įver ti no OKT 
ak to rių triū są. Spa lio mė ne sio 23-
osios-24-osios dien raš čio „The Age“ 
pus la piai bu vo iš mar gin ti at si lie pi-
mų apie „Ro meo ir Džiul je tos“ pa-
sta ty mą. Ro byn Us her straips ny je 
„Piz za the ac tion: Mon ta gu es and 
Ca pu lets ma ke or ba ke“ ra šė, jog re-
ži sie riaus Os ka ro Kor šu no vo dra mos 
pa sta ty mas pa si žy mi ak tu a lu mu, nes 

Ro meo ir Džiul je tą nu si ne šė ki ti pa sau liaiAUSTRALIJOJE

ja me vyks ta nuo la ti nė ge ne ra ci jų ko-
va tarp to, kas at gy ve nę, ir to, kas 
nau ja. Ca me ron Wo od he ad straips-
nis: „For En tree: A Ro meo with the 
lot“ api bū di no ak to rių Arū no Sa ka-
laus ko, Dai niaus Kaz laus ko, Eg lės 
Mi ku lio ny tės, Ra sos Sa bu lio ny tės, 
Vai do to Mar ti nai čio ir Gy čio Iva-
naus ko vaid me nis. Čia pat tarp tau-
ti nio Mel bour no fes ti va lio di rek to rė 
Kris ty Ed munds už tik ri no, jog Os ka-
ro Kor šu no vo re ži suo ta Sha kes pe a ro 
tra ge di ja tie siog at gi jo šiuo lai ki nė je 
plot mė je. Kri ti kų įver tin tas kaip te-
at ra li nis fes ti va lio še dev ras lie tu vių 
pri sta ty mas iš gar si no ir ak to rius, ir 
pa čią Lie tu vą, apie ku rią Aust ra li jo-
je gir dė ta iš krep ši nio pa sie ki mų bei 
Ma riaus Jo vai šos fo to gra fi jos.

Akis į akį su Os ka ru Kor šu no vu
Kas gi tas OKT te at ras? Štai 

ką spa lio 22 die ną, per su si ti ki mą su 
te at ro mė gė jais gar su sis re ži sie rius 
at sa kė fes ti va lio di rek to rei Kris ty. 
Pir miau sia Os ka ras Kor šu no vas pri-
si pa ži no, jog mei lę te at rui pa vel dė-

jo iš sa vo se ne lio, o mo kyk lo je už 
ne draus min gu mą bu vo nu siųs tas į 
dra mos bū re lį. Bū tent ši „baus mė“ ir 
at ve dė jau nuo lį į te at rą. Įdo miau sia 
tai, kad Os ka ras gi mė ir au go Ta ry-
bų Są jun gos ter pė je, o spek tak lius 
pra dė jo kur ti jau lais vo je Lie tu vo je. 
(Dvie jų san tvar kų su si dū ri mo pa sek-
mės at si spin dė jo „Ro meo ir Džiul je-
tos“ spek tak ly je, bet apie tai vė liau). 
Os ka rui te at ras − „dva si nė re zis ten-
ci jos vie ta“. 

Režisie rius išsa miai pa si da li-
jo min ti mis apie sa vo gy ve ni mą ir 
kū ry bą: 

„Ka dan gi ta ry bi niais lai kais 
bu vo draudžia mas ar ne to le ruo ja mas 
ėji mas į baž ny čią, daug ką at sto jo 
te at ras. Ta ry bi niais lai kais stip riai 
vei kė cen zū ra, bu vo ga li ma iš kar-
py ti pa sau li nės kla si kos kū ri nius, 
per cen zū rą per ei da vo fil mai bei ki ti 
me nai. Ak to riui bu vo kiek leng viau, 
nes jo vai di ni mas su si jęs su kū ry bi-
niu pro ce su. Kai ak to rius ma to, jog 
cen zo riaus nė ra, jis, jaus da mas kū-
ry bi nę lais vę, lei džia sau pa im pro vi-

zuo ti. Bu vo ir val džiai 
pa tai kau jan čių te at rų. Į 
ge rą spek tak lį žmo nės 
sto vė da vo bi lie tų per 
nak tį, ka dan gi tik ra sis 
te at ras iš vys tė me ta-
fo ri nę kal bą, kai pa sa-
ky ta fra zė, pa į vai rin ta 
ati tin ka mais ju de siais 
ar vei do iš raiš ka, ga li 
įgy ti ki tą in ter pre ta ci-
ją. Po 1990-ųjų me tų 
vis kas kei tė si, ta da aš 
pra dė jau dirb ti te at re. 
Vo kie ti jos sie nos nu-
grio vi mas Lie tu vo je 
su kė lė op ti miz mo, vy-
ko pa ki li, dai nuo jan ti 
sa vo es me vil ties re vo-
liu ci ja. Te at ras pra ra do 
sa vo iš skir ti nę vie tą, 
juk ne be rei kė jo žiū-
ro vui pa tei ki nė ti už-
draus to vai siaus. Vis-
kas iš lin do į pa vir šių ir SCE NA IŠ SPEK TAK LIO. DMIT RI JAUS MAT VE JE VO NUOTR.
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daug me ni nin kų tam pa si da vė, ne tu-
rė jo kuo nu ste bin ti. Tai bu vo te at ro 
tuš tė ji mo me tas. Sun ki eko no mi nė 
si tu a ci ja pa sun kė jo, dau ge lis me ni-
nin kų, kū ru sių iki 1990-ųjų me tų, 
gy ve no pra ei ti mi, ne be fik suo da mi 
nau jo lai ko. Daug kas pra ra do po zi-
ci jas. Aš esu iš tos kar tos, ku rie 20 
me tų gy ve no Ta ry bų Są jun goj, o kū-
rė jau po Vo kie ti jos sie nos nu grio vi-
mo. Bu vau jau nas ir ne ma niau, kad 
jau nys tė bu vo pra ras ta. Ne įti kė ti nu 
grei čiu vy ko ver ty bių per kai no ji mas. 
Žmo nės kei tė pro fe si jas, pro fe so riai 
at si dū rė tur gu je, tur gaus žmo nės ta-
po tur tuo liai. Te at re vėl bu vo apie ką 
kal bė ti. Pa ra dok sai pro vo kuo ja žiū-
ro vus. Te at ro vaid muo − įpras min ti 
žiū ro vui pa si kei ti mus“.

At sa ky da mas į fes ti va lio or-
ga ni za to rės klau si mus Os ka ras at-
sklei dė sa vo kū ry bi nės tech ni kos 
pa slap tis:

„Te at re dir bu 20 me tų, ne-
ma žai ke liau ju po pa sau lį. Pir mas 
pa sta ty tas spek tak lis tur būt bu vo 
ge riau sias, pas kui − dar 40, bet ne 
to kie ge ri! Aš dir bau vals ty bi niuo se 
te at ruo se. Tai pa ska ti no su kur ti sa vo 
te at rą... Mo ty vas − pa da rai spek tak-
lį ir tu ri jį pa lik ti. Tai ne įma no ma, 
nes tu ri per kur ti. No rė jau te at ro, 
kur bū tų nuo la ti nis kon flik tas su 
ak to riais, stre si nė si tu a ci ja, nes to 
rei kia. Te at re rei kia nuo la ti nės mo-
bi li za ci jos. Džiau giuo si, kai spek-
tak lis ge rai pa vyks ta, nors pa vyks ta 
ne vi si, to dėl mo bi li zuo ju, per ku-
riu. No riu, kad kū ry bi nis pro ce sas 
bū tų kū ry bi nė die na. Nie ka da ne ži-
nai, kas įkvėps, to dėl nuo lat dir bi. 
Ku riu kas dien. Nie ka da nežinai, iš 
kur kils min tys. Tik sa vo  kom pa ni-
joj ga liu to pa siek ti. Eg zis tuo jam 10 
me tų, esam ne pri klau so mas te at ras, 
re per tu a ri nis te at ras. Apie 12 nuo-
la ti nių spek tak lių ro dom vi sur, nes 
mes – ne fes ti va li nis te at ras. Daug 
gast ro liuo jam, esam te at ras be te at ro 
− ki tuo se nuo muo ja mės sa les. Ku-
ruo ju tarp tau ti nius te at rus Lie tu vo-
je. Su kū riau au to ri nį te at rą, kri ti kų 
pa va din tą „OKT“, nors spek tak lius 
sta tau ne vie nas... Ren giam va sa ros 
fes ti va lius Drus ki nin kuo se. Gal net 

per pla čiai už si ė mėm. Ge riau prie 
sa vo spek tak lių su grįž ti...“

Kris ty Ed munds pa klaus tas, 
ko kia yra tarp tau ti nių fes ti va lių svar-
ba, kiek pa gal vo jęs, Os ka ras at sa kė:

„La bai di de lė. Jei te at ras ne iš-
ei na iš pa sta to ri bų ir ad re suo ja mas 
tam pa čiam žiū ro vui, tam pa her me-
tiš kas. Mes tu rim ga li my bę va ži nė ti 
ir vai din ti vi so pa sau lio žiū ro vams, 
ple čiam aki ra tį. Pa ga liau fes ti va-
lis su ren ka te at ri nę pub li ką, ga li ma 
jiems ro dy ti įvai rų te at rą. Te at ro me-
no kal bos ga li my bės at sklei džia te-
at ro erd vę žiū ro vo min ty se, − kiek 
jis ga li pri im ti ir su pras ti. Nuo žiū-
ro vo pri klau so ga li my bės lais vė kur-
ti, jei gu jis su pran ta. Mes į sa vo fes-
ti va lius kvie čia me [te at rus] iš vi so 
pa sau lio. Ta da at si ran da ga li my bės 
kur ti ir plės ti aki ra tį“.

Po su si ti ki mo su Os ka ru klau-
sy to jai skirs tė si ne no riai. Man su 
juo te ko pa ben drau ti tris mi nu tes, 
vos vos spė jau nu fo tog ra fuo ti. Re ži-
sie riaus vei do iš raiš ka bu vo griež ta 
ir pa slap tin ga, o ru dos akys skverb-
te skver bė si į ma no sie lą. Ro dės, jis 
kiau rai per ma tė jį ap sto ju sius smal-
suo lius. Su si da rė įspū dis, jog rež sie-
rius nuo lat kaž ką gi liai mąs tė. Ka žin 
ko kią pa slap tį Os ka ras slė pė nuo ap-
lin ki nių? 

Il gai lauk tas spek tak lis
Dau gu ma vie ti nių lie tu vių at-

ėjo į spa lio 24 die ną vy ku sį die ni nį 
spek tak lį. Žiū ro vai ne kan triai lau kė 
vai di ni mo pra džios, o kai ku rie, iš-
vy dę sce no je Lie tu vos ak to rius, ne-
iš ken tę pra dė jo svei kin tis ir plo ti. 
Ta čiau pas ta rie ji ku rį lai ką su stin go 
aki nan čių pro žek to rių fo ne, lauk da-
mi, kol žiū ro vai „nu si kels“ į Sha kes-
pe a ro lai kus.

At ėję pa si žiū rė ti šiuo lai ki nio 
„Ro meo ir Džiul je tos“ pa sta ty mo 
tik rai ne nu si vy lė. Per trau kos me tu 
gir dė jo si ak to rių vai dy bos, iš vaiz-
dos bei iš ra din gų de ko ra ci jų liaup si-
ni mas. Pa si tai kė ir kri ti kos: kai kam 
mu zi ka per gar si, kai kam teks tų ver-
ti mas ne vi sur su ta po su ak to rių pa-
sa ky tais žo džiais: 

„Ar jūs vis ką su pra to te?“

„O jūs?“
„Tur būt treč da lį su pra tom, nes 

per grei tai kal bė jo,“ – sa kė vie ni. 
„Mes tai ma žai ką su pra tom ir 

vos spė jom sek ti abie jų kal bų mi ši-
nį,“ – pri ta rė ki ti. 

„O kaip jūs, ne se niai at vy ku-
sios iš Lie tu vos, ar vis ką su pra tot?“ 

„De ja, ne vis ką.“ 
Ypač ne si gir dė jo, ką vie nas 

ki tam šnibž dė jo Ro meo (Gy tis Iva-
naus kas) ir Džiul je ta (Ra sa Sa muo-
ly tė). Ten ka ap gai les tau ti, jog Os-
ka ro dar bas su Sha kes pe a ro teks tu, 
per sunk tu lie tu viška min ties in ter-
pre ta ci ja (nau do jant Alek so Chur-
gi no ver ti mą), ne vi sur pa si tei si no. 
Be sku bė da mi kai ku rie ak to riai tie-
siog ry te ri jo žo džius. Gal Lie tu vo je 
pa si kei tė ak to rių pa ruo ši mo bū das ar 
ne be krei pia ma dė me sio į dik ci ją ir 
ar ti ku lia ci ją? Pa ly gi ni mui, – vy res-
nio am žiaus ak to riai Re mi gi jus Vil-
kai tis, Eg lė Mi ku lio ny tė ir Vai do tas 
Mar ti nai tis kal bė jo su pre ci ziš ku aiš-
ku mu. Ta čiau ta ri mas ne už go žia to, 
ką pub li kai pa siū lė te at ro ge ni jus! 

Spek tak lis pra bė go kaip aki-
mir ka. Jis bu vo per pil dy tas ne ti kė tų 
sce ni nių spren di mų bei įvai riau sių 
išraiškos prie mo nių (mil tų mai šy mo 
du buo, ske le tai, kars tai, krau pi mu zi-
ka bei šiur pi nan tys gar sai). Ste bė jo-
me ita liš ku tem pe ra men tu pa sal din tą 
lie tu viš ką vai dy bą. Kart kar tė mis iš-
lįs da vo ta ry bi nė je san tvar ko je su si-
for ma vę ele men tai: ru siš kų me lo di-
jų mo ty vai, kal bos ma nie ra, ka riš ki 
ju de siai, bet šiuo lai ki nė mu zi ka tuoj 
su grą žin da vo į da bar tį. 

Iš plo ji mų bu vo aiš ku, jog 
pub li kai la biau siai pa ti ko Džiul je tos 
auk lė (El gė Mi ku lio ny tė). Spek tak-
lio pra džio je pri si juo kė me, o pa bai-
go je, kai Ro meo ir Džiul je ta, tar si 
ma re o ne tės su kri to į di džiu lį du be nį, 
su sig rau di no me... Kaip tik ro viš ka, 
kaip vis kas ati ti ko šiuo lai ki nio gy-
ve ni mo ne ti kė tu mus! Di džia vo mės, 
jog esa me lie tu viai, jog mū sų bro liai 
ir se sės sa vo pa si ro dy mu nu blu ki no 
vi sus ki tus. Džiau gė mės, kad iš tė-
vy nės at skri dę ak to riai pa sta tė tvir-
tus pa ma tus at ei ties fes ti va liams.

Gra ži na Pra naus kie nė

PLB kraš tų ži nios
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Lap kri čio 16 die ną To ron to ir 
apy lin kių lie tu viai va žia vo su sa vo 
vai kais į To ron to Pri si kė li mo pa ra-
pi jos sa lę, kur dra mos gru pė „Ža-
lios lan kos“ ro dė prem je rą „Nau ji 
ka ra liaus dra bu žiai“. Tai H. K. An-
der se no pa sa kos mo ty vais pa ra šy tos 
Dai vos Čep kaus kai tės pje sės ins ce-
ni za vi mas, ku rį re ži sa vo vai kų dra-
mos gru pės „Ža lios lan kos“ va do vė 
Dai va Bo ty rie nė. 

Tai vi siems ge rai ži no ma pa-
sa ka apie ka ra lių, no rin tį nau jų dra-
bu žių, ir juos ne va siu van čius ap-
ga vi kus siu vė jus, pa reiš ku sius, kad 
tuos ypač puoš nius dra bu žius ma ty ti 
ga lės tik pro tin gi žmo nės. Ne no rė-
da mi pa si ro dy ti kvai liais vi si ma to 
tai, ką jiems sa ko siu vė jai. Ir da bar 
vi sa val džios stip ry bė tar si per si ke-
lia iš ka ra liaus rū mų į siu vė jų kam-
ba rį, kur jie au džia ir siu va, ir apie 
au di nio de ta les vis ki taip pa sa ko ja 
kiek vie nam, ka ra liaus pa lie pi mu at-
ėju siam su ži no ti, kas gi iš tie sų ten 

KANADOJE Kai vai kų akys švy ti

iš aus ti: ar liū tai, ar tig rai, ar ka ti nė-
liai. Ka ra lius ti kė jo si su ži no ti, kas iš 
jo art miau sių žmo nių yra kvai li, kol 
įsi ti ki na, kad kvai las yra ir jis pats. 
Tad ką da ry ti? Tie siog ap si mes ti 
pro tin gu. 

Ar gi ne taip da ro me ir mes? 
Jei gu vi si taip sa ko – taip ir yra. „Ar 
gra žūs ma no dra bu žiai?“ – klau si nė-
ja ka ra lius, nu žen gęs nuo sce nos ir 
be si pui kuo jan tis sa lė je prieš žiū ro-
vus. „La bai gra žūs“, – kar tu su ar tis-
tais žai džia pa sa ką su agu sie ji. „Ka-
ra lius nuo gas!“ – su šun ka vai kas, 
ne iš ma nan tis to kio žai di mo gud ry-
bių, ir vi sas ap si me ti nė ji mas bai gia-
si. Juo kia mės vi si – iš ka ra liaus, iš jo 
pa ly dos, iš siu vė jų ir iš... sa vęs...

Kaip ir vi sos H. K. An der-
se no pa sa kos, ši taip pat yra ne vie-
nas luoks nė. Vai kas ją ir ma tys vai-
ko aki mis: kvai lys ka ra lius, žy nys, 
iš si puo šu si ka ra lie nė ir rū mų da ma, 
ma nan čios, kad vie na yra pro tin ges-
nė už ki tą, pro tin gi suk čiai siu vė jai, 

juo kin gas vi rė jas ir kir pė jai. 
Su au gu sie ji įžvelgs daug dau-

giau, nes tik rai kiek vie nas yra pa bu-
vęs ka ra liaus rū mų dva riš kiu ir gy ręs 
ne ma to mus ka ra liaus dra bu žius, kar-
tais net gi su vok da mas, kad ka ra lius 
tik rai nuo gas, nes ne pa gy ri mas ga li 
kai nuo ti. Kar tais – net la bai bran-
giai.

Mo ra las aiš kus kiek vie nam, 
bet pri rei kus vėl gir si me nu ogo ka-
ra liaus dra bu žius, nes toks gy ri mas, 
ar ba pa pras čiau sias pri si tai kė liš ku-
mas, yra pa žįs ta mas kiek vie nam ir 
ma to mas ga na daž nai. Tik yra vil ties, 
kad ka da nors kas nors vis tiek pa-
sa kys: „Žiū rė ki te, ka ra lius nuo gas!“ 
– ir ta da lėk si me slėp tis, kaip tie ma-
žie ji ak to riu kai už sce nos užuo lai dų, 
tik ar pa si slėp si nuo sa vęs?

La bai švel niai ku ria mos juo-
kin gos si tu a ci jos: „Ka ra lie nė nė ra 
la bai pro tin ga“, – skun džia si ka ra-
lius, pats bū da mas kvai les nis už ją; 
„Vi sai ne tu riu kuo ap si reng ti“, – sa-

„ŽA LIŲ LAN KŲ“ AK TO RIAI SU VA DO VE DAI VA BO TY RIE NE (SU GĖ LĖ MIS), KOM PO ZI TO RIU MI VAL DU RA MA NAUS KU, DAI NI NIN-
KE DAI VA RA MA NAUS KAI TE IR SCE NOG RA FE AK VI LE MIN KE VI ČIE NE

                            PLB kraš tų ži nios



412009 Sausis  /  Pasaulio lietuvis

ko ka ra lius, kai da ma iš var di ja vi są 
ti ra dą jo pro gi nių  kos tiu mų; šyp se-
ną ke lia žy nio oro prog no zės; rei kia 
tai sy ti rū mų sto gą, bet ka ra lius pi-
ni gus iš lei džia sa vo ypa tin gie siems 
dra bu žiams...

Sma gu bu vo žiū rė ti vai kų vai-
di ni mą, ku ris kar tais bu vo pa na šus 
tie siog į nuo tai kin gą žai di mą. Pui-
kiau siai iš mok ti žo džiai, tai syk lin ga 
kal ba, gra žus žais min gas ben dra vi-
mas tar pu sa vy je liu di jo, kad dar bas 
„Ža lio se lan ko se“ vyks ta pui kiai. 
Žiū ro vams ypač pa ti ko Vy tas Ba nys, 
su kū ręs ka ra liaus vaid me nį, su ge bė-
jęs vai di ni mą pri ar tin ti prie žiū ro vo 
ir mo no lo gi niais krei pi niais ben-
drau jan tis su juo. La bai įti ki na ma jo 
kal bė ji mo in to na ci ja, na tū ra lūs ges-
tai ir vei do iš raiš ka, su stip ri nan tys 
iš tar tus žo džius. 

La bai pro fe sio na liai bu vo su-
vai din ta pje sės kul mi na ci ja – ka ra-
lie nės (Jus tė Mel ky tė) ir rū mų da-
mos (Vai va Slap šy tė) re ak ci ja, kai 
ka ra lius „ap ren gia mas“ nau jais rū-
bais. Jos su trin ka, su si gės ta dėl dvie-
jų prie žas čių: ma to nu ogą ka ra lių 
(kaip vis dėl to ne pa to gu tai ma ty ti) 
ir ne ma to jo dra bu žių (va di na si, jos 
kvai los). Ty lūs ran kų ju de siai, nu-
suk ti nuo ka ra lius žvilgs niai – svei ka 
žmo giš ka re ak ci ja, by lo jan ti tik rą si-
tu a ci ją – trun ka tik aki mir ką. Tuo jau 
pat įvyks ta me ta mor fo zė – jos tar si 

už si de da kau kes ir iš ei na pa si vaikš-
čio ti kar tu su nau jus rū bus de monst-
ruo jan čiu ka ra liu mi.

Įdo mus žy nio (To mas Bo ty-
rius) vaid muo. Jis tar si įrė mi na vi są 
vai di ni mą, pa da ręs iš min tin gą įžan-
gą ir vėl gi pa na šia min ti mi pa de da 
taš ką po vai di ni mo, pri min da mas: 

–Vi sa ka ra liaus svi ta – Frei-
li na, Ka ra lie nė, Ast ro lo gas – ban dė 
pa slėp ti sa vo nu si vy li mą, kad ne-
su ge bė jo ma ty ti dra bu žių. Nė vie-
nas ne no rė jo pa si ro dy ti kvai lys. Tik 
ma žas vai kas, ku ris ne bi jo jo pra ras ti 
sa vo dar bo ar su ga din ti sa vo re pu ta-
ci jos, vie nin te lis pa sa kė tai, ką ma tė 
sa vo aki mis – ka ra lius nuo gas.

Ge rai ap gal vo ti re ži sū ri niai 
spren di mai su tei kė spek tak liui gy vu-
mo ir di na miš ku mo. Įdo mi ka ra liaus 
per si ren gi mo me džiok lei sce na, kur 
jį šu kuo ja kir pė jai (Lu cas Ka pe niak 
ir Ai das Slap šys) ir di džiu lė mis žir-
klė mis ker pa gar ba nas, sa ty riš kas 
vi rė jas (Ju lius Ka pe niak) – iš prie-
kio – tik ras pro fe sio na las su di džiu-
liu šaukš tu ir pri juos te, iš nu ga ros 
– tie siog ber niu kas trum po mis kel-
nė mis – klau sian tis vis tuos pa čius 
klau si mus, į ku riuos ir at sa ky ti tu ri 
jis pats.

Žais min ga me džiok lės sce na, 
kai ka ra lius grįž ta su lai mi kiu – ma-
mu tu, ku ris rū mų da mai pa na šes-
nis į ožį. Te at ro sce na, kur ka ra liui 

vai di na trys 
ak to riai (Bri-
gi ta Gi ba vi-
čiū tė, Bi ru tė 
Ba ny tė, Li na 
B o  t y  r i ū  t ė ) , 
vė liau tam pa 
siu vė jų dar-
bo vie ta, o tie 
pa tys ak to riai 
– siu vė jais. 
La bai gra žus 
ka ra liaus nu-
žen gi mas nuo 
sce nos pa bai-
go je, tar si pri-
ar ti nan tis pa-
grin di nę spe-
kak lio min tį 
prie žiū ro vo, 

tar si sa kan tis: „Na, me luo ki te man 
tie siai į akis. Pra šau, me luo ki te...“

Spek tak liui mu zi ką pa ra šė kom-
po zi to rius Val das Ra ma naus kas, o dai-
na vo jo duk ra Dai va Ra ma naus kai tė. 

Pui kios sce nog ra fi jos, su tei-
kian čios erd vės po jū tį, au to rė yra 
Ak vi lė Min ke vi čie nė. Ji su kū rė ir 
de ko ra ci jas bei pro gra mė les. 

Po spek tak lio kal bi nu re ži sie-
rę Dai vą Bo ty rie nę:

–Dai va, ko kios min tys po 
įtemp to dar bo, į sce ną per ke liant 
du kū ri nius iš kar to: „Nau jus ka-
ra liaus dra bu žius“ ir vi sai bai gia-
mą miu zik lą „Eg lė žal čių ka ra lie-
nė“? Bu vo te Chi ca go je, te at ro XII 
fes ti va ly je. Kaip se kė si?

–La bai daug dir bo me, kad tik 
spė tu me spa lio mė ne sį į Chi ca gos 
fes ti va lį. Gal tas nuo var gis ir sku bė-
ji mas tu rė jo įta kos mū sų pa si ro dy-
mams. Esu dė kin ga Da lei Lu kie nei 
– JAV LB Kul tū ros ta ry bos pir mi-
nin kei, ku ri rū pi no si mū sų ir vi sų 
ki tų gru pių or ga ni za ci niais, fi nan si-
niais rei ka lais, mais tu, trans por tu bei 
vis kuo ki tu. Su pran tu, kad tai at ima 
daug jė gų, lai ko ir ener gi jos.  Bu vo 
ma lo nu pa ben drau ti su Chi ca gos te-
at ro „Žalt vyks lė“ va do ve Ilo na Če-
pai te bei ki tais ak to riais. Chi ca go je 
at ra do me ben dra min čių bei ben dra-
am žių.

Ne pa pras tai džiau giuo si Ka-
na dos or ga ni za ci jų pa lai ky mu, ypač 
Ka na dos fon du ir lie tu vių „Pri si kė-
li mo“ bei „Pa ra mos“ ban kais. Esu 
dė kin ga Pri si kė li mo pa ra pi jai už 
su teik tą ga li my bę re pe tuo ti ir pa-
si ro dy ti. Ačiū kle bo nui Au gus ti nui 
Si ma na vi čiui bei ki tiems pran ciš ko-
nams už gra žius žo džius.

Vi si, kas ma tė šį spek tak lį, yra 
pa ten kin ti. La bai sma gu, kad mū sų 
vai kai tu ri ga li my bę vai din ti sce-
no je. Ta nau da, ko kią jie gau na, ne-
ga li bū ti įvar din ta jo kiais fes ti va lių 
įver ti ni mais. Kai vai kas vai di na, o 
jų akys švy ti, yra di džiau sias ap do-
va no ji mas. Ir ačiū už tai. Lauk si me 
ki tos prem je ros – miu zik lo „Eg lė 
žal čių ka ra lie nė“.

Ri ma Že mai ty tė-De Iul lis
SCE NA IŠ SPEK TAK LIO: RŪ MŲ DA MA (VAI VA SLAP ŠY TĖ), KA-

RA LIUS (VY TAS BA NYS) IR KA RA LIE NĖ (JUS TI NA MEL KY TĖ)
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Eil. 
Nr. Renginio pavadinimas

Vykdymas
data vieta

VOKIETIJA

1. Nepriklausomybės ir Lietuvos vardo tūkstantmečio 
minėjimas 2009-02-21 Hiutenfeldas

2.
Minėjimas Hanau mieste (Hanau buvo didžiausia 
lietuvių pabėgelių pokario stovykla, kurioje taip pat 
buvo įsteigta Vokietijos Lietuvių Bendruomenė) 

2009-05 Hanau

3. Vokietijos lietuvių jaunimo sąjungos suvažiavimas 
tema „Lietuvių kultūra Europoje“ 2009-06 Bonn

4. Europos lietuvių roko festivalis „Eurofestivalis 2009“ 2009-07 Hiutenfeldas

5.
Europos lietuvių folkbolo čempionatas „Folkball Cup 
2009“ (folkbolas – futbolo ir lietuviškų tautinių šokių 
derinys)

2009-09 Hiutenfeldas

6. Lietuvių kultūros instituto mokslinis suvažavimas 
Tūkstantmečio tema 2009-10 Hiutenfeldas

7. Baltiečių jaunimo suvažiavimas 2009-10 Bonn
8. ELKC trumpametražių fi lmų festivalis 2009-11 Hiutenfeldas

9.
Europos lietuvių vaikų orkestro koncertai (orkestras 
būtų sudaromas iš gabiausių Europos šalyse 
gyvenančių vaikų muzikantų)

2009 įvairiuose Europos 
miestuose

1.
Kooperacinis Vokietijos ir Lietuvos lituanistinių 
mokyklėlių mokinių piešinių konkursas „Vilniaus leg-
enda“

2009-01–10

Brėmeno lituanistinė 
mokykla „Varpelis“, 
kelios Vilniaus pradinės 
mokyklos 

2. Dienos centro „Šviesa“ ir Vilniaus kolegijos Sveikatos 
priežiūros fakulteto studenčių darbų paroda „Abėcėlė“ 2009-02 Brėmeno biblioteka

3. Lietuvos kultūros dienos Brėmene „Pasimatymas su 
Vilniumi“ Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti
a) fotografi jų paroda „Vilnius praeities ir ateities 

sandūroje“ (autor. Algimantas Kunčius, Vytautas 
Balčytis, Remigijus Treigys)

 (paroda dar gali keistis)

 Vernissage

2009-03-05

2009-03-05

Brėmeno piliečių rūmai 
Landtagas
Am Markt 20
28195 Brėmenas

b) literatūrinis, muzikinis salonas „Multikultūrinis 
Vilnius“ 2009-03-07

Villa Ichon Goetherplatz 
4
28203 Brėmenas

 c) monospektaklis „Pasiklydęs“ (autorius Artūras 
Valudskis) 2009-03-08

Falstaff –Theaterkneipe 
Schulstraße 26
 28199 Brėmenas

4.
Kooperacinis Brėmeno ir Hannoverio projek-
tas „Metraštį praskleidus... “ (bendras mokinių ir 
suaugusių spektaklis)

2009-05 Brėmenas ir Hanoveris

5.

Lietuviškų fi lmų savaitė

(pavadinimas dar kuriamas, planuojama kooperacija 
su Hanoveriu ir Hamburgu)

2009-10

2. Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo minėjimas 2009-02–03 Miunchenas

4. Metinis Miuncheno Bendruomenės susirinkimas, 
valdybos perrinkimas 2009-10 Miunchenas

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


