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Svei kin da mi nau ją ją LR Vy riau sy bę ir lin-
kė da mi jai sėk mės įgy ven di nant es mi nes per-
mai nas Lie tu vo je kai ku rių Eu ro po je gy ve nan čių 
lie tu vių ben druo me nių pir mi nin kai pa skel bė pa-
reiš ki mą, ku ria me iš dės tė sa vo nuo mo nę dėl nau-
jo sios Vy riau sy bės ke ti ni mų per tvar ky ti Tau ti nių 
ma žu mų ir iš ei vi jos de par ta men tą. Eu ro pos lie tu-
vių at sto vai ra šo pa lai kan tys Vy riau sy bės pa si ry-
ži mą „rem ti už sie ny je gy ve nan čių lie tu vių ta pa-
ty bės iš sau go ji mą, nau jų jų lie tu viš kos iš ei vi jos 
ben druo me nių for ma vi mą si bei lie tu vių kal bos, 
is to ri jos, tra di ci jų iš lai ky mą...“, bet ne pri ta ria 
pro jek tui nuo 2009 m. bir že lio 1 d. pa nai kin ti 
Tau ti nių ma žu mų ir iš ei vi jos rei ka lų de par ta men-
tą prie LR Vy riau sy bės ir iš ei vi jos rei ka lų ko or-
di na vi mą per duo ti Už sie nio rei ka lų mi nis te ri jai. 

Jie ma no, kad „per da vus iš ei vi jos rei ka lų 
ko or di na vi mą URM, ku rios iki šiol pa grin di nės 
veik los kryp tys yra da ly vau ti for muo jant vals ty-
bės už sie nio po li ti ką ir at sto vau ti Lie tu vos Res-
pub li kos ir jos pi lie čių tei sė tiems in te re sams ir  
juos gin ti tarp tau ti nė se or ga ni za ci jo se ir už sie nio 
vals ty bė se, dings vie nos iš pa grin di nių lie tu vy bės 
pa lai ky mo prie mo nių – li tu a nis ti nis švie ti mas bei 
už sie nio lie tu vių kul tū ri nė veik la, ku riuos ypač 
ak ty viai rė mė ir ko or di na vo Tau ti nių ma žu mų ir 
iš ei vi jos de par ta men tas prie LRV. Kal ba me apie 
šim tą mo ky to jų, dir ban čių lie tu viš ko se mo kyk-
lo se 11 už sie nio vals ty bių, ku ruo ja mus aukš tų jų 
mo kyk lų li tu a nis ti kos ar bal tis ti kos cen trus, lie-
tu vių švie ti mo kul tū ros įstai gas. Pa ga liau ir apie 
po rą šim tų šeš ta die ni nių li tu a nis ti nių mo kyk-
lė lių, ku rių sa va no riams mo ky to jams TMI Das 
ren gė kon fe ren ci jas ir se mi na rus, ku riuo se bu vo 
kei čia ma si in for ma ci ja bei dar bo pa tir ti mi ne for-
ma laus li tu a nis ti nio švie ti mo klau si mais. Mo-
kyk lė lės ap rū pi na mos me to di ne me džia ga ir pro-
gra mo mis. Už sie nio lie tu vių ben druo me nės ska-
ti na mos steig ti lie tu viš kus kul tū ros ir in for ma ci-
nius cen trus, pa de da ma joms reng ti ir įgy ven din ti 
lie tu vių kul tū rą pri sta tan čias pro gra mas“.

Lie tu vos Vy riau sy bės nuo mo ne, bū tų at-
virkš čiai – ši veik la bū tų ko or di nuo ja ma kur kas 
aukštes niu ly giu, nes iš ei viams vals ty bė je at sto-
vau tų vi ce mi nist ras. Pla čiau apie Vy riau sy bės 
pla nus ir per tvar kos es mę pa pa sa ko si me ki ta me 
nu me ry je. 

Aud ro nė V. Škiu dai tė

Dis ku tuo ja ma dėl 
iš ei vi jai skir tos 
ins ti tu ci jos vals ty bė je

lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centre

Emig ran to po žiū ris į Lie tu vą ir grį ži mą ................................40
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–Ką vai kys tė je ži no jot apie 
sa ve, apie sa vo gi mi nę?

–Ma žiau ži no jau ne gu da bar 
ži nau. Ži no jau, kas yra ma no tė vai 
ir kas yra jų tė vai – ma no se ne liai – 
Jo nas Jab lons kis ir Gab rie lius Žem-
kal nis-Land sber gis. Tru pu tį ži no jau 
ir kuo jie už si ė mė. Gir dė jau, kad jie 
bu vo auš ri nin kai, var pi nin kai, ma-
čiau jų nuo trau kas, te ko pa skai ty ti ir 

At ei na lai kas ap si spręs ti
80-me tį šven čia Gab rie lius Žem kal nis, Aust ra li jos Lie tu vių Ben druo me nės na rys, 

11 me tų ėjęs vi suo me ni nes PLB at sto vo Lie tu vo je pa rei gas. Svei kin da mi gar bų jį su kak-
tu vi nin ką pa tei kė me jam ke le tą klau si mų apie gy ve ni mą ir veik lą. Gab rie lius Žem kal nis 
yra var pi nin ko Gab rie liaus Land sber gio-Žem kal nio, vie no iš lie tu vių tau tos at gi mi mo 
XIX a. pa bai go je da ly vio, bei Jo no Jab lons kio, nor mi nės lie tu vių kal bos pa grin dų kū-
rė jo, vai kai tis; Lie tu vos ne pri klau so my bės ko vų XX a. pra džio je da ly vio, ar chi tek to Vy-
tau to Žemkalnio sū nus; 1991 m. Ne pri klau so my bės ak to sig na ta ro ir pir mo jo at kur tos 
Lie tu vos vals ty bės va do vo Vy tau to Land sber gio bro lis. 

vie ną ki tą ra ši nį apie juos, bet bū da-
mas vai kas Jab lons kio raš tų ne skai-
čiau, man jie ta da bu vo ne įdo mūs 
ir aš pri tar da vau sa vo moks lo drau-
gams, kad ma no se ne lis su kū rė la bai 
kom pli kuo tą gra ma ti ką. 

Se ne lis Jo nas Jab lons kis mi-
rė, kai man bu vo vie ne ri me tai, ki-
tas se ne lis – Gab rie lius mi rė 1916 
m., kai aš dar ne bu vau gi męs. Apie 

jį ži no jau tik iš sa vo tė vo Vy tau to 
Žem kal nio pa sa ko ji mų. Da bar su-
ži no jau dau giau. Ži nau, kad abu du 
se ne liai ben dra vo ir ben dra dar bia-
vo kaip var pi nin kai. Mū sų na muo se 
bu vo nuo trau ka, da ry ta Min tau jo je, 
ku rio je bu vo nu si fo tog ra fa vę Jo nas 
Jab lons kis, Vin cas Ku dir ka, Mo tie-
jus Lo zo rai tis, Juo zas Tu mas-Vaiž-
gan tas, Mo tie jus Če pas ir Gab rie lius 
Land sber gis-Žem kal nis. Tė vai man 
nuo lat pa sa ko da vo, kad tai bu vo 
var pi nin kų su va žia vi mas Jab lons-
kių na muo se duk re lės Ony tės (ma-
no ma mos) krikš ty nų prie dan go je. 
Krikš to tė vas bu vo Vin cas Ku dir ka, 
krikš to mo ti na – Gab rie lė Pet ke vi-
čai tė-Bi tė. Gab rie lius Land sber gis į 
tą su va žia vi mą bu vo at si ve žęs sa vo 
sū nų Vy tu ką, ku riam ta da bu vo pus-
an trų me tų. Vie nas iš tų var pi nin kų 
– Tu mas-Vaiž gan tas krikš ti jo Ony tę, 
o pas kui – už 26-erių me tų – juos ir 
su tuo kė – Ony tę ir Vy tu ką. Li ki mo 
vin giai…

At ro do, kad to me to vei kė jų 
in te lek tu a lų vir šū nė je bu vo ne taip 
jau daug, bet to ji gru pė bu vo la bai 
glau džiai su si ju si tar pu sa vy je. 

–Ko kia at mos fe ra bu vo jau 
Jū sų tė vų na muo se Kau ne – ko-
kias idė jas tė vai skie pi jo, ko kie 
žmo nės lan kė Jū sų na mus?

–Mū sų abie jų tė vų šei mos bu-
vo di de lės, tai gi tos šei mos ben dra-
vo tar pu sa vy je. Bu vo ben drau ja ma ir 
su Pra nu Ma šio tu, Lo zo rai čiais, kai 
Sta sys Lo zo rai tis, vy res ny sis, dar 
bu vo už sie nio rei ka lų mi nist ras. Su 
jų vai kais – Sta se liu ir Ka ziu ku – su-
si tik da vo me pa žais ti. Tė vai ben dra-

DANUTĖ IR GABRIELIUS ŽEMKALNIAI
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vo su Urb šiais. Ka dan gi Urb šiai vai-
kų ne tu rė jo, tai mes, vai kai, bu vo me 
pe ri fe ri jo je. Tai bu vo in te lek tu a lų 
kom pa ni ja. Mū sų spe cia liai ne auk lė-
jo ir jo kių po li ti nių idė jų ne skie pi jo. 
Sa vo tė vo po ka ro esu klau sęs – ar 
tu ko kiai nors par ti jai sim pa ti za vai? 
Jis sa kė: nie kad ne pri klau siau jo kiai 
par ti jai, bet jei gu man reik tų rink tis, 
vie na to kia yra, ku rią aš pa si rink-
čiau, tai bū tent so cial de mok ra tus, 
nes jie tu ri la bai švie sų žmo gų – Ste-
po ną Kai rį. 

Mus auk lė jo pa ti at mos fe-
ra ir mums ne ju čia ta po aiš ku, kad 
čia mū sų vals ty bė, kad tie žmo nės, 
ku rie mus su pa, kaž ką dėl jos da ro. 
Tek da vo nu girs ti ir jų po kal bius, jų 
idė jas, kri tiš ką pa žiū rą į tai, kas vy-
ko vals ty bė je. At si me nu, dė dė Ta das 
Pet ke vi čius, tarp tau ti nės tei sės pro-
fe so rius VDU, di plo ma tas, ju ris kon-
sul tas Už sie nio rei ka lų mi nis te ri jo je, 
ku ris bu vo ve dęs ma no ma mos se-
se rį, da ly va vo dis ku si jo je, ką ma no 
se suo Aliu tė ga lė tų pa si rink ti stu di-
juo ti. At si me nu jo žo džius: „Mums 
rei kia ge rų žur na lis tų“. (Ji stu di ja vo 
li tu a nis ti ką.) 

Ar ti mas tė vo drau gas bu vo 
Ba lys Dva rio nas, tė vas ben dra vo su 
ope ros te at ro dai ni nin kais, dra mos 
ak to riais, dai li nin kais (vie nas iš jų 
bu vo Pet ras Kal po kas). 

Be to, la bai di de lės įta kos da-
rė mo kyk la, ypač kai ku rie pe da go-
gai. Aš mo kiau si „Auš ros“ ber niu kų 
gim na zi jo je. Mums nie kas ne ka lė 
į gal vas pa trio tiz mo, bet sa vi mo-
nę for ma vo tra di ci jos, ku rių bu vo 
lai ko ma si mo kyk lo je. Štai Va sa rio 
16-osios mi nė ji mai, – vi sa mo kyk-
la ei na į Ka ro mu zie jaus so de lį, kur 
vyks ta vė lia vos pa kė li mas, ki to kie 
mi nė ji mai; vei kia or ga ni za ci jos, 
pvz., skau tai. Ir kai 1940 m. at ėjo 
bol še vi kai, ma ne apė mė jaus mas – iš 
ma nęs kaž ką at ėmė, aš kaž ką pra ra-
dau, nors ne su vo kiau ką. Man ta da 
bu vo 12 me tų. 

–Ir Jū sų anks ty vo ji jau nys tė 
bu vo kom pli kuo ta – ka ro lai ko tar-
pis.

–Tas lai ko tar pis pra ėjo dar tė-

vų na muo se, kol ma ne iš ve žė į Vo-
kie ti ją. Iš ve žė ne tė vai.

–O kas?
–Čia to kia is to ri jė lė. At ėjo 

toks lai kas, kai mes gim na zi jo je, 
sep tin to je kla sė je (tai bū tų da bar ti-
nė 11 kla sė), ke le tas drau gų gau da vę 
po grin džio li te ra tū ros, su pra to me, 
kas da ro si, ir mums šo vė min tis leis-
ti pe ri odi nį po grin džio lei di nį jau-
ni mui. Mes trys ber niu kai – Val das 
Adam ka vi čius (vė liau Adam kus), 
Liū tas Gri nius ir aš ka rui ei nant į 
pa bai gą su gal vo jom leis ti „Jau ni me, 
bu dėk“. Per 8 mė ne sius iš lei dom gal 
14 nu me rių. Sten gė mės leis ti kas 
dvi-tris sa vai tes. Ges ta pas iš šif ra vo 
ir ma ne areš ta vo. Bu vau už ra kin tas 
Kau no sau gu mo po že miuo se, pas-
kui, ar tė jant fron tui, vi są gru pę po li-
ti nių ka li nių iš ve žė į Vo kie ti ją. Ve žė 

eta pais to lyn nuo ar tė jan čio fron to, 
kol fron tas pri ar tė jo iš ki tos pu sės ir 
ame ri ko nai mus išva da vo. Tuos, ku-
rie dar bu vo gy vi. 

–O Jus su ėmė vie ną?
–Taip. Mes bu vom su si ta-

rę, kad jei gu ku rį pa gaus ir pri lups, 
mes tik riau siai ne at lai ky si me. Tai gi 
rei kė jo tris die nas nie ko ne sa ky ti, 
„skal dy ti ba je rius“, o pas kui, jei-
gu ne ga li iš si lai ky ti, pa sa ky ti šį tą, 
nes per tą lai ką tie ki ti jau tu rė jo bū ti 
pa si slė pę. Pa na šiai taip ir bu vo. Me-
to das bu vo toks – duok pa var des. 
Pa pras tai to kiais at ve jais ga li vers ti 
kal tę ant žu vu sių, mi ru sių (tie ne be-
eg zis tuo jan tys žmo nės tam pa „la bai 
kal ti“). 

–Ar vo kie čiai Jus la bai lu-

LAIMINGA VAIKYSTĖ SU TĖVELIAIS - ONA IR VYTAUTU ŽEMKALNIAIS BEI SESUTE 
ALIUTE
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po?
–Lu po. Bū tų ne lo giš ka, jei gu 

ne bū tų lu pę. Ne ga lė jo su si lai ky ti. 
Bet ma ne lu po ma žiau ne gu ki tus, 
su ku riais sė dė jau. Bu vo la bai žiau-
rių lu pi mų. Aš bu vau jau niau sias, o 
vy riau sias bu vo prof. Juo zas Vėb ra 
(bu vu sios JAV LB pir mi nin kės Vai-
vos Vėb rai tės tė vas). Ten bu vo ir  
prof. Adol fas Da mu šis. Tai ir gi bu-
vo in te lek tu a lų gru pė – Vy riau sio jo 
Lie tu vos iš lais vi ni mo ko mi te to na-
riai, po ra po grin džio laik raš čių re-
dak to rių, na, ir po grin džio ope ra ty-
vi nin kai. Šis ma no gy ve ni mo epi zo-
das bu vo di de lė mo kyk la.

–Be je, o apie ką jūs ra šy da-
vo te sa vo laik raš ty je?

–Apie blo gus vo kie čius ir apie 
tai, kad at ei na blo gi bol še vi kai. Ką 
da ry sim? Pa tys daug iš min ties ne tu-
rė jom, bet mes gau da vom me džia-
gos iš ki tų po grin džio lei di nių, or ga-
ni za ci jų, iš už sie nio ra di jo (ku ris ne-
bu vo blo kuo ja mas, kaip so vie ti niais 
lai kais). Tai bu vo ma ši nė le ra šy ti ir 
pra džio je ša pi rog ra fu, o pas kui ro-
ta to riu mi dau gin ti laik raš tu kai. Ti-
ra žas pra si dė jo nuo 100 egz. Po 2-3 
nu me rių, at spaus din tų ša pi rog ra fu, 
mums VLI Kas, su ku riuo per Gri nių, 
Bie liu ką (be je, ir jis at si dū rė kar tu su 

ma ni mi su im tų jų gru pė je) tu rė jom 
ry šį, pa do va no jo ro ta to rių. Aš tu rė-
jau ra šo mą ją ma ši nė lę, ja at spaus-
din da vau (čia kaip tam vai kui su fut-
bo lo ka muo liu, – ma no ka muo lys) 
ir ro ta to riu mi pa dau gin da vom 1000 
egz. Pla tin da vom dau giau sia Kau ne 
per drau gus ir vi du ri nes mo kyk las, 
bet tu rė jo me ry šį ir su Šiau liais, Ma-
ri jam po le, Vil niu mi ir kt. Be je, tas 
laik raš tė lis da bar yra M. Maž vy do 
bib lio te ko je Vil niu je. 

–Ga li ma sa ky ti, kad vo kie-
čiai ne bu vo la bai bud rūs, jei gu jūs 
ga lė jo te iš leis ti net 14 nu me rių ir 
jū sų ne su se kė, juk pa skli do tūks-
tan čiai eg zem plio rių?

–Ma nau, kad taip įvy ko dėl to, 
kad tau to je ne bu vo iš da vi kų. Kai aš 
pa si skai tau, kaip čia bu vo bol še vik-
me čiu, ma tau, kad rei kė jo vi sų bi jo-
ti. Ir tuo met bu vo lie tu vių ko la bo-
ran tų, ku rie tar na vo vo kie čiams, bet 
vi sa tau ta mo ra liai bu vo tvir tes nė. 
To dėl mes ne tu rė jo me bai mės jaus-
mo, nors, ži no ma, tuš čiai ne ple pė da-
vo me. O aš įkliu vau to dėl, kad areš-
ta vo vie ną stu den tą ir pas jį at ra do 
krū vą to mū sų laik raš tė lio. Jį tru pu tį 
pa va no jo ir jis pa sa kė, iš kur ga vo. 

–Jus iš ve žė į Vo kie ti ją. Ar 

jū sų gru pė bu vo di de lė, ko kiu bū-
du Jūs at si dū rė te lais vė je?

–At ėjo ame ri kie čių ka riuo me-
nė, ir vo kie čiai pa li ko at ra kin tas du-
ris. Iš ve žant iš Kau no mū sų gru pė je 
bu vo 27. De vy ni mi rė iš ba do ar ba 
kri to stai ga iš tik ti šir dies prie puo lio, 
tarp jų – ir jau ni vy rai. Ma ne vie na-
me iš ka lė ji mų su ra do ma no tė vas ir 
se kė mū sų ka li nių gru pės per ga be-
ni mus iš ka lė ji mo į ka lė ji mą. Žino-
jo me, kad jis mus ste bi, kar tais ir 
laiške liais, mais tu mus pa siek da vo, 
pa pirk da mas pri žiū rė to jus. Mums 
tai bu vo di džiu lė mo ra li nė pa spir tis. 
Ga liu drą siai sa ky ti, kad jis iš gel bė jo 
ma no gy vy bę. Kai iš ėjau iš ka lė ji mo 
(Ba y reuth, Ba va ri ja) mes per si kė lė-
me į pa bė gė lių sto vyk lą, kur bu vo 
daug lie tu vių. Pra dė jo steig tis sa vos 
or ga ni za ci jos, švie ti mo ins ti tu ci jos. 
Taip pa si tai kė, kad aš, Adam kus ir 
Gri nius pa te ko me į vie ną sto vyk lą 
Red dor fe, Ba va ri jo je, ir per me tus 
bai gė me gim na zi ją. Sto vyk lo se gy-
ve nu sie ji lie tu viai „at kū rė“ Lie tu vą, 
stei gė mo kyk las, gim na zi jas, or ga ni-
za ci jas ir gal vo jo me, kad čia esa me 
tik lai ki nai. Ta nuo tai ka ne pa si tei si-
no, te ko vi siems kur nors emig ruo ti. 
Aš iš va žia vau į Aust ra li ją.

–Vo kie ti jo je Jūs su si pa ži no-
te su sa vo mer gai te…

–Tai to kia ro man tiš ka is to ri ja. 
Kai aš ją mer gi nau, pa ra šiau laiš ką 
– at ei ties vi zi ją, kad mes gy ve na-
me Kau ne, tu ri me tris vai kus (iš tie-
sų vė liau tu rė jo me tik du), kad sė-
da me į „Mer ce des“ au to mo bi lį (tai 
bu vo sva jo nė, aš ir da bar sva jo ju 
apie au to mo bi lį, ku rį ma no tė vas tu-
rė jo 1939 m.), va žiuo ja me per vi są 
Eu ro pą… ir links mai lei džia me lai-
ką. Mes su si tuo kė me ir iš vy ko me į 
Aust ra li ją. 

–Ar tuo met vai kai jau bu vo 
gi mę? Kaip se kė si įsi šak ny ti Aust-
ra li jo je?

–Su vai kais ne bū tų pri ėmę. 
Ne pri ėmė net ve du sių, to dėl mes 
pa sa kėm, kad esa me ne ve dę ir, kai 
nu va žia vom, su si tuo kė me dar kar-
tą. Vai kai gi mė Aust ra li jo je – sū nus 
Gab rie lius ir duk tė Ven ta.

VYTAUTAS KAMANTAS (KAIRĖJE) IR GABRIELIUS ŽEMKALNIS
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–Tai ku rias ve dy bas šven čia-
te?

Abid vi, ge rus da ly kus ga li-
ma švęs ti du kar tus. Įsi kur ti ne bu vo 
leng va. Knie tė jo už si im ti žur na lis-
ti ka. Vo kie ti jo je aš bu vau pra dė jęs 
stu di juo ti įvai rias dis cip li nas, ku rios 
bū tų nau din gos žur na lis tui. Ir iš si-
ve žiau sa vo ra šo mą ją ma ši nė lę, – tą 
nau do tą po grin dy je, ku rią Adam kus 
iš sau go jo, ati da vė ma no tė vui ir jis, 
at si ve žęs į Vo kie ti ją, grą ži no ją man. 
Aust ra li jo je lie tu viai pra dė jo leis-
ti laik raš tu ką, o aš tu rė jau ma ši nė lę 
ir man la bai niež tė jo pirš tai. Pra dė-
jau ben dra dar biau ti. Ra šy da vau apie 
vis ką – apie ką su pra tau ir ko ne su-
pra tau. Pa skai tai ką nors iš min tin ga 
ir nu pa sa ko ji – bu vo ir taip. Kai pra-
mo kau an glų kal bos, pa da riau ke le tą 
ver ti mų. Kai tas laik raš tu kas už si da-

rė, pra dė jo ei ti „Mū sų pa sto gė“, jai 
ir gi ra šy da vau. Lie tu vių Ben druo-
me nė je il gą lai ką ak ty viai ne da ly-
va vau – tik nu ei da vau į mi nė ji mus, 
kon cer tus ir kt. ren gi nius. Pas kui at-
va žia vau į Lie tu vą, – pri si me nu, kad 
tai bu vo me tai, kai bu vo mi ni mas 
Le ni no šimt me tis. Man te ko kal bė tis 
su žmo nė mis, ku rie bu vo rep re suo-
ti. Di džiau sias skaus mas bu vo tai, 
kad tu rė jau tei sę bū ti tik Vil niu je. 
Il gą lai ką ne ga vau lei di mo nu vyk-
ti į Kau ną, o Pet ra šiū nuo se no rė jau 
ap lan ky ti mo ti nos ka pą, at si pra šy ti 
už jau nys tė je  jai pa da ry tas nuos-
kau das.

Su grį žęs į Aust ra li ją už si de-
giau ką nors da ry ti, – rei kia už si im ti 
lie tu vy be. Su pra tau, kad mes ga li-
me bū ti nau din gi Lie tu vai. Nu ė jau į 
ben druo me nės su si rin ki mą, kaž kas 
ma nęs pa klau sė, ar aš ne no rė čiau 

kan di da tuo ti į val dy bą. Su ti kau. Ta-
pau Mel bour no LB pir mi nin ku dve jų 
me tų ka den ci jai. Bu vo daug įvy kių 
– Jau ni mo kon gre sas Aust ra li jo je, 
ku rio bu vau vie nas iš ren gė jų; Aust-
ra li jos die nų ren gi niai. Pra dė jau  ša-
lia ma no tar ny bi nio dar bo dirb ti su 
lie tu viško mis ra di jo lai do mis – dir-
bau ir va do va vau be ne 27 me tus. Tai 
bu vo ma no žur na lis ti ka. Vie nais me-
tais, tai bu vo jau Lie tu vos lai kais, 
kar tu su de šim čia ki tų ma ne iš rin ko 
Aust ra li jos de le ga tu į PLB Sei mą 
Vil niu je. PLB pir mi nin ku bu vo iš-
rink tas Vy tau tas Ka man tas, ku rį aš 
pa ži no jau iš Vo kie ti jos gim na zi jos. 
Jis bu vo vie nas iš ma no skau tu kų. 
Iš rin ko ma ne į val dy bą. Po ko kio 
pus me čio V. Ka man tas man skam-
bi na  iš JAV – rei kia PLB at sto vo 
Vil niu je. Ir pa pra šė juo bū ti. Aš tuo-
met jau bu vau iš ėjęs į pen si ją. V. Ka-

DANUTĖS IR VYTAUTO ŽEMKALNIŲ DIDŽIOJI ŠEIMA
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man tas prieš tai jau bu vo „pa ruo šęs“ 
ma no žmo ną Da nu tę. Ji man tie siai 
pa sa kė: va žiuok, tu vis tiek neištver-
si. Su ti kau at va žiuo ti 3 mė ne siams, 
– ma niau, vis ką su tvar ky siu ir iš va-
žiuo siu. Kaip vi si už sie nie čiai, at-
va žia vęs į Lie tu vą ti kė jau si grei tai 
vis ką su tvar ky ti. Po tri jų mė ne sių 
Vy tau tui Ka man tui pa sa kiau, kad iš-
bū siu iki ka den ci jos pa bai gos. Į Lie-
tu vą per si kė lė ir žmo na. Ir taip mes 
čia esa me jau 11 me tų.

–Kas per tą lai ką, Jū sų pa čio 
nuo mo ne, PLB bu vo svar biau sia?

–Man grei tai pa si da rė aiš ku, 
kad mes, kaip PLB, ne krei pia me pa-
kan ka mai dė me sio į Ry tuo se gy ve-
nan čias ben druo me nes – bu vu sius 
trem ti nius ir nau jai be si ku rian čias 
ben druo me nes įvai riuo se kraš tuo se. 
Aš toms Ry tų kraš tų ben druo me-
nėms tei kiau pri ori te tą. Man te ko da-
ly vau ti tri jo se eks pe di ci jo se į bu vu-
sias trem ties vie tas – Kras no jars ką, 
Ulan Ude ir Ir kut ską bei į Ka zach-
sta ną. Ir kut ske ir Ulan Ude įkū rė me 
nau jas ben druo me nes. 

Ki tas da ly kas – Lie tu vių na-
mai – vi du ri nė mo kyk la, ku ri yra 
skir ta už sie nio lie tu vių vai kams. 
Prak tiš kai ten mo ko si trem ti nių pa-
li kuo nys. Daug mo ki nių at vyks ta iš 
tų vie tų, kur mums te ko lan ky tis. Tai 
lai kau trem ti nių grį ži mu į Lie tu vą. 
Su Lie tu vių na mais nuo lat ben drau-
ja me. Ma lo nu ma ty ti mer gai tę, ku-
ri bu vo dar ma žy tė, kai mus su ti ko 
Ulan Ude. Ji vė liau mo kė si Lie tu vių 

na muo se, o šian dien Vil niu je stu di-
juo ja me di ci ną. Ir daug to kių yra. 
Tai mū sų pa si di džia vi mas.

–Lie tu vy bė, kuo ji nai pa si-
kei tė Lie tu vai ta pus lais vai?

–Stai ga mes pra ra dom eg zis-
ten ci jos prie žas tį. Vi są lai ką „lais vi-
nom Lie tu vą“, ir stai ga ne be li ko ką 
lais vin ti. Bet grei tai su pra to me, kad 
lais vę rei kia ne tik pa skelb ti, bet ir 
at sta ty ti, ir mes ga lim prie to pri si-
dė ti. Ga liu pa mi nė ti du svar bes nius 
Aust ra li jos lie tu vių pro jek tus, – juos 
pri si me nu la biau, nes tai bu vo ma-
no vyk dy ti – rin ko me pi ni gus Sei nų 
lie tu viams pirk ti že mės skly pą, ant 
ku rio vė liau bu vo pa sta ty ti ben druo-
me nės na mai; ki tas pro jek tas – lė šų 
rin ki mas Vil niu je sta to miems Trem-
ti nių se no lių na mams. Abu pro jek-
tai bu vo sėk min gi. Ben druo me nė 
taip pat kau pė lė šas įvai rioms Lie-
tu vos mo kyk loms, li go ni nėms, naš-
lai čiams. Sa vo dar bu kau pė me lė šas 
ben druo me ni nei veik lai – li tu a nis-
ti niam švie ti mui, įvai riems ren gi-
niams, or ga ni za ci jų veik lai. Su ge-
bė jo me tai da ry ti pa tys, ne gau da mi 
jo kios  pa ra mos iš kur nors ki tur, 
ne klaus da mi, ką mums ga li duo ti 
Lie tu va, svar bu, ką mes ga li me jai 
duo ti. At si prašau už pre zi den to Ken-
ne dy gar saus po sa kio per fra za vi mą.

–Kas Jums šian dien Lie tu va 
ir kas Aust ra li ja?

–Šab lo niš kas pa sa ky mas: yra 
Tė vy nė ir yra na mai. Aust ra li ja – 

ma no na mai. Ten iš gy ven ta dau giau 
kaip 50 me tų, ten gy ve na vai kai ir 
anū kai ir, de ja, šiais me tais, kai 
baig sis ši ma no ka den ci ja, mes grį-
ši me į Aust ra li ją.

–Jūs ma no te, kad iš ken tė si te?
–Ne ma nau, kad iš ken tė siu, bet 

jau sun ku da ro si iš ken tė ti be šei mos. 
Mes pra ra do me 11 me tų sa vo šei mos 
gy ve ni mo. Į Aust ra li ją iš Lie tu vos – 
to li ma, bran gi ir var gi nan ti ke lio nė, 
nu va žiuo da vo me tik kar tą per me tus. 
At ei na lai kas, kai rei kia ap si spręs ti, 
sau lė lei dį su tik ti su vai kais, vai kai-
čiais ir pro vai kai čiais. Ži nau, kad 
bus sun ku iš va žiuo ti, iš va žiuo si me 
su aša ro mis, nos tal gi ja bus sun kes-
nė, ne gu tuo met, kai pir mą kar tą te-
ko iš va žiuo ti, bet šian dien pa pras-
čiau yra to dėl, kad Tė vy nė vi sa da 
bus pa sie kia ma. 

–Gal ra šy si te pri si mi ni mus, 
bū tų įdo mu?

–Jau ra šau – an glų kal ba vai-
kai čiams ra šau gy ve ni mo is to ri ją – 
nuo vai kys tės iki da bar: gy ve ni mas 
ir nuo ty kiai, kad jiems bū tų įdo mu 
pa si skai ty ti ir kad kai ką jie iš mok tų. 
Ki tas da ly kas – ma no trys ke lio nės 
į trem tį – tai ap si lan ky mas trė mi mo 
vie to se ir su si ti ki mai su bu vu siais 
trem ti niais. Esu įti kin tas apie tai pa-
ra šy ti. Be to, ke ti na ma iš leis ti kny-
gą apie ma no mo ti ną, tą Ony tę, apie 
ku rią kal bė jau. Da ly vau siu ir ta me 
pro jek te. 

Kal bė jo si Aud ro nė V. Škiu dai tė

Tai kas, kad smil ki niai jau bą la, tai kas, kad skau da ką ir bū na ne ra mu,
Ge rai, kad šir dy je jau nys tė ne su šą la, ge rai, kad TU gy ven ti, juok tis, dirb ti vis ga li.
Lai min gas, kad iš tiest pa gal bos ran ką, pa tart, pa guost, pa dė ti dar ga li, 
Kad TAU vis dar jė gų už ten ka ir nuo var gio per daug dar ne jau ti. 
Te ne už gęs ta TA VO lai mės švy tu rys, te ne pa vargs ta stip rios ran kos ir šir dis.
Lai min gas bū ki vi sa da su jau na šyp se na vei de.

Pa sau lio Lie tu vių Ben druo me nės Val dy ba: Re gi na Na ru šie nė, Sau lius Bui vys, Da lia Gied ri mie nė, Da lia 
Hen ke, Sta sys Ku lia vas, Vi ta li ja Ko les ni ko va, Va len ti na Lo gi no va, Pet ras Mak si ma vi čius, Le o nas Nar bu tis, Bi ru tė 
Ne nar ta vi čiū tė, Lo re ta Pau laus kai tė, prel. Ed mun das Put ri mas, An ge lė Vai čiū nie nė

Gab rie liaus Žem kal nio ju bi lie jaus su lau kus
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Lie tu vos in ter ne to var tai jau 
at vi ri vi siems, be si do min tiems Lie-
tu vos var do tūks tant me čiu. Sve tai nę 
www.lie tu va.lt  lan ko dau giau in-
ter nau tų iš už sie nio nei iš Lie tu vos, 
to dėl čia daug dė me sio ski ria ma in-
for ma ci jai už sie nio kal bo mis – an-
glų, pran cū zų, net gi ki nų. Lie tu viai 
čia taip pat ras nau jau sią in for ma ci-
ją apie šį Lie tu vai svar bų įvy kį ir su 
juo su si ju sius ren gi nius. Sve tai nė, 
ati da ry ta Pe ki no olim pia dos me tu, 

šiais me tais ak cen tuos Lie tu vos var-
do tūks tant me tį ir taip pri sta tys mū-
sų ša lį tarp tau ti nei ben druo me nei. 
Sve tai nė pa pil dys ke lias jau vei kian-
čias, tūks tant me čiui skir tas, sve tai-
nes. Lie tu vos in ter ne to sve tai nė yra 
orien tuo ta į už sie nio au di to ri ją, tai 
ro do ir sve tai nės lan ko mu mo ro dik-
liai – be veik 60 proc. lan ky to jų yra 
už sie nie čiai, apie 40 proc. yra in ter-
nau tai iš Lie tu vos. At si nau ji nu sio je 
sve tai nė je pa tei kia ma trum pa Lie tu-

vos var do is to ri ja, iliust ruo ta uni ka-
lių Pa žais lio vie nuo ly no fres kų fo to-
gra fi jo mis. Čia ga li ma ras ti ir tūks-
tant me čio ren gi nių pro gra mą, dai nų 
šven tės is to ri ją, in for ma ci ją apie 
Tūks tant me čio odi sė ją. Sve tai nė je 
iš skir ta ir ki ta in for ma ci ja apie Lie-
tu vą – įspū džiai apie mū sų ša lį, rub-
ri kos ver sli nin kams ir ke liau to jams, 
Eu ro pos kul tū ros sos ti nė ir ki tos 
nau din gos da lys.

Vie nu svar biau sių Lie tu vos 
var do tūks tant me čio mi nė ji mo ak-
cen tų bus Vin gio par ke pa sta ty tas 
di džiu lis mo nu men tas, va di na mas 
„Vie ny bės me džiu“. Šį mo nu men tą 
su kū rė skulp to rius Ta das Gu taus kas. 

Mo nu men tas bus ati deng tas 
2009 me tų lie pos 6-ąją, Min dau go 
ka rū na vi mo, Lie tu vos vals ty bės die-
ną, ir skir tas Pa sau lio lie tu vių dai nų 
šven tei. Tai bus iš pen kių gra ni to lui tų 
su kur ta skulp tū ra, ku rio je bus iš kal ta 

Prem je ras An drius Ku bi lius 
ap gai les tau ja, kad pre zi den tas Val-
das Adam kus yra  at me tęs kai ku-
rias Pi lie ty bės įsta ty mo nuo sta tas 
dėl dvi gu bos pi lie ty bės, bei siū lo 
nu ma ty ti pa pil do mus at ve jus, kai 
ki tų ša lių pa sus ga vę lie tu viai ga li 
iš sau go ti ir lie tu viš ką. Anot A. Ku-
bi liaus, vi sas pro ble mas ga li ma iš-
spręs ti tai sant Pi lie ty bės įsta ty mą ir 
nu ma tant at ski rus at ve jus, kai ga li-
ma tu rė ti dvi gu bą pi lie ty bę. Jo tei-
gi mu, lei dus dvi gu bą pi lie ty bę tu rė ti 
lie tu vių vai kams, gi mu siems ten, kur 
nau ja gi miams au to ma tiš kai iš duo da-
mas tos vals ty bės pa sas, ga li ma bū tų 
nu ma ty ti dar vie ną ar du at ve jus, kai 
ga li ma iš sau go ti lie tu viš ką pa są net 
ta pus ki tos ša lies pi lie čius.

A. Ku bi lius siū lo pra plės ti dvi gu bą pi lie ty bę tu rin čių žmo nių ra tą

NAUJASIS PREMJERAS ANDRIUS KU-
BILIUS DUODA INTERVIU

Už sie nie čiai apie Lie tu vos var do tūks tant me tį 
su ži nos ir Lie tu vos in ter ne to var tuo se

Pa sau lio lie tu vių vie ny bę sim bo li zuos mo nu men tas
100 žy miau sių Lie tu vos Di džio sios 
Ku ni gaikš tys tės ir ne pri klau so mos 
Lie tu vos iš ki liau sių as me nų var dų. 
9 met rų aukš čio skulp tū ra pri mins 
verps tę, ku rio je yra vaiz duo ja mas 
Gy vy bės me džio sim bo lis. 

„Lie tu va – ne di de lės ša lis, ku-
ri per sa vo kul tū rą, kal bą, liau dies 
me ną ge bė jo iš sau go ti sa vo iden ti te-
tą“, – tei gia me ni nin kas.

Pro jek to „Vie ny bės me dis“ ver-
tė – dau giau ne gu 800 tūks tan čių li tų.

Mi nist ro pir mi nin ko An driaus 
Ku bi liaus po tvar kiu su da ry ta dar bo 
gru pė, ku riai pa ves ta Lie tu vos var-
do mi nė ji mo tūks tant me čio vals ty bi-
nei ko mi si jai pa teik ti pa siū ly mus dėl 
įra šų, ku riuos bū tų tiks lin ga iš kal ti 
Ta do Gu taus ko mo nu men te „Vie-
ny bės me dis“. Dar bo gru pei, ku rios 
su dė ty je yra aukš tų jų mo kyk lų, kul-
tū ros ir me no at sto vų, va do vau ja 
Kul tū ros mi nis te ri jos vi ce mi nist ras 
Juo zas Šir vins kas.
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Sau sio 24 d., šeš ta die nį, jau 
ket vir tą kar tą vi sa me pa sau ly je vy-
ko Na cio na li nio dik tan to pir ma sis 
tu ras. Šios vis di des nį po pu lia ru mą 
pel nan čios idė jos au to riai – sa vait-
raš tis „At gi mi mas” ir jo re dak to rė 
In drė Ma ka rai ty tė, glo bė jas – Lie-
tu vos na cio na li nis ra di jas ir te le vi-
zi ja. Na cio na li nis dik tan tas ra šy tas 
vi so se Lie tu vos sa vi val dy bė se ir 
Lie tu vos at sto vy bė se už sie ny je. Tuo 
rū pi no si Sa vi val dy bių aso cia ci ja ir 
Už sie nio rei ka lų mi nis te ri ja. „ARX 
Bal ti ca“ pa si rū pi no, kad dik tan tas 
bū tų ra šo mas ant sa vai mi nio ko pi-
ja vi mo po pie riaus. Dik tan to da ly-
viams li ko jo raš to ko pi ja ir jie ga-
lė jo pa si tik rin ti, ar ne pa da rė klai dų, 
kai ori gi na lus dik tan to teks tas bu vo 
pa skelb tas sau sio 28 d. Šie met ra šy ti 
Na cio na li nį dik tan tą bu vo kvie čia mi 
ir moks lei viai, nors anks tes niais me-
tais moks lei viams bei li tu a nis tams 
var žy bo se dėl raš tin giau sio Lie tu vos 
pi lie čio da ly vau ti ne bu vo lei džia ma. 
Sa va no riš kai dik tan tą ra šę moks lei-
viai bu vo ver ti na mi at ski rai nuo ki tų 
Na cio na li nio dik tan to da ly vių. Ta-
čiau, kaip ir anks čiau, kon kur se ne-

Na cio na li nį dik tan tą pa sau ly je ra šo vis dau giau lie tu vių

ga lė jo da ly vau ti li tu a nis tai. 
Pra ėju siais me tais dik tan to 

da ly viai iš rin ko gra žiau sią lie tu viš ką 
žo dį „ačiū“. Šie met bu vo ren ka mas 
sma giau sias lie tu viš kas iš tik tu kas. 
Re zul ta tus ir raš tin giau sio/os lie tu-
vio/ės var dą su ži no si me va sa rio 28 
die ną, iš kart po Na cio na li nio dik tan-
to fi na li nio tu ro tran slia ci jos iš Lie-
tu vos te le vi zi jos stu di jos Vil niu je. 
Ra šin giau sias/ia dik tan to da ly vis/ė 
bus ap do va no tas/a Moks lo ir en cik-
lo pe di jų lei dy bos ins ti tu to įsteig tu 
pri zu – Vi suo ti nės lie tu vių en cik lo-
pe di jos kom plek tu, o raš tin giau sias 
moks lei vis/ė gaus kny gy nų tin klo 
„Pe ga sas“ įsteig tą pri zą – al bu mą 
„Lie tu va.101 įdo miau sia vie ta“. Vi si 
fi na lo da ly viai bus ap do va no ti kny-
gy no „Pe ga sas“ kny go mis.

Ket vir tus me tus teks tai šiam 
dik tan tui yra spe cia liai pa ruo šia mi. 
2006-ai siais bu vo skai to mas pa gal 
An ta no Bi liū no vaiz de lį „Tė viš kė“ 
pa reng tas teks tas, po me tų – spe cia-
liai Al mos Ka ro sai tės su kur tas teks-
tas „Tei sy bė“, o pra ėju siais me tais 
dik tan to teks tą „Se no lio iš min tis“ 
pa ren gė ra šy to jas Vy tau tas V. Land-

sber gis. Šiais me tais jis dik tan tui pa-
ra šė teks tą „Par ti za nas“. 

Dik tan tą ra šy ti už sie ny je pa-
no ro 28 pa sau lio ša lių lie tu viai 
(Jung ti nė se Ame ri kos Vals ti jo se, 
Jung ti nė je Ka ra lys tė je, Bel gi jo-
je, Šve di jo je, Aust ri jo je, Ru si jo je, 
Grai ki jo je, Liuk sem bur ge ir ki tur), 
bet kol kas dar nė ra ži no ma, kiek jų 
bu vo iš vi so.  Prieš me tus Na cio na li-
nio dik tan to tu re sa vo jė gas iš ban dė 
dau giau kaip 3 tūkst. lie tu vių, 422 jų 
dik tan tą ra šė už sie ny je.

„Teks tas ge ras, man at ro do, 
kad toks pa trio ti nis su kur tas spe cia-
liai, – svars tė šie met dvi de šimt ket-
ve rių In drė iš Lon do no. – Man per 
kū ną bė gio jo šiur pu liu kai, ir, ma nau, 
kad šis teks tas la bai tin kan tis na cio-
na li niam dik tan tui“. 

„Teks te gražiai pa teik ta gra ži 
lie tu viš ka te ma, – kal bė jo Man tas, 
vie nin te lis iš ke tu rias de šim ties Lie-
tu vos am ba sa do je Lon do ne su si rin-
ku sių tau tie čių vil kė jęs kos tiu mą. 
– Pa si puo šiau spe cia liai šia pro ga, 
– tvir ti no Man tas. – Na cio na li nis 
dik tan tas iš tie sų yra at sa kin gas mo-
men tas. Tai – kaip kal bos ir lie tu-
vy bės pa lai ky mo šven tė. To dėl ir 
at si kel ti sep tin tą va lan dą ry to ne bu-
vo sun ku – da riau tai su džiaugs mu. 
Mums, ypač iš Lie tu vos iš vy ku siems 
lie tu viams, la bai svar bu ne pa mirš ti, 
kas esa me, ne pa mirš ti sa vo kal bos, 
nuo ku rios pra si de da vals ty bė ir pi-
lie ti nė vi suo me nė“, – sa kė „Del fi“ 
ko res pon den tei Man tas.

Šiais me tais spe cia liai ra šy to-
jo Vy tau to V. Land sber gio dik tan tui 
su kur tas teks tas į am ba sa dą su si rin-
ku siems tau tie čiams ne pa si ro dė sun-
kus, kal bin tie ji tei gė abe jo jan tys dėl 
vie no ki to žo džio ir sky ry bos, ku ri, 
kaip sa kė vie nas lie tu vių kal bos puo-
se lė ji mo šven tės da ly vių, bu vu si „su 
per liu kais“. Kar tu su gau siu bū riu 
su au gu sių jų šiais me tais am ba sa do-
je dik tan tą ra šė ir vie na de šim ties 
me tų moks lei vė Eve li na, Lon do ne 
gy ve nan ti nuo šio ru dens. Anot jos 
ma mos Jo lan tos, mer gai tė su di de liu 

AI RI JOS LIE TU VIŲ „KON SUL TA CI JA“ PRIEŠ NA CIO NA LI NĮ DIK TAN TĄ
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už si de gi mu kė lė si anks tų šeš ta die-
nio ry tą ir sku bė jo į kon kur są tam, 
kad ne pa mirš tų lie tu vių kal bos. „Ži-
no ma, teks tas de šim ties me tų vai kui 
sun ko kas, bet ra šė pa ti, nors ir ne 
vis ką pa ra šy ti spė jo“, – ra šo „Del fi“ 
ko res pon den tė.

Ži niask lai do je bu vo pa pa sa-
ko ta ir kaip dik tan to šven tė vy ko 
Ai ri jo je, Dub li ne. Į šią šven tę, ku ri 
vy ko Dub li no „4 Vė jų“ li tu a nis ti nė-
je mo kyk lo je, at ėjo ir pa ti li tu a nis tės 
spe cia ly bę tu rin ti ir dik tan to ra šy ti 
ne ga lė ju si, bet tau tie čius mo ra liš kai 
pa lai ky ti į kal bos šven tę at vy ku si 
Lie tu vos am ba sa do rė Ai ri jo je Izol da 
Brič kov skie nė. Ka dan gi pir mą kar tą 
dik tan tą ra šy ti ga lė jo ir moks lei viai, 
ti kė ta si žmo nių ant plū džio, de ja, 
Dub li ne prie po pie riaus la pų pa lin ko 
tik 12 žmo nių. Ne ap sei ta be in ter ne-
ti nių truk džių – vi du ry je teks to nu-
trū ko in ter ne ti nis ry šys ir pra leis tą jį 
sa ki nį apie ge riau sius ir drą sius žūs-

tan čius vy rus Dub li no lie tu vai čiams 
te ko įra šy ti tran slia ci jos pa bai go je, 
dik to rei iš nau jo skai tant vi są teks-
tą. Dar la biau ne pa si se kė Kor ko lie-
tu viams – in ter ne ti nis ry šys trū ki-
nė jo taip, kad ra šiu sie ji teks te bu vo 
pri vers ti pa lik ti ke le tą tuš čių tar pų. 
Ra šo ma, kad ra šiu siuo sius kiek su-
trik dė dik tan to teks to pa bai ga: itin 
pa trio tiš kas teks tas tu rė jo pri vers ti 
ne jau kiai su si gūž ti ne vie ną se no-
sios iš ei vi jos at sto vą. „Mes tu rė si me 
tei sę žiū rė ti tie siai į akis, nes mes sa-
vo Tė vy nės ne pa li ko me“, – sa ko ma 
teks te „Par ti za nas“. 

Dik tan tas bu vo ra šo mas ne tik 
Dub li ne, bet ir Ca va no li tu a nis ti nė je 
mo kyk lė lė je „Gin ta rė lis“ bei Kor ko 
li tu a nis ti nė je mo kyk lo je „Ban ga“. Iš 
vi so Ai ri jo je Na cio na li nį dik tan tą ra-
šė 38 žmo nės. 

Šie met dik tan tui čia bu vo ruo-
šia ma si itin rim tai. Ai ri jos Tė vy nės 
są jun gos klu bas Dubline vi sus, ma-

Lie tu vos Res pub li kos švie-
ti mo ir moks lo mi nis te ri ja vėl 
skel bia kon kur są Moks lo pre mi-
joms lie tu vių kil mės už sie nie-
čiams moks li nin kams bei Lie tu-
vos Res pub li kos pi lie ty bę tu rin-
tiems moks li nin kams, gy ve nan-

nan čius, kad kiek vie nas lie tu vis pri-
va lo iš ma ny ti gim to sios kal bos tai-
syk les, kaip se nais ge rais mo kyk los 
lai kais pa kvie tė pa si kar to ti tai syk-
les. Dvie jų lie tu vių kal bos mo ky to jų 
pa de da mi jie iki vi dur nak čio kar to jo 
daž niau siai nau do ja mas bei sun kiau-
sias kal bos tai syk les, ku rios se niau 
gy ve nan tiems už sie ny je jau pra de da 
mai šy tis su an gliš ko mis. Kar to ji mo 
pa mo ka vi siems da ly va vu siems taip 
pa ti ko, kad bu vo nu tar ta rink tis kas 
po rą sa vai čių ir vie niems ki tus mo-
ky ti vis skir tin gų da ly kų. 

Be je, pra ėju siais me tais už sie-
ny je ge riau siai pa ra šęs Na cio na li nį 
dik tan tą pel nė Lie tu vos di plo ma ti jos 
va do vo – Lie tu vos už sie nio rei ka lų 
mi nist ro Pet ro Vai tie kū no par ke rį. 
Jo sa vi nin ku ta po Ri čar das Ulo zas iš 
Bel gi jos.

PL inf.

Praėjusių metų rudenį vie-
na me iš Vil niaus klu bų įvy ko fil mo 
apie mi sio nie rių ku ni gą Her ma ną 
Šul cą „Die vas į Ru an dą grįž ta nak-
tį“ pri sta ty mas. Pri sta ty me da ly va-
vo fil mo kū ry bi nė gru pė ir UNI CEF 
Ge ros va lios am ba sa do rė – dai ni nin-
kė iš Be ni no An ge li que Kid jo. Pri-

Fil mas apie kun. Her ma ną Šul cą

Lie tu vos Kū no kul tū ros ir 
spor to de par ta men to ge ne ra li nis di-
rek to rius Al gir das Ras la nas va do-
vaus dar bo gru pei, ku riai Mi nist ro 

Ren gia ma si VI II Pa sau lio lie tu vių spor to žai dy nėms

Kon kur sas moks lo pre mi joms už sie ny je 
gy ve nan tiems lie tu vių moks li nin kams

tiems už sie ny je, gau ti. Siū ly mus 
dėl kan di da tų moks lo pre mi joms 
gau ti tei kia už sie nio ša lių lie tu-
vių ben druo me nės. De ta les nę in-
for ma ci ją apie kon kur są ga li ma 
ras ti Švie ti mo ir moks lo mi nis-
te ri jos in ter ne to sve tai nė je ad re-

su http://www.smm.lt/nau jie nos/
kon kur sai.htm . 

 
Pa raiškos ir do ku men tai pri-

ima mi iki 2009 m. va sa rio 28 d. el. 
paštu aus ra.gri baus kie ne@smm.lt 
ar ba fak su +370 5 2190100.

sta ty mo me tu bu vo de monst ruo ja-
mas ir pats fil mas. 

Mi sio nie rių ka ta li kų ku ni gą, 
mi sio nie rių Ru an do je (Af ri ka) Her-
ma ną Jo ną Šul cą „Pa sau lio lie tu vis“ 
pri sta tė pra ėju sių me tų bir že lio-lie-
pos nu me ry je. Tai žmo gus, ku rį Vals-
ty bės die nos pro ga 2008 m. vasarą už 

nuo pel nus Lie tu vos Res pub li kai ir 
Lie tu vos var do gar si ni mą pa sau ly je 
Lietuvos pre zi den tas Val das Adam-
kus ap do va no jo Lie tu vos Di džio jo 
Ku ni gaikš čio Ge di mi no or di no Ko-
man do ro kry žiu mi. Šiuo metu kun. 
Hermanas Šulcas gyvena Lietuvoje 
ir rūpinasi Lietuvos vaikais.

pir mi nin ko po tvar kiu pa ves ta or ga-
ni zuo ti VI II Pa sau lio lie tu vių spor to 
žai dy nes Lie tu vo je. Dar bo gru pė iki 
2008 m. gruo džio 1 d. pa reng ė žai dy-

nių or ga ni za vi mo ir vyk dy mo prie-
mo nių pla ną, or ga ni zuo ti jo įgy ven-
di ni mą. VIII Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynės vyks šią vasarą Lietuvoje.
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Kaip lai mė ti drau gų Lie tu vai
Vie nas iš še šių už sie ny je gy ve nan čių moks li nin kų 2008 m. Moks lo pre mi ją pel nė 

dr. Al gi man tas Taš kū nas iš Tas ma ni jos uni ver si te to, ap do va no tas už moks lo pa tir ties ir 
pa sie ki mų sklai dą, moks lo ry šių tarp Lie tu vos ir už sie nio ša lių plė to ji mą ir lie tu vy bės 
dar bą Aust ra li jo je. Po pre mi jos įtei ki mo sa ky da mas kal bą jis pri si mi nė apie tai, kaip 
Tas ma ni jos lie tu viai gar si no Lie tu vą ir ne lei do pa sau liui už mirš ti Lie tu vos skriau dos. 
„Kai tą lap kri čio die ną at si sto jau prieš Jus, to kius ar ti mus ir nuo sta bius bro lius ir se-
ses, su pra tau, kad man ne rei kia skai ty ti iš la pu ko, bet tu riu at ver ti sa vo krū ti nę ir leis ti 
vi siems pa žvelg ti į vi dų“, - ra šė dr. Al gi man tas Taš kū nas, pa pra šy tas lei di mo šią kal-
bą at spaus din ti PL žur na le. Spaus di na me jo tik rą ją kal bą, pa sa ky tą Vil niu je 2008 m. 
lap kri čio14 d., o ne tą, ku rią jis bu vo pa ren gęs iš anks to.

li jo je. Jie ten ap si gy ve no prieš pu sę 
šimt me čio, bet jie ne nu sto jo my lė ti 
Lie tu vos iki da bar. 

Gy ven da mi Aust ra li jo je mes 
pa ma tė me, kad pa sau lis la bai ma žai 
ži no apie Lie tu vą ir apie lie tu vius. O 
Lie tu vos prie šai kaip tik ir nau do jo-
si ši ta ne ži nia, kad pa kenk tų mums. 
Pvz., 1974 m. Aust ra li ja de ju re pri-
pa ži no so vie ti nę ru sų val džią Es ti jo-
je, Lat vi jo je ir Lie tu vo je. Ka dan gi 
Aust ra li jos gy ven to jai la bai ma žai 
ži no jo apie Lie tu vą ir apie Pa bal ti jį, 
Aust ra li jos tuo me ti nė val džia ti kė jo-
si, kad ir šis pri si ge ri ni mas Mask vai 
pra eis ne pa ste bė tas. 

Tą kart iš ėjo ki taip. Mes tuo jau 
pra dė jo me vie šas de monst ra ci jas, 
pra dė jo me leis ti laik raš čius ir biu le-
te nius an glų kal ba. Tai bu vo veik la, 
ku rią rei kė jo skleis ti ne sa vo gim tą ja 
kal ba, bet to kraš to kal ba. Ma no re-
da guo ja mas lei di nys („Bal tic News“ 
biu le te nis) iš si lai kė il giau siai – iki 
1990 m. pa bai gos, ka da Pa bal ti jy je 
at si ra do ge ri laik raš čiai an glų kal ba. 

Mes dir bo me ne tik pa tys, bet 
ir pri trau kė me vie ti nių gy ven to jų. 
Nors mū sų bu vo ne daug, bet tai, ką 
mes da rė me, kaž kam la bai ne pa ti ko. 
Tas kaž kas pra dė jo kiš ti ko ją įvai-
riais bū dais, pir miau sia ban dy da mas 
su skal dy ti mus pa čius. Mes bu vo me 
su da rę Bal ti jos ko mi te tą vyk dy ti šią 
veik lą. Bu vo įvai rių ban dy mų mums 
su truk dy ti. Pvz., vie ną die ną at si ra-
do lat vė iš Vo kie ti jos, ku ri įlin do į 
mū sų Bal ti jos ko mi te tą ir vi so kiais 
bū dais ban dė su ži no ti, kaip žmo nės 

Aust ra li jo je, Tas ma ni jo je, gau na pa-
ti ki mas ži nias, kas vyks ta Bal ti jos 
vals ty bė se. Vi saip ban dė, bet nie kaip 
ne ga lė jo su ži no ti, koks bu vo mū sų 
ži nių ke lias ir kas bu vo tie žmo nės, 
ku rie tei kė ži nias. Taip stai ga, kaip 
bu vo at si ra du si, taip stai ga ji ir din-
go. Bu vo ir ki tų ban dy mų. Jei gu jūs 
no ri te at skleis ti tie są, puo li mai vi sa-
da ašt rūs. Pa vyz džiui, jei gu jūs no-
ri te pa sau liui įro dy ti, jog ne vi sos 
lie tu vių tau tos iš rink ti at sto vai bu vo 
tie, ku rie va žia vo į Mask vą pra šy ti, 
kad Lie tu va bū tų pri im ta į di dži ą ją 
So vie tų są jun gą. 

Pa sau lis ma žai ži no jo apie 
Lie tu vą, o Lie tu vos prie šai ak ty viai 
sklei dė šmeiž tus, me lą apie mus. 
Vy ko nuo la ti nis žo džių ka ras. Pra-
džio je, kai mes, 10 tūkst. lie tu vių, 
at ke lia vo me į Aust ra li ją, aust ra lai 
ko mu nis tai pa lei do apie mus gan-
dus. O Aust ra li jo je ko mu nis tų ne-
sti go. Mū sų žmo nės juo ka vo: mes 
bė go me į to li mą ją Aust ra li ją, kuo 
to liau nuo ko mu nis tų, bet pa te ko me 
tie siai į jų glė bį. Gan dai ėjo, kad ką 
tik at vy kę lie tu viai bu vo na cių tar nai 
ir kad jie šau dė žy dus, o į Aust ra li ją 
at ke lia vo pa si slėp ti nuo tei sin gu mo. 
Tuos gan dus jie sklei dė pa šnibž do-
mis, bet, pa si tai kius pro gai, ir gar-
siai – per ra di ją, te le vi zi ją ir spau dą. 
Bu vo toks vy ru kas, vie no gar siau sių 
Aust ra li jos ko mu nis tų sū nus, ku ris 
tu rė jo ge rą tar ny bą ABC – vie na me 
di džiau sių ra di jo ir te le vi zi jos tin-
klų. Jis nuo lat gie do jo tą pa čią dai-
ne lę: štai at bė go 10 tūkst. lie tu vių 

DR. ALGIMANTAS TAŠKŪNAS

Ši ta pre mi ja pri klau so ne man 
vie nam, o vi siems Aust ra li jos lie-
tu viams, vai kams pa bė gė lių, ku rie 
po Ant ro jo pa sau li nio ka ro ne tu rė jo 
ki tos iš ei ties ir ap si gy ve no Aust ra-
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ir pa si slė pė Aust ra li jo je. O aust ra lai 
sa vo tau tie čiais ko mu nis tais ti kė-
jo la biau ne gu iš kaž kur – iš to li mų 
kraš tų – at vy ku siais lie tu viais. Ne-
sti go aust ra lų, ku rie ti kė jo So vie tų 
są jun gos pro pa gan da, kad 27 mi li-
jo nų ru sų žu vo, jog iš gel bė tų an glus 
ir aust ra lus nuo na cių ver gi jos. Ir po 
to, kai ru sai Aust ra li jai su tei kė to kią 
di džiu lę sa vo žmo nių au ką, aust ra lai 
ne tu ri tei sės kiš tis į ru sų vi daus rei-
ka lus. 

O pa ti ki miau sia in for ma ci ja 
at ei na iš uni ver si te tų, ku rie yra ge-
riau si ži nių šal ti niai. Aust ra li jo je 
yra la bai daug uni ver si te tų: 38 val-
džios uni ver si te tai, ku rių kiek vie nas 
vei kia ke lio se vie to vė se. Fak tiš kai 
ga li ma skai čiuo ti, kad Aust ra li jo je 
vei kia 150 uni ver si te tų su 700 tūkst. 
stu den tų. De ja, nė vie nas ši tų uni-
ver si te tų ne tu ri li tu a nis ti kos ka ted-
ros. Nie kas ne dės to Lie tu vos is to ri-
jos ar ki tų kur sų, pa švęs tų Lie tu vai. 

Man tru ko 20 me tų iš tir ti, 
ko dėl taip yra. Ko dėl stu den tai ga-
li stu di juo ti be veik vis ką, bet tik ne 
apie Lie tu vą ir lie tu vius. Aš ra dau 
9 prie žas tis, už da riu sias ga li my bę 
įves ti li tu a nis ti ką į Aust ra li jos uni-
ver si te tus. Apie tai pa ra šiau iš sa mią 
kny gą, ku rią jūs ga li te ras ti ir sa vo 
bib lio te ko se. Aš at ra dau nau ją ke lią, 
kaip įves ti li tu a nis ti ką į uni ver si te-
tus per už pa ka li nes du ris: Tas ma ni-
jos uni ver si te te įstei giau Lie tu vos 
stu di jų sam bū rį. Ši to Sam bū rio tiks-
las – gar sin ti Lie tu vą ir ska tin ti aka-
de mi nes stu di jas apie Lie tu vą. 

Dir ba me še šiais fron tais. Vi sų 
pir ma, vyks ta pa vie nių stu den tų stu-
di jos lie tu viš ka te ma ki tų dis cip li nų 
ka ted ro se. Kas met ski ria me vie ną 
sti pen di ją ket vir tų me tų stu den tui 
ra šy ti di ser ta ci ją apie Lie tu vą ir li tu-
a nis ti ką. Tre čias „fron tas“ yra: 1000 
kny gų rin ki nys apie Lie tu vą an glų 
kal ba (vie nin te lis Aust ra li jo je). To-
liau – lie tu vių kal bos pa mo kos ir 
lie tu viš kas  žur na las an glų kal ba, 
ku ris ei na jau 22 me tus. Ja me at-
spaus di no me 180 ori gi na lių straips-
nių, ku riuos pa ra šė 120 įvai rių sri čių 
ži no vų; pu sė jų yra lie tu viai. Mes 
taip pat skai to me pa skai tas apie Lie-

tu vą aust ra lų vi suo me nei, nes ma to-
me, kad Lie tu vai rei kia kuo dau giau 
drau gų už sie nie čių. 

Mes, lie tu viai, ne sa me di de lė 
tau ta, to dėl tu ri me gau ti už ta ri mo, 
drau gys tės ir pa ra mos iš už sie nie-
čių. Ir vie nas ke lias to pa siek ti yra 
at rem ti šmeiž tus. Pvz., pas jus prieš 
8 me tus vie šė jo toks Mark Len zi, 
Ful lbright sti pen di nin kas iš Ame ri-
kos. Jis mie lai pa vie šė jo Lie tu vo je, 
pa si džiau gė ti piš ku lie tu vių sve tin-
gu mu, bet iš vy kęs ap drabs tė Lie tu vą 
pur vais. „The Bal tic Ti mes“ sa vait-
raš ty je, ku ris lei džia mas Ry go je, jis 
at spaus di no il gą ir pik tą laiš ką. Jis 
sa kė, kad la bai daug lie tu vių tal ki-
no vo kie čiams, ki taip sa kant – daug 
lie tu vių šau dė žy dus. De ja, nei Lie-
tu vos val džia, nei jo kia Lie tu vos 
pa trio ti nė or ga ni za ci ja į šį įžei di mą 
ne at sa kė. Ir tai yra blo gai. Tie sa, at-
sa kė vie nas lie tu vis iš Ame ri kos ir 
vie nas lie tu vis iš Aust ra li jos, bet čia 
rei kia pla čios ir vie nin gos ak ci jos. 
To dėl jūs tu ri te steig ti sa va no riš ką 
drau gi ją. Ne lau ki te val džios ra gi ni-
mo, o pa tys – sa vo ini cia ty va stei ki te 
or ga ni za ci ją, pa na šią į tą, ku ri vei kia 
Švei ca ri jo je (Pro Hel ve tia) ir ku ri 
rū pi na si kuo dau giau drau gų už ver-
buo ti sa vo ša liai, kuo pla čiau skelb ti 
ge rų ži nių apie ją. 

Šiuo me tu ži nios apie Lie tu vą 
į Va ka rus ei na per Mask vą. Di džio-
sios ži nių agen tū ros sa vo žur na lis-
tų Lie tu vo je ne tu ri, bet už tat vi sos 
agen tū ros tu ri sa vo įstai gas Mask-
vo je. O ką ge ra ga li ma ras ti Ru si jos 
spau do je apie Lie tu vą? Tai gi, žur na-
lis tai į an glų kal bą iš ru siš kos spau-
dos iš si ver čia daž niau siai ne ma lo-
nius da ly kus ir siun ti nė ja po vi są pa-
sau lį. Tai yra ne ge rai. Mums rei kia 
su si pras ti. Ir ne rei kia daug žmo nių 
to pa siek ti. Aš duo siu vie ną pa vyz dį.

Apie 1980 m. Tas ma ni jo je 
vie nas lie tu vis su pus tu zi niu sa vo 
drau gų, tarp ku rių bu vo vie na es tė ir 
po ra aust ra lų, įstei gė są ži nės ka li nių 
bi čiu lių drau gi ją. Pra džio je ta gru pė 
rū pi no si tik są ži nės ka li niais iš Pa-
bal ti jo kraš tų, įka lin tais So vie tų są-
jun go je; bet vė liau pa ma tė, kad gau-
na mi ge res ni re zul ta tai, kai rū pi na-

ma si vi sais są ži nės ka li niais. Veik la 
pra si dė jo nuo la bai ma žos gru pės. 
Ir la bai grei tai – per me tus ar dve-
jus or ga ni za ci ja iš si plė tė iki 2 tūkst. 
ak ty vių na rių. Vie nas na rys tu rė jo 
rū pin tis vie nu ka li niu. Pvz., bu vo 
glo bo ja mas jau nas di si den tas – bū si-
ma sis kun. Ju lius Sas naus kas. Vi sas 
ži nias, ku rias mes tu rė jo me apie jį, 
per da vė me vie nam aust ra lui, bi čiu-
lių drau gi jos na riui. Jo pa rei ga bu vo 
kas va ka rą už tą ka li nį mels tis, ra šy-
ti jam laiš kus ma žiau siai vie ną sy kį 
per mė ne sį ir vi so kiais bū dais gar-
sin ti pa sau ly je apie to ka li nio var-
gus, įstei giant net sa vo gru pę. Iš vi-
so bu vo glo bo ja ma apie 700 ka li nių. 
Kai tik ku rį nors ka li nį pa leis da vo 
ir tas ka li nys at si dur da vo Va ka ruo-
se, mes jį at si vež da vo me į Tas ma ni-
ją pa ro dy ti, kad tik rai to kie žmo nės 
eg zis tuo ja ir kad jie tik rai ken tė jo. 
Dau gu ma Ka li nių bi čiu lių or ga ni za-
ci jos na rių bu vo vie ti niai aust ra lai, 
bet veik la plė tė si ir to liau – į Vo-
kie ti ją, Ja po ni ją ir ki tus kraš tus. Or-
ga ni za ci jos na rys jau tė, kad pa de da 
ken čian čiam žmo gui. Žmo nės ne po-
li ti ka vo, ne vi si mėgs ta po li ti kuo ti – 
jie ne įro di nė jo, kad lie tu viai ne pra šė 
par vež ti sau lės iš ry tų, jie tie siog rū-
pi no si vie nu žmo gum, ku ris be rei ka-
lin gai bu vo už da ry tas į ka lė ji mą.

Yra ir ki to kių bū dų gar sin ti 
Lie tu vą.

Baig da mas no riu pa dė ko ti, 
kad at ėjo te su mu mis pa ben drau ti. 
No riu pa sa ky ti, kad mes iš vy ko me į 
Va ka rus ne skal ses nės duo nos ieš ko-
ti, mes no rė jo me iš neš ti sa vo gy vy-
bę nuo žiau rios oku pa ci jos, o pa bė gę 
pa ju to me, kad mes Tė vy nei tu ri me 
ati duo ti sko lą. Kiek ga lė jo me, tiek 
pa dė jo me. 

Ir ne pa vy dė ki te mums, iš ken-
tė jo me ne ma žai ir mes. Pa sau lis ne-
su pran ta, ką reiš kia žmo gui gy ven ti 
be tė vy nės, kai žmo gaus krū ti nė yra 
pil na ne iš verk tų aša rų. Iš ei vi jo je 
šalia mū sų nė ra tė vy nės, prie ku rios 
krū ti nės ga lė tu me pri sig laus ti ir iš si-
verk ti. Ir tos ne iš verk tos aša ros nu-
eis su mu mis į ka pą.
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Skaus min ga 50 me tų trū ku si 
Lie tu vos oku pa ci jos is to ri ja yra ge-
rai ži no ma JAV Lie tu vių Ben druo-
me nei. Val džios at sto vai vie šai pri-
pa žįs ta, jog so vie ti nės oku pa ci jos 
me tu la biau siai nu ken tė jo žmo gaus 
tei sių ap sau ga. Tei sės, ku rias va di-
na me žmo gaus tei sė mis, yra ne tik 
la biau siai ži no mos as mens tei sės, 
kaip tei sė į pri va taus gy ve ni mo ger-
bi mą ir tei sė bū ti ne disk ri mi nuo ja-
mam, bet jos taip pat ap ima tei sę į 
tei sin gą teis mą, tei sė jų kom pe ten ci-
ją ir ne pri klau so mu mą, į teis mų sis-
te mą, ku ri teik tų veiks min gas tei si-

Pa tri cia A. Stre e ter

Pa si ti kė ji mo ver tos Lie tu vos tei si nės sis te mos kū ri mas

nės gy ny bos prie mo nes spren džiant 
žmo gaus tei sių pa žei di mus. Nuo 
Ne pri klau so my bės at kū ri mo 1991 
me tais Lie tu va ta po pa grin di nių 
tarp tau ti nių su tar čių ir kon ven ci jų 
dėl žmo gaus tei sių da ly ve ir ke liais 
at žvil giais re for ma vo sa vo tei si nes 
ins ti tu ci jas.  Ta čiau, ne pai sant šių 
pa stan gų, dau gu ma lie tu vių ne pa-
si ti ki sa vo vals ty bės ins ti tu ci jo mis, 
taip pat ir teis mais ir, anot Lie tu vo je 
vei kian čio ne pri klau so mo Žmo gaus 
tei sių ste bė ji mo ins ti tu to: „Dau gu ma 
lie tu vių bi jo iš sa ky ti sa vo min tis. Jie 
jau čia ne tei sy bės per tek lių“.

Tai pa tvir ti na 2008 m. vie šo-
sios nuo mo nės ap klau sų duo me nys: 
ma žiau siai yra pa si ti ki ma po li ti nė-
mis par ti jo mis, par la men tu, Vy riau-
sy be, teis mais ir po li ci ja. 

Anks tes nė je ap klau so je bu vo 
nu sta ty ta, jog 22 proc. ap klaus tų jų 
ma no, kad jų tei sės bu vo pa žeis tos, 
ta čiau iš jų 75 proc. ne mė gi no ieš ko-
ti prie mo nių šių pa žei di mų ati tai sy-
mui dėl ne pa si ti kė ji mo vals ty bi nių 
įstai gų veiks min gu mu. Ne veiks min-
gas žmo gaus tei sių įgy ven di ni mas 
taip pat iš da lies są ly go ja di de lio 
mas to emig ra ci ją iš Lie tu vos.

So cia li nių moks lų ty rė jai tvir-
ti na, kad tarp vi suo me nės pa si ti kė ji-
mo ir val džios ins ti tu ci jų veiks min-
gu mo yra stip ri są sa ja, ir dau ge lis jų 
ma no, kad į tai rei kė tų at kreip ti dė-
me sį, ypač dėl to, kad tai nė ra nau ja. 
Vi suo me nės pa si ti kė ji mo teis mais 
sto ką lie tu viai lai ko so vie ti nės eros 
pa li ki mu. Tarp tau ti nės ir Lie tu vos 
or ga ni za ci jos pri myg ti nai pa brė žia 
su si rū pi ni mą dėl žmo gaus tei sių ap-
sau gos Lie tu vo je, taip pat ir dėl teis-
mų sis te mos.

Pa vyzdžiui, Eu ro pos Ko mi si-
ja ko vai su ra siz mu ir ne to le ran ci ja 
(EC RI) kon sta ta vo ro mų ma žu mos 
dis kri mi na ci ją ap rū pi ni mo būs tu ir 
švie ti mo sri ty se, be si tę sian čius ir 
ne baudžia mus an ti se mi ti nius išpuo-
lius, taip pat an ti se mi ti nius straips-
nius pa grin di nė je ži niask lia do je. 
EC RI tei gia mai įver ti no nau ją Ly gių 
ga li my bių įsta ty mą, ta čiau iš reiš-
kė su si rū pi ni mą dėl ne veiks min go 
esa mos tei si nės ba zės pa nau do ji mo: 
ga lio jan čios nuo sta tos, nu ma ty tos 
ko vai su ra sis ti niais pa reiš ki mais, 
įskai tant ra si nės ne apy kan tos kurs ty-
mą, ku rie ypač nu kreip ti prieš žy dų, 
ro mų tau ty bės ir če čė nų ben druo me-
nes, ne bu vo tin ka mai pri tai ky tos.

Žmo gaus tei sių ste bė ji mo ins-

PA TRI CIA A. STRE E TER
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ti tu tas (ŽTSI) nuo lat kon sta tuo ja 
žmo gaus tei sių pa žei di mus.  ŽTSI 
ty ri mai ir išva dos leidžia abe jo ti, ar 
Lie tu vos žmo gaus tei sių ap sau gos 
ly gis ati tin ka Eu ro pos žmo gaus tei-
sių kon ven ci ją bei Tarp tau ti nį po li-
ti nių ir pi lie ti nių tei sių pak tą, įskai-
tant tei sin go teis mo ga ran ti jas. Pas-
ku ti nė je me ti nė je ata skai to je (2007 
m.) pa ste bi ma:

„2006 m. įvy kiai pa ro dė, kad 
teis mai ne re tai pa žei džia tei sin go 
teis mo ga ran ti jas. Iki teis mi niai ty-
ri mai bau džia mo sio se by lo se yra 
vyk do mi ne pro fe sio na liai. Ne pai-
sant aki vaiz džių pro ble mų po li ti nės 
va lios im tis es mi nių re for mų ne bu-
vo. At virkš čiai, po li ti kai de monst-
ra vo at gy ve nu sį po žiū rį į teis mus, 
ne pa gar bą tarp tau ti nio teis mo spren-
di mui, del sė įgy ven din ti re for mas, 
ku rios pa ge rin tų pi lie čių ga li my bes 
gin ti sa vo tei ses. Pla čiai ma no ma, 
kad tarp ci vi li nių ir pi lie ti nių tei sių 
la biau siai pa žei džia ma yra tei sė į 
tei sin gą teis mą“.

Ata skai to je taip pat mi ni mi 
2006 m. skan da lai teis mų sis te mo je, 
ku rių pa sek mė – Lie tu vos Pre zi den-
to par eikštas ne pa si ti kė ji mas Teis mų 
ta ry bos pir mi nin ku dėl il ga lai kio es-
mi nių pro ble mų teis mi nė je sis te mo-
je ig no ra vi mo, įskai tant jos ne pro fe-
sio na lų val dy mą, pa se nu sią hie rar-
chi nę tvar ką ir už da ru mą. Nors po-
li ti kai ir pa rei gū nai pri pa žįs ta, kad 
kom plek si nė re for ma yra rei ka lin ga, 
įsta ty mo pro jek tas dėl teis mų sis te-
mos re for ma vi mo yra ati dė tas.

Ko kia yra šių rim tų trū ku-
mų prie žas tis? Jau 1990 m. vi du ry-
je aka de mi nė je tei si nė je li te ra tū ro je 
bu vo pa ste bė ta, kad anks ty vo sios 
tei si nės ir ad mi nist ra ci nės re for mos 
ne pa vy ko ir kad rei ka lin gos gi les-
nės re for mos. Ko dėl, ne pai sant po 
Ne pri klau so my bės at kū ri mo su kur tų 
įsta ty mų, 1990 m. vi du ry je jie fak-
tiš kai vis dar ne vei kė? Bu vo pa teik-
tos ke lios prie žas tys. Anks tes nie ji 
re for muo to jai ban dė, bet jiems ne-
pa vy ko su jung ti pa vel dė tos ko mu-
nis ti nės cen tra li zuo to val dy mo fi-

lo so fi jos su de mok ra ti ne stab džių 
ir at sva rų idė ja, pa gal ku rią val džia 
tu ri bū ti to ly giai pa skirs ty ta tarp 
skir tin gų ins ti tu ci jų. Be to, tei sių ir 
lais vių ap sau ga ne pa te ko į pri ori te-
tų są ra šą, kaip an tai eko no mi nė re-
for ma. Dėl to anks ty vo sios re for mos 
tin ka mai ne iš spren dė ly de rių, at si-
sa kan čių pri pa žin ti tei sės vir še ny bę, 
pro ble mos ir ne įtrau kė vi suo me nės į 
ak ty vų tei sės ir tei sin gu mo kon cep tų 
trans for ma vi mą. 

To kie bu vo ver ti ni mai prieš 
de šimt me tų. Ta čiau ko dėl šios pro-
ble mos vis dar tę sia si? At sa ky mą ga-
li ma ras ti so cia li niuo se moks luo se, 
ku rie tvir ti na, kad so cia li nės sis te-
mos, įskai tant tei si nę ar po li ti nę sis-
te mą, są vei kau ja su ap lin ka vi di nio 
or ga ni zuo tu mo iš raiš ko mis – žmo-
nės su vo kia tik tuos da ly kus, ku rie 
pa lai ko jų or ga ni za ci ją. „Jie taip 
el gia si, nes taip gal vo ja; ir jie taip 
gal vo ja, nes taip el gia si“. To kios sis-
te mos yra api bū di na mos kaip „sa vi-
re fe ren ci nės“ (nu kreip tos į sa ve).

Ar ga li sa vi re fe ren ci nė so cia-
li nė sis te ma pa si keis ti? Ga li są mo-
nin go mis pa stan go mis, sis te miš kai 
pri imant in for ma ci ją iš sa vo ap lin-
kos ir ge ne ruo jant in for ma ci ją apie 
sa vo funk cio na vi mą. Tai pro ce sas, 
ku rį so cio lo gai api bū di na kaip ko-
ky bės ge ri ni mą (ang. qu a li ty im pro-
ve ment). Jis daž nai tai ko mas įvai rių 
or ga ni za ci jų ge ri nant so cia li nes pa-
slau gas.  Šia me pro ce se yra ren ka-
mas ir ana li zuo ja mas struk tū ri zuo tas 
„at sa kas“ (ang. fe ed-back) no rint nu-
sta ty ti kon kre čius ko rek ci nius žings-
nius, ku rių rei kė tų im tis. At sa kas 
ga li bū ti gau na mas iš dau ge lio šal-
ti nių: ap klau sų, vie šo sios nuo mo nės 
ap klau sų, or ga ni zuo to duo me nų rin-
ki mo ir ne vy riau sy bi nių or ga ni za ci-
jų ata skai tų, to kių, kaip, pa vyzdžiui, 
Lie tu vos žmo gaus tei sių ste bė ji mo 
ins ti tu to. Skir tin gai nuo ti pi nių val-
džios ins ti tu ci jų ata skai tų ko ky bės 
ge ri ni mo pro ce sas ap ima vi sus sis-
te mos da ly vius, įskai tant tuos, ku rie 
ja nau do ja si. Tei sin gu mo sis te mos 
at ve ju jis ap im tų teis mų ad mi nist ra-

to rius, tei sė jus, ad vo ka tus bei by lų 
da ly vius.

Kal bant apie žmo gaus tei sių 
ge ri ni mą sis te mo je, ku riai bū din ga 
to kia is to ri ja, kaip Lie tu vos, yra bū-
ti na bran di po li ti nė ly de rys tė, pa si-
žy min ti įti ki na ma at ei ties vi zi ja, ir 
ak ty vus pi lie ti nis da ly va vi mas po li-
ti nia me ir tei si nia me dia lo ge. Šian-
die nos Lie tu vo je nė ra nei vie no, nei 
ki to.

Vil čių tei kian čių nau jie nų at-
si ra do ki tur Eu ro po je. Esant po li ti-
nei va liai šis įvy kis lai kui bė gant ga-
li bū ti pa nau do tas pa dė ti si tu a ci jo je, 
ku rio je šiuo me tu yra Lie tu va. Čia 
kal ba ma apie teis mų ko ky bės ge ri ni-
mo sis te mą, Eu ro pos Ta ry bos pa tvir-
tin tą 2008 m. lie pos mėn. Ši sis te ma 
re mia si mi nė tų so cia li nių moks lų 
me to du. Sis te mą ren gu si dar bo gru-
pė ją api bū di na kaip duo me nų rin ki-
mo, ana li zės ir kon kre čių pa siū ly mų 
po li ti kams ir teis mams for mu la vi mo 
sis te mą, ku rios tiks las – ko re guo ti 
teis mi nės veik los dis funk cio na vi-
mą už tik rin ti ir su ba lan suo ti teis mų 
funk ci jas su ko ky biš ku jų vyk dy mu.

Šis do ku men tas tei kia vil čių 
Lie tu vos tei sin gu mo sis te mai ir ki-
toms val dy mo sri tims. Tin ka mai 
įgy ven din ta ko ky bės ge ri ni mo sis-
te ma ga li pa dė ti pra lauž ti Lie tu vos 
tei sin gu mo sis te mos už da ru mą ir pa-
ge rin ti jos funk cio na vi mą, to kiu bū-
du pa ge ri nant žmo gaus tei sių ap sau-
gą. Ši sis te ma tu rė tų bū ti ypač įdo mi 
lie tu viams, nes ji jau eg zis tuo ja Eu-
ro po je ir ga li bū ti įgy ven din ta nei-
eš kant kal tų jų ir ne rei ka lau jant, kad 
kas nors pri si im tų kal tę dėl dar bo 
pa gal „pa se nu sius“ me to dus.

Parengta pagal pra ne ši mą, 
skai ty tą Lie tu vių 

kul tū ros ir moks lo sim po ziu me
Lemonte 2008-11-23

P.S. P. Streeter yra JAV 
praktikuojanti advokatė, besispecia-
lizuojanti pilietinių teisių srityje.  Iš 
motinos pusės ji yra lietuvių kilmės.  



Pasaulio lietuvis  /  2009 Vasaris16

                 mokslo ir kūrybos simpoziume

Tei sin gu mą Lie tu vo je vyk do 
tik teis mai. Lie tu vos Res pub li kos 
Kon sti tu ci ja, pri im ta Lie tu vos tau-
tos 1992 m. spa lio 25 d. re fe ren du-
me, su kū rė šiuos teis mus:

l. Kon sti tu ci nį teis mą, ku ris 
spren džia, ar įsta ty mai ir ki ti Sei mo 
ak tai ne priešta rau ja Kon sti tu ci jai, o 
Res pub li kos Pre zi den to ir Vy riau-
sy bės ak tai ne pri eš ta rau ja Kon sti tu-
ci jai ar ba įsta ty mams. Šį teis mą su-
da ro 9 tei sė jai, ski ria mi de vy niems 
me tams ir tik vie nai ka den ci jai. Po 
tris kan di da tus į šį teis mą kas tre jus 
me tus ski ria Sei mas iš kan di da tų, 
ku riuos pa tei kia Pre zi den tas, Sei mo 
Pir mi nin kas ir Aukš čiau sio jo teis mo 
pir mi nin kas.

2. Aukš čiau si ą jį teis mą, šio 
teis mo tei sė jus, o iš jų pir mi nin ką 
ski ria ir at lei džia Sei mas Pre zi den to 
tei ki mu.

3. Ape lia ci nį teis mą – šio teis-
mo tei sė jus, o iš jų pir mi nin ką ski ria 
Pre zi den tas Sei mo pri ta ri mu.

4. Apy gar dų teis mus, ku rių 
yra pen ki. Šių teis mų tei sė jus ir pir-
mi nin kus ski ria, jų dar bo vie tas kei-
čia Pre zi den tas.

5. Apy lin kių teis mus, ku rių 
yra 54. Šių teis mų tei sė jus ir pir mi-
nin kus ski ria, jų dar bo vie tas kei čia 
Pre zi den tas. 

6. Spe cia li zuo tus teis mus. Jų 
teis mų tei sė jus ir pir mi nin kus ski ria 
ir jų dar bo vie tas kei čia Pre zi den tas. 
Ad mi nist ra ci nių, dar bo, šei mos ir 
ki tų ka te go ri jų by loms nag ri nė ti pa-
gal įsta ty mą ga li bū ti įsteig ti spe cia-
li zuo ti teis mai. Pa gal Lie tu vos įsta-
ty mus bu vo su kur tas Vy riau sia sis 
ad mi nist ra ci nis teis mas ir Apy gar dų 
ad mi nist ra ci niai teis mai, ku rių yra 5. 

Pa gal Lie tu vos Kon sti tu ci ją, 
teis mų su da ry mą ir kom pe ten ci ją 
nu sta to Lie tu vos Res pub li kos teis-
mų įsta ty mas. 

Lie tu vos teis mų įstatymą reikia
dar teikti svarstyti visuomenei

Re gi na Na ru šie nė, J.D.
Tei sėt var ka yra de mok ra ti-

jos iš lai ky mo ga ran ti ja. Teis mai yra 
ins ti tu ci ja, pa gal ku rią vi suo me nė 
spren džia sa vo kon flik tus, už tik ri na 
tvar ką ir žmo nių sau gu mą. Tei sėt-
var ka ne ga li veik ti, jei tau tos vi suo-
me nė teis mais ne pa si ti ki. Šiuo me tu 
vi suo me nės pa si ti kė ji mas teis mais 
yra ma žas. Ap klau sos, pa da ry tos 
2007 ir 2008 m., ro do, kad ma žiau 
ne gu 20 proc. Lie tu vos žmo nių pa si-
ti ki teis mais. To kia žmo nių nuo mo-
nė ken kia val džios sis te mai ir ke lia 
de mok ra ti jos le gi ti mu mo klau si mą. 

Sun ku pa keis ti žmo nių orien-
ta ci ją nuo įsa ky tos tei sės į at sa kin-
gą tei sę, ku ri tar nau ja vi suo me nei ir 
yra jai at sa kin ga. Ne vi si tei sė jai dar 
su pran ta, kad jie tar nau ja vi suo me-
nei, o ne val dan tie siems. Vi suo me-
nė, tu rin ti il gą pa tir tį, ne ma to se nos, 
bu vu sios sis te mos pa si kei ti mo ir vis 
dau giau krei pia si į tarp tau ti nius teis-
mus. Pa ty ri mas vis tiek iš lie ka mū sų 
įsi ti ki ni muo se. Vien pa keis ti įsta ty-
mą ne už ten ka, rei kia įsta ty mus įgy-
ven ti, pa keis ti vi suo me nės įsi ti ki ni-
mus, orien ta ci ją ir su pra ti mą. Tam 
yra bū ti nas skaid ru mas, at vi ru mas ir 
vi suo me nės įtrau ki mas į vi sus tei sės 
sis te mos sluoks nius. 

Rei kia pa svei kin ti Lie tu vos 
Pre zi den to, Sei mo ir Vy riau sy bės, 
Lie tu vos tei si nin kų drau gi jų ir Tei-
sės uni ver si te tų pa stan gas ban dy ti 
spręs ti šį svar bų de mok ra ti jos vys ty-
mui si klau si mą. Bu vo pa teik tas Pre-
zi den to teis mų įsta ty mo pro jek tas, 
Sei mas il gą lai ką jį nag ri nė jo ir net 
vi suo me ni nės or ga ni za ci jos pri dė jo 
sa vo ko men ta rus. Prie šių dis ku si jų 
pri si dė jo ir Ame ri kos lie tu vių ad vo-
ka tų aso cia ci ja (LA BAS). 

Ko men tuo jant tuo lai ku pa-
teik tą pro jek tą LA BAS pa tei kė sa vo 
pa sta bas ir nu ro dė įsta ty mo trū ku-
mus:

Lie tu vos Kon sti tu ci ja nu ma-
to teis mų sis te mą: Kon sti tu ci nį teis-
mą, Aukš čiau sia jį teis mą, ape lia ci-
nius, apy gar dų ir apy lin kių teis mus 
ir, jei pa gei dau ja ma, spe cia li zuo tus 
teis mus. Kon sti tu ci ja ne nu ma tė tri-
jų at ski rų „sis te mų“ – Kon sti tu ci nio 
teis mo, ben dro sios prak ti kos teis mų 
ir dar ad mi nis tra ci nių teis mų. Jei 
va do vau tų si kon sti tu ci ne nuo sta-
ta, Lie tu va tu rė tų tu rė ti tik vie nin-
gą teis mų sis te mą. At ski rų teis mų 
sis te mų su kū ri mas su ke lia dau giau 
ga li my bių at si ras ti kon flik tuo jan-
čioms kom pe ten ci joms bei ne su de ri-
na miems re zul ta tams ir jaus mą, kad 
nie kas nė ra ga lu ti nai nu spren džia-
ma. Ad mi nist ra ci niai teis mai tu ri 
bū ti teis mų sis te mos da lis, kaip pir-
mos ins tan ci jos teis mai. Ad mi nist-
ra ci nio teis mo nu ta ri mai tu rė tų bū ti 
ape liuo ja mi į Ape lia ci nį teis mą ir po 
to į Aukš čiau si ą jį teis mą.

Vi sų teis mų pro ce sai tu ri bū ti 
ne vien tik pro to ko luo ja mi, fik suo-
ja mi ste nog ra ma, bet ir gar so įra šu. 
Vi suo me nė tu ri tu rė ti tei sę prie jų 
pri ei ti. 97 proc. by lų yra ar chy vuo-
ja mos, bet neįver ti na mos ir net ne-
per skai to mos.

Tei sė jai ne tu rė tų bū ti ski ria mi 
iki 65 me tų am žiaus. Tei sė jų dar bas 
tu ri bū ti pe ri odiškai pa tik ri na mas, 
kad tik ge riau si tei sė jai lik tų sa vo 
pa rei go se. Įver ti ni mas kas 5 me tus 
šiuo me tu yra per il gas lai ko tar pis.

Tei sė jams tu ri bū ti drau džia-
ma ben drau ti su be si by li nė jan čiais ir 
jų at sto vais by lo je, kai ne da ly vau ja 
vi sos ki tos by los ša lys (Ex par te).

Tu rė tų bū ti teis mo spren di mų 
ko ky bės ver ti ni mai.

Teis mams tu ri bū ti už draus ta 
po li ti kuo ti sa vo spren di mais.

Tei sė jai tu ri bū ti pe ri odiš kai 
mo ko mi, tu ri bū ti už tik ri na mas jų 
pro fe sio na lu mas ir aukš ta dar bo ko-
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ky bė. 
Teis mų fi nan sa vi mas tu rė tų 

bū ti ne pri klau so mas nuo įpras ti nių 
biu dže to pro ce dū rų, kad to kiu bū du 
bū tų už tik rin tas teis mų ne pri klau so-
mu mas. Nuo bau da tei sė jui ne tu rė tų 
bū ti jo al gos su mažini mas.

Tei sė jų at ran kos sis te ma ne-
už tik ri na, kad į tei sė jo pa rei gas bū-
tų pa skir tas ne tik da ly kiš kai, bet ir 
mo ra liai, etiš kai ir psi cho lo giš kai 
pa si ren gęs as muo. Tei sė jų iš si la vi-
ni mas ir pa ty ri mas tu rė tų bū ti daug 
iš sa miau ver ti na mas.

Tam, kad teis mai įgy tų di des-
nį vi suo me nės pa si ti kė ji mą, rei kia 
daug dau giau skaid ru mo ir vi suo-
me nės da ly va vi mo vi suo se sis te mos 
sluoks niuo se, pra de dant nuo tei sė jų 
sky ri mo pro ce so, įver ti ni mo pro ce-
so, bai giant eti kos ir gar bės pro ce-
sais, aiš kes niais pa čių teis mų spren-
di mais ir jų vie ši ni mu. Pre li mi na rio-

je tei sė jų at ran ko je, pa aukš ti ni mo, 
per kė li mo ir at lei di mo pro ce suo se 
tu ri da ly vau ti vi suo me nės na riai ir 
tei si nin kų drau gi jos. Vi suo me nė tu ri 
tu rė ti ga li my bę pri sta ty ti sa vo pa sta-
bas, re ko men da ci jas ir ne pa si ten ki-
ni mą. Pre zi den to kan ce lia ri ja yra da-
lis tos pa čios ins ti tu ci jos, ku ri ski ria 
tei sė jus, to dėl ji ne tu rė tų or ga ni zuo ti 
ar vyk dy ti pre li mi na rios kan di da tų 
at ran kos. 

Kiek vie nas tei sė jas tu ri tu rė-
ti ga li my bę iš reikš ti sa vo nuo mo-
nę ir ją at vi rai pro to ko luo ti, įra šy ti. 
Teis mas, ku ris vie ši na tik dau gu mos 
pri im tą nuo mo nę, ta čiau ne bū ti nai 
vien bal sę, nė ra skaid rus ir at vi ras. 

Teis mų sa vi re gu lia ci jos sis te-
ma yra ne pa kan ka mai veiks ni.

Pa tys tei sė jai ne tu rė tų kon tro-
liuo ti teis mų re for mos. 

Bu vęs Sei mas nu spren dė Teis-
mų įsta ty mą per žiū rė ti iš nau jo. Sei-

mas, bal suo da mas už šio įsta ty mo 
pa tai sas, pri ta rė tam, kad ad mi nist-
ra ci nių teis mų spren di mus ga li ma 
bū tų skųs ti Aukš čiau sia jam teis mui. 
Tai iš es mės kei čia teis mų sis te mą. 
De ja, bu vęs Sei mas pra dė to dar bo 
ne bai gė. Lie ka ne aiš ku, ka da ir koks 
bus ga lu ti nis teis mų sis te mos mo de-
lis.

Bū tų ver ta dar kar tą Teis mų 
įsta ty mo pro jek tą pa teik ti vi suo me-
nei vie šai svars ty ti. Rei kė tų pa kvies-
ti ir iš klau sy ti Lie tu vos ir už sie nio 
eks per tus at vi ro je Sei mo dis ku si jo je 
ir to kiu bū du pro jek tą pa to bu lin ti, 
pa tai sy ti, pa dė ti vi suo me nei ge riau 
jį su pras ti ir tik tuo met pri im ti.  

Pa reng ta pa gal pra ne ši mą XIV 
Pa sau lio lie tu vių moks lo ir 

kū ry bos sim po ziu me Lemonte,  
JAV, 2008 m. lap kri čio 29 d. 
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Šią te mą pa si rin kau, nes dau-
ge lį me tų dirb da ma Kon gre so bib-
lio te ko je nuo lat su lauk da vau klau-
si mų, ką apie Lie tu vą ir lie tu vius 
ga li ma ras ti šio je bib lio te ko je. Prieš 
kiek lai ko ame ri kie tis dr. Lee Bur-
chi nal tei ra vo si apie JAV Kon gre so 
bib lio te ko je esan čią lie tu viš ką me-
džia gą ir, Da lės Lu kie nės pa pra šy-
tas, pa ruo šė pla tų lie tu viš kų ar chy vų 
są ra šą Ame ri koj. Jo su rink ta in for-
ma ci ja da bar yra Ame ri kos Lie tu vių 
Ben druo me nės sve tai nė je. Ten iš var-
din ta dau giau nei aš tuo nias de šimt 
bib lio te kų, ar chy vų ir mu zie jų, ku-
riuo se yra me džia gos apie Lie tu vą. 
Kai bu vau pa kvies ta įsi jung ti į Da-
lės Lu kie nės va do vau ja mą Ame ri kos 
Lie tu vių Ben druo me nės Kul tū ros 
ko mi si ją, pra dė jom tar tis, kaip bū tų 
ge riau sia iš sau go ti Ame ri ko je esan-
čius lie tu viš kus ar chy vus.

Ta da man ki lo min tis su ži no-
ti, ko kie lie tu viš ki ar chy vai yra ki-
to se pa sau lio ša ly se, kur gy ve no ir 
te be gy ve na lie tu viai?  Ka da šių me tų 
pra džio je iš ėjau į pen si ją, pa ra šiau 
PLB pri mi nin kei Re gi nai Na ru šie nei 
ir pa si siū liau su si siek ti su vi so mis 
kraš tų Ben druo me nių val dy bo mis 
ir joms iš siun ti nė ti ap klau są apie 
tuo se kraš tuo se esan čius lie tu viš-
kus ar chy vus. Ne ži no jom, ar kur yra 
lie tu vių, to kie ar chy vai yra, ir bu vo 
įdo mu su ži no ti, kur jie yra ir koks 
yra jų po bū dis, ko kia jų pa dė tis. Su-
ta rėm, kad ban dy siu su da ry ti to kių 
ar chy vų są ra šą ir pa teik ti trum pus jų 
ap ra šy mus, ku rie ta da bū tų pa skelb ti 
PLB in ter ne to sve tai nėj. PLB val dy-
bai toks ma no pro jek tas bu vo pri im-
ti nas. 

Tom kraš tų val dy bom, ku rių 
elek tro ni nio pa što ad re sus ra dau, 
ir dar ke lioms ki toms lie tu viškoms 
ins ti tu ci joms pa ra šiau „as me niš ką“ 
laiš ką, su pra šy mu at sa ky ti į šiuos 
klau si mus:

1. Ar chy vo ad re sas ir e-pašto 
ad re sas.

2. Trum pas api bū di ni mas, kas 

Iš ei vi jos lie tu vių ar chy vai
Dai va Barz du kie nė

tam ar chy ve yra.
3. Koks ar chy ve esan čios me-

džia gos nuo šim tis yra lie tu vių kal-
ba?

4. Re tų ar iš skir ti nių ar chy ve 
esan čių da ly kų pa va di ni mai.

5. Ka da ar chy vas bu vo įsteig-
tas?

6. Ka da ir kaip ar chy vas yra 
pri ei na mas?

7. As muo ar or ga ni za ci ja, su 
ku ria ga li ma kon tak tuo ti.

8. Ki tos pa sta bos.
Tei ra vau si tik apie ar chy vus, 

ku rie dar te bė ra jų kraš tuo se, o ne 
apie tuos, ku rie jau bu vo grą žin-
ti į Lie tu vą. Vi sas su si ra ši nė ji mas 
vy ko elek tro ni niu pa štu. Ap klau są 
iš siun ti nė jau 2008 me tų lie pos mė-
ne sį, pra šy da ma, kad iki rug pjū čio 
mė ne sio pa bai gos at sa ky tų. Laiš ke 
trum pai pa aiš ki nau, ką šios ap klau-
sos at ve ju rei kė tų lai ky ti ar chy vais, 
kad ren ka me in for ma ci ją ne tik apie 
Lie tu vių Ben druo me nę, bet ap skri-
tai apie Lie tu vą ir lie tu vius už sie ny-
je. To kiuo se ar chy vuo se ga lė jo bū ti 
ran kraš čiai ir spaus din tas pa vel das 
bei su si ra ši nė ji mas, pe ri odi ka, kny-
gos – žo džiu, vi so kia į vie ną vie tą 
su telk ta in for ma ci ja apie lie tu vius ir 
Lie tu vą.

An trą pa ra gi ni mą į ap klau są 
at sa ky ti iš siun čiau rug sė jo mė ne sio 
pir mą die ną, pra šy da ma, kad at si-
liep tų, nors jų kraš te to kių ar chy vų 
ir ne bū tų ar jei apie juos nie ko ne-
bū tų ži no ma. Ke lių kraš tų val dy bos 
tei ra vo si, koks šio pro jek to tiks-
las. At sa kiau, kad Pa sau lio Lie tu-
vių Ben druo me nė ir dau ge lis kraš tų 
ben druo me nių yra su si rū pi nę, kaip 
išsau go ti išei vi jos ar chy vus, ka dan gi 
jie yra da lis Lie tu vos is to ri jos, apie 
ku rią ra šo ir at ei ty je ra šys is to ri kai. 
(Daž nai pa ste bi ma, ko kie ge ri yra 
žy dų ar chy vai. Mū sų ar chy vai tu rė-
tų bū ti ly giai taip ge rai iš sau go ti ir 
iš lai ky ti.)

Ap klau sos re zul ta tai: pen ki 

kraštai tu ri di de lius ar chy vus
 Ame ri ka. Su da ry ta me są ra-

še pa mi nė jau du di džiau sius Ame-
ri koj esan čius ar chy vus  – AL Ką ir  
Li tu a nis ti kos ty ri mų ir stu di jų cen-
trą. Kaip mi nė jau, dau giau ar chy vi-
nės me džia gos apie Lie tu vą ir lie tu-
vius ga li ma ras ti JAV Lie tu vių Ben-
druo me nės sve tai nė je www.javlb.
org,  rub ri ko je „Lit hu a nian Ar chi ves 
in U.S.“ 

 Ka na da tu ri di džiu lį ar chy-
vą. Vi sa in for ma ci ja apie ar chy vą 
yra Ka na dos Lie tu vių Ben druo me-
nės in ter ne to sve tai nė je. Ka na dos 
lie tu vių mu zie jus-ar chy vas tu ri sa vo 
at ski rą pa sta tą. 

Vo kie ti jo je ar chy vas yra Lie-
tu vių kul tū ros ins ti tu te Hu et ten-
fel de. Ten yra Vo kie ti jos Lie tu vių 
Ben druo me nės do ku men tų rin ki nių 
by los nuo 1950 me tų, Lie tu vių ka-
ta li kų sie lo va dos ar chy vas, bib lio te-
ka ir pa na šūs rin ki niai. Ki tas įdo mus 
ar chy vas Vo kie ti jo je tai Klai pė dos 
kraš to dar bo gru pės ar chy vas apie 
„me me len de rius“, klai pė diš kius. Di-
de lė šio ar chy vo da lis yra vo kie čių 
kal ba.

An gli jo je yra ga na di de lis ar-
chy vas, ta čiau, kaip su pran tu, jis yra 
vi sai ne su tvar ky tas.

Aust ra li ja tu ri ben druo me nės 
ar chy vą Ade lai dė je. Taip pat įdo-
mi bib lio te ka yra Tas ma ni jos uni-
ver si te te, Tas ma ni jos sa loj, ku ri yra 
Aust ra li jos da lis. Ten yra apie 1000 
kny gų apie lie tu vius ir Lie tu vą an glų 
kal ba. Kas ga lė jo ti kė tis, kad to kio je 
to li mo je pa sau lio vie to je at si ras tiek 
daug in for ma ci jos apie Lie tu vą. Už 
tai rei kia dė ko ti dr. Al gi man tui Taš-
kū nui.

Šie kraštai tu ri mažes nius 
ar chy vus: Da ni ja, Es ti ja, Len ki ja, 
Suo mi ja ir Švei ca ri ja. 

Suo mi ja tu ri ma žą bib lio te ką, 
ku ri yra lai ko ma kar tu su in for ma ci-
ja apie ki tus Pa bal ti jo kraštus Bal ti-
jos cen tre, Hel sin ky je. Suo mi jos lie-
tu viš ka ben druo me nė la bai ne di de lė, 
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bet įdo mus fak tas, kad ten bu vo iš-
leis tos dvi kny gos: vie na apie Lie-
tu vos gar bės kon su lą Suo mi jo je nuo 
1920 iki 1930 m.,  o ki ta „Lie tu vos ir 
Suo mi jos drau gi ja 1927-2000“.

Švei ca ri ja tu ri ma žą, bet la-
bai reikš min gą ar chy vą. Švei ca ri jos 
Lie tu vių Ben druo me nė bu vo įkur ta 
1952 me tais. Tai vie na iš ma žiau-
sių iš ei vi jos lie tu vių ben druo me nių. 
Nuo jos įsi kū ri mo pra džios iki Lie-
tu vos Ne pri klau so my bės at kū ri mo 
1990 me tais čia gy ve no tik apie 50 
lie tu vių. Ne pai sant ne di de lio lie tu-
vių skai čiaus Švei ca ri jos Lie tu vių 
Ben druo me nės nu veik ti dar bai lie tu-
vy bės iš sau go ji mui ir ko vo je už ne-
pri klau so mą Lie tu vą yra la bai svar-
būs. Pvz., prie reikš min ges nių do ku-
men tų bū tų pri ski ria mi Lie tu vos at-
sto vo Nar ci zo Prie lai dos pra ne ši mai, 
so viet me čiu da ry ti Jung ti nių Tau tų 
Or ga ni za ci jo je Že ne vo je. Jis il gą 
lai ką ten at sto va vo vi soms trims Pa-
bal ti jo tau toms. 2005 m. apie Švei-
ca ri jos lie tu vius bu vo iš leis ta kny ga 
„Al pių lie tu viai“.

Nau jus ar chy vus skait me ni-
niam for ma te kraš tų ben druo me-
nių in ter ne to sve tai nė se tu ri Ai ri ja, 
Nor ve gi ja ir Olan di ja. Ten ar chy vi-
nė in for ma ci ja pra dė ta rink ti tik šio 
šimt me čio pra džio je. Įdo mus fak tas, 
kad nors Ai ri ja at sa kė, jog tu ri tik 
in ter ne to sve tai nę ir jo kių se nų ar-
chy vų nie kur nė ra su rink ta, ta čiau 
ne se niai ten bu vo iš leis ta kny ga apie 
Ai ri joj gy ve nan čius lie tu vius, pa va-
din ta „Pa si il gau... (ar ba) Mes vie nas 
ki to an ge lai“. Įdo mu, kur ir kaip toj 
kny goj esan ti in for ma ci ja bu vo su-
rink ta?

Šie kraš tai į ap klau są at si lie-
pė ir at sa kė, kad ar chy vų ne tu ri: 

Aust ri ja, Bal ta ru si ja, Če ki ja, 
Gru zi ja, Is pa ni ja, Ita li ja, Ja po ni ja, 
Ka zach sta nas, Ko lum bi ja, Lat vi ja, 
Nau jo ji Ze lan di ja, Pran cū zi ja, Slo-
vė ni ja, Šve di ja, Uk rai na ir Veng ri ja. 
Kai ku rie pa ra šė, ko dėl ten lie tu viš-
kų ar chy vų nė ra. No rė čiau su ju mis 
pa si da lin ti ke liais jų at sa ky mais.

Iš Bal ta ru si jos rašo: „Mes 
do ku men tų ne iš me ta me, bet ir ne kla-

si fi kuo ja me.  Yra mū sų biu le te nis, 
kur... ap ra šo ma mū sų veik la.  Bet jo 
yra tik sep ty ni nu me riai“.

Če ki ja. Ci tuo ju gau tą laiš ką: 
”...per žiu rė jau sa vo e-mai lų ar chy-
vus (tu riu iki 2004), bet ne ra dau 
pa var dės tos mo ters, ku ri su rink tą 
me džia gą iš ma nęs iš pra šė. Vi sas tas 
rei ka las ma to mai pra bė go anks čiau. 
Me džia ga ke lia vo per Vo kie ti ją į Lie-
tu vą. Ve žė ją as muo <...>, ku ris tuo 
me tu dir bo Pra ho je <...>. Jam me-
džia gą per da viau as me niš kai,  bet 
jis bu vo tik tar pi nin kas. La bai gai-
la, bet tik tiek... ma no min tys šiuo 
me tu yra pil kai juo dos. Vi sų pir ma, 
aš pas sa ve tu riu tik mū sų ben dro-
ves įre gist ra vi mo do ku men tą. Vi są 
medžia gą, ku rią tu rė jau su kau pu si 
(tam sky riau ga na daug lai ko), prieš 
ke le tą me tų iš pra šė PLB tuo me tu 
ruošia mai kny gai apie lie tu vius-išei-
vius, tvir tai pa si ža dė ju si grą žin ti. 
Pa ža dai li ko pa ža dais. Nei kny gos, 
nei me džia gos. To dėl, jei gu dar kar tą 
ir ry šiuos pa kar to ti niam do ku men tų 
su kau pi mui, tai tik be jo kių ter mi nų, 

RE GI NA BEI BER NAR DAS NA RU ŠIAI (IŠ KAI RĖS) IR DAI VA BEI AR VY DAS BARZ DU KAI MOKS LO IR KŪ RY BOS SIM PO ZIU ME 
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pa gei da vi mų ir at si skai ty mų”. Kaip 
to kią in for ma ci ją rei kė tų in ter pre-
tuo ti ir ką dėl to ga li ma pa da ry ti, aš 
ne ži nau, bet tai tik ro do, jog ar chy vų 
rin ki mu ir iš lai ky mu rei kia nuo sek-
liai ir or ga ni zuo tai rū pin tis.

Gru zi ja.  Iki 1918 me tų Gru-
zi joj bu vo di de lė lie tu vių ko lo ni ja; 
po 1918 dau ge lis grį žo į Lie tu vą, bet 
ne ma žai lie tu vių Gru zi joj pa si li ko; 
yra do ku men tų ben dram Gru zi jos 
ar chy ve, tik nė ra lai ko ir pi ni gų tuos 
do ku men tus su ras ti. 

Ita li ja. Se nie ji ten bu vę ar chy-
vai bu vo per siųs ti į Lie tu vą, ta čiau 
gal būt to kių ar chy vų vie nur ar ki tur 
dar yra.  Šv. Ka zi mie ro ko le gi ja ir 
lie tu vių sky rius prie Va ti ka no ra di-
jo ga li tu rė ti įdo mių ar chy vų – da bar 
bū tų pats lai kas apie tai pa si tei rau-
ti. Į Šv. Ka zi mie ro ko le gi ją Ro mo-
je krei piau si, bet at sa ky mo ne ga vau. 
Nau ji ben druo me nės ar chy vai Ita li-
jo je, kaip ir ki tur, kau pia mi elek tro-
ni nia me for ma te.

Lat vi ja ne at si lie pė, bet su ži-
no jau, kad ten bu vęs ar chy vas bu vo 
ati duo tas Išei vi jos ins ti tu tui Kau ne.

Nau jo sios Ze lan di jos apie 
ben druo me nę iki 1980 tu rė ta me-
džia ga iš siųs ta į Ame ri ką, at ro do, 
kad į Chi ca gą. Da bar vėl pra de da 
rink ti in for ma ci ją apie Nau jo sios 
Ze lan di jos lie tu vius  po 1980 m., bet 
tas dar bas tik pra si dė jo.

Pran cū zi jo je yra ži no mi tik 
ke li pri va čių žmo nių as me ni niai ar-
chy vai. Pran cū zi jos Lie tu vių Ben-
druo me nės ar chy vai bu vo iš siųs ti į 
Iš ei vi jos ins ti tu tą Kau ne.

Šve di ja. Da lis ten bu vu sių ar-
chy vų bu vo ati duo ti Iš ei vi jos ins ti tu-
tui Kau ne, pas kui to liau rašoma: “...
ne mažai medžia gos tu ri po nas Če-
gins kas, ku ris no rė tų ją mums per-
duo ti, ta čiau kol kas mes ne tu rė jo me 
nei lai ko, nei ga li my bės jo ar chy vus 
per žiū rė ti...“

Uk rai nos Lie tu vių Ben druo-
me nė at sa kė, kad (ci tuo ju): „Uk rai-
nos Lie tu vių Ben druo me nė ren ka sa-
vo veik los met raš tį, bet bū tų drą su 
tai pa va din ti ar chy vu, nes mes ne tu-
ri me net sa vo pa tal pų. Tu ri mą me-
džia gą sau go me na muo se. Kiek vie na 
mū sų vei kian ti drau gi ja po tru pu tį 

kau pia kuk lią sa vo veik los is to ri ją. 
Pa grin di nės Uk rai nos Lie tu vių Ben-
druo me nės veik los gai rės at si spin di 
ben druo me nės laik raš tu ke „Til tas“, 
ku ris [per] pas ta ruo sius sep ty ne rius 
me tus lei džia mas kas mė ne sį ir da-
bar ren gia mas jo šim ta sis nu me ris“.

Į abu ma no pra šy mus ne at sa kė:  
Ar gen ti na, Bel gi ja, Bra zi li ja, 

Grai ki ja, Liuk sem bur gas, Mol do va, 
Ru si ja, Urug va jus, Uz be ki ja. Gai-
la, kad jo kio at sa ky mo ne ga vau nė 
iš vie no Pie tų Ame ri kos kraš to, nes 
ten bu vo ir tik rai te bė ra lie tu vių tel-
ki nių.

Spė ju, kad Ru si jo je ga li bū ti 
daug lie tu viš kų ar chy vų. Ke le tą kar-
tų pa ra šiau Ru si jos Lie tu vių Ben-
druo me nės pir mi nin kei, bet jo kio 
at sa ky mo iš jos ne ga vau. Jai pa ra šė 
ir PLB at sto vas ar chy vams Ja ras Al-
kis ir taip pat at sa ky mo ne ga vo. Pa-
ra šiau bu vu siam PLB pir mi nin kui 
Bro niui Nai niui, ku ris bu vo lan kę-
sis Si bi re, ir klau siau, ar ką ži no tų 
apie ten esan čius lie tu vių trem ti nių 
ar chy vus. Taip pat pa si tei ra vau  M. 
Mažvy do bib lio te kos dar buo to jos 

MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMO AKIMIRKOS. JONO KUPRIO NUOTR.
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Sil vi jos Vė la vi čie nės. Ji at sa kė, kad 
„apie Ru si jo je esan čius Lie tu vos ar-
chy vus  me džia ga Vy riau sy bės rink-
ta ir po Ne pri klau so my bes at kū ri mo. 
Svar biau si da ly kai su ra šy ti do ku-
men tuo se, ku rie pa reng ti kaip Lie tu-
vos pre ten zi jos Ru si jai dėl oku pa ci-
jos ža los at ly gi ni mo. Ta čiau abe jo ju, 
ar to kie do ku men tai yra vie šai skel-
bia mi ir ko men tuo ja mi. Juos ren gė 
spe cia li Vy riau sy bės su da ry ta ko mi-
si ja. Rei kė tų skir ti du da ly kus – vie ni 
ar chy vai yra ca ro ar so vie tų val džios 
ne le ga liai iš vež ti iš Lie tu vos, o ki ti 
yra bu vu sios ca ri nės Ru si jos, ku riai 
ta da pri klau sė ir Lie tu va, [ir jos] 
įstai gų do ku men tai“. Aiš ku, šios ap-
klau sos ap im ty bū tų bu vę įdo mu su-
ži no ti, ar pa tys lie tu viai trem ti niai 
apie sa ve kur nors Si bi re yra pa li kę 
ko kios nors ra šy ti nės ar vaiz di nės 
me džia gos. Bro nius Nai nys pa ra-
šė, kad ten są ly gos to kiai me džia gai 
rink ti bu vo sun kiai įma no mos ir kad 
tik riau sia nie ko ne bū tų ga li ma ras ti.

Išva dos
PLB val dy ba ir kraš tų ben-

druo me nių val dy bos, Lie tu vos kul-
tū ros mi nis te ri ja, Tau ti nių ma žu mų 
ir iš ei vi jos de par ta men tas ir ki tos 
or ga ni za ci jos tu rė tų su da ry ti iš ei vi-
jos ar chy vų ra di mo, su tvar ky mo ir 
iš lai ky mo pla ną. Toks pla nas tu rė tų 
tris už da vi nius: (1) kaip in for ma ci ją 
apie ar chy vus su rink ti, (2) kaip juos 
išsau go ti ori gi na lia me pa vi da le ir 
kaip juos per ves ti į skait me ni nį for-
ma tą ir (3) kur ge riau sia to kius ar-
chy vus – tiek ori gi na lią, tiek skait-
me ni niam for ma te esan čią me džia gą 
– lai ky ti.

Kaip in for ma ci ją apie ar chy-
vus su rink ti?

 Ben druo me nių pir mi nin kai 
ar jų at sto vai tu rė tų, kaip įma no-
ma, ras ti ir ap klaus ti dar gy vus bu-
vu sius įvai rių ben druo me nės or ga nų 
pir mi nin kus ar net ir val dy bų na rius 
ir to kius „sen jo rus“ ra gin ti per žiū rė-
ti sa vo as me ni nius ar chy vus ir, pa-
gal ga li my bes ir no rą, juos per duo ti 
kraš tų ben druo me nių sau go ji mui ar-

ba juos per siųs ti į Lie tu vą. Tai bū tų 
di de lis, bet reikš min gas ir is to ri jai 
nau din gas dar bas. Pa sau lio Lie tu vių 
Ben druo me nė taip pat ne tu rė tų ap si-
ri bo ti tik po ka ri nių iš ei vių pa lik tais 
ar chy vais. To kius se nes nius ar chy-
vus ras ti taip pat bū tų la bai di de lis, 
bet ly giai rei ka lin gas dar bas. Lie-
tu vai svar bių li tu a nis ti nių ar chy vų 
ypač daug yra Eu ro po je – Vo kie ti-
jo je, Šve di jo je, Švei ca ri jo je ir Va ti-
ka ne. Prie to kios me džia gos pri ei ti 
ir duo me nis apie se nus do ku men tus 
rink ti pir miau sia pri va lė tų tos sri ties 
pro fe sio na lai, moks li nin kai, bib-
lio te ki nin kai, ar chy va rai, o ne vien 
dažnai be si kei čian čios ben druo me-
nių val dy bos. Ži no ma, to kio dar bo 
sa va no riš kai nie kas ne pa da rys. Tam 
rei kia or ga ni za ci jos ir lė šų. 

Kaip ar chy vus išsau go ti?
Kaip išsau go ti po pie ri nius ar-

chy vus šiais lai kais, ar chy va rai ge rai 
žino, bet tai vis dau giau ir dau giau 
kai nuo ja. To dėl, ne pai sant kur to-
kie ori gi na lūs „po pie ri niai“ ar chy vai 
be bū tų ir kaip ge rai jie be bū tų sau-
go mi, vis tiek rei kė tų cen tra li zuo-
tų pa stan gų – grei čiau sia su bū ti na 
Lie tu vos vals ty bės pa ra ma – kaip 
ga li ma dau giau rašyti nio išei vi jos 
lie tu viš ko pa vel do per kel ti į skait-
me ni nį for ma tą. Tai ne reiš kia, kad 
esa mus „po pie ri nius“ ar chy vus rei-
kė tų pra dė ti nai kin ti ar ap leis ti, ta-
čiau per kel ti į skait me ni nį for ma tą, 
to kie ar chy vai bū tų pa to gi ir be veik 
vie nin te lė pri ei na ma iš ei vi jos is to ri-
jos ty ri nė ji mo prie mo nė.

Rei kia pa ste bė ti, kad daug 
šiuo lai ki nių ar chy vų jau yra elek tro-
ni niu ke liu pri ei na mi. Ka da da riau 
šia ap klau są, vis kas vy ko elek tro-
ni nio su si ra ši nė ji mo bū du. Bai gu si 
ne ga lė čiau nie kam ati duo ti jo kios 
su si ra ši nė ji mo pil nos dė žės. Da bar 
vi sų or ga ni za ci jų, įskai tant ir Lie tu-
vių Ben druo me nę, ar chy vai at ei čiai 
ga li bū ti per duo da mi dis ko įra šais 
ar ba tik per kel ti į  „nešio ja mas at-
min ti nes“ (me mo ry sticks). Iš tris-
de šimt aš tuo nių kraš tų lietuvių ben-

druo me nių, in ter ne to sve tai nes tu ri 
sep ty nio li ka. Pas at ski rus as me nis 
pa lik ta to kia skait me ni nė do ku men-
ta ci ja leng vai pa si me ta, to dėl bū ti nai 
rei kė tų sis te min gai siek ti, kad to kia 
me džia ga bū tų pe ri odiš kai per ra šo-
ma ir sau go  ma. Apie to kį pro ce są 
rei kia pra dė ti gal vo ti kiek ga li ma 
grei čiau, nes kar tą au ten tiš kai ir ori-
gi na liai in for ma ci jai apie iš ei vi ją 
din gus, jog ne bus įma no ma at kur ti.

Kur ge riau sia ori gi na lius ar-
chy vus rink ti ir lai ky ti?

Ar chy vų iš lai ky mo ir iš li ki mo 
klau si mu nuo mo nės ski ria si. Vie-
ni ma no, kad rei kia vi sus įvai riuo se 
kraš tuo se esan čius lie tu vių ar chy vus 
su ras ti ir juos per kel ti į Lie tu vą. Ki-
tų nuo mo ne, ge riau bū tų juos pa lik ti 
ir sau go ti tuo se kraš tuo se, kur jie yra 
da bar. Ame ri kos ir Ka na dos lie tu-
viai, ku rie tu ri su tel kę gau sius ir la-
bai ver tin gus ar chy vus, bent kol kas 
jų į Lie tu vą per kel ti ne no ri, ta čiau jų 
iš lai ky mas iš ei vi jo je ne iš ven gia mai 
tam pa lė šų, prie žiū ros ir jų tin ka-
mo tvar ky mo svars ty mo ob jek tu. Aš 
ma nau, kad spren di mą dėl ar chy vų 
at ei ties rei kė tų da ry ti tik pro fe sio na-
liai ap svars čius, kur tie ar chy vai bus 
ge riau siai sau go mi, kur is to ri kams ir 
ar chy va rams bus pa to giai įma no ma 
prie jų pri ei ti ir jais nau do tis ir kur 
ga li mas pa ti ki miau sias ir il ga lai kis 
jų iš lai ky mo fi nan si nis įsi pa rei go ji-
mas.  

Šią ap klau są pa da ry ti bu vo 
tik rai įdo mu. Daug ką su ži no jau ir 
daug iš mo kau. Su si ra ši nė jau su lie-
tu viais dau ge ly je kraš tų. Da bar, kai 
pa var tau „Pa sau lio lie tu vį“, at pa-
žįs tu daug pa var džių ir ša lia jų pa-
ma tau jau „pa žįs ta mų“ vei dų. To kie 
yra ma no šio ne il go dar bo ra di niai. 
Vi sus ma no su rink tus duo me nis, iš 
vi so 15 pus la pių, nu siun čiau PLB 
val dy bai ir jie bus pa skelb ti PLB in-
ter ne to sve tai nėj.

Pra ne ši mas skai ty tas Lie tu vių 
kul tū ros ir moks lo sim po ziu me 

Lemonte 2008-11-25
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2008 m. gruo džio 20 die ną 
„Sa du to“ ko lek ty vo iš Londono 22 
žmo nės iš vy ko į Aust ra li ją, Syd-
nė jaus mies tą, bu vu sios Syd nė jaus 
Lie tu vių Ben druo me nės pir mi nin kės 
Gre tos Sa vic kai tės kvie ti mu da ly-
vau ti Aust ra li jos lie tu vių šven tė je, 
ku ri vyks ta kas dve jus me tus. Skry-
dis per Hong Kon gą tru ko 24 va lan-
das. At vy kę į Syd nė jų ap si gy ve no me 
Banks town Tra ve lod ge vieš bu ty je. 
Nuo sta baus gro žio mies tas Sid nė jus, 
į akis kri to ypa tin ga šva ra gat vė se ir 
vie no aukšto na mu kai.

Pir ma sis kon cer tas vy ko Sid-
nė jaus cen tre, Mar tin Pla ce aikš tė je, 
gruo džio 23 die nos vi dur die ny. Mū-
sų kon cer tą ste bė jo ne tik Syd nė jaus 
lie tu viai, ku rie kar tu su mu mis dai-
na vo, bet ir pra ei viai, ku riuos su ža-
vė jo mū sų šo kiai bei tau ti niai dra bu-
žiai. Ne vie nas pa klau sė, iš ko kios 

JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE     „Sa du to“ ke lio nė
į Aust ra li ją ir Nau ją ją Ze lan di ją

ša lies at vy ko me.
Syd nė jaus lie tu viai tu ri pui kų 

ir jau kų klu bą „Dai na va”, ku ria me 
gruo džio 24 die ną bu vo me pa kvies ti 
prie ben dro Kū čių sta lo (su si rin ku-
sių jų bu vo apie 100 žmo nių). Pa gal 
lie tu viš kas tra di ci jas bu vo 12 lie-
tu viš kų pa tie ka lų. Len kų ku ni gas 
pa lai mi no sta lą ir su si rin ku sius ir 
pa kvie tė į Šv. Jo a hi mo baž ny čią, į 
ka lė di nes Mi šias. Ten skam bė jo lie-
tu viš kos gies mės. Ka dan gi mes Ka-
lė das šven tė me va sa rą, tai po ka lė di-
nių mi šių nu va žia vo me į gar siau sią 
Bon di Be ach pa plū di mį. Sma gu bu-
vo pa šo ki nė ti per Ra mio jo van de ny-
no ban gas ir pa si le pin ti po šil ta sau-
le.

Gruo džio 26 die ną plau kė me 
lai vu į zo o lo gi jos par ką. Ma tė me 
gra žiau sių gy vū nų. Ki tą die ną vy ko-
me į Banks town krep ši nio sa lę, kur 

vy ko pa grin di nis šven tės ati da ry-
mas. Su si rin ko dai ni nin kai, šo kė jai 
ir spor ti nin kai. Va ka re lie tu vių „Dai-
na vos“ klu be įvy ko šven tės da ly vių 
su si pa ži ni mo va ka ras, ku rio me tu iš-
dai na vo me vi sas lie tu viš kas dai nas.

Gruo džio 28 die ną Banks town 
te at ro sa lė je vy ko lie tu vių ba le to bi-
čiu lių 10-ta jam ju bi lie jui skir tas va-
ka ras. Pro gra mo je da ly va vo ba le ri na 
iš Lie tu vos Kris ti na Gu džiū nai tė, 
tarp tau ti nių ba le to kon kur sų lau-
re a tas Voi cech Žu roms kas ir M.K. 
Čiur lio nio me nų mo kyk los, ba le to 
stu di jos di rek to rius Pet ras Skir man-
tas, ku ris re ži sa vo šven tės pro gra mą. 
Taip pat šo ko šiuo lai ki nio me no šo-
kė ja iš Lie tu vos, „Au ros“ šo kio te-
at ro (va do vė Bi ru tė Le tu kai tė), Li na 
Puo džiu kai tė bei Syd nė jaus ba le to 
šo kė jai. Taip pat šven tė je gro jo fol-
klo ro in stru men ti nė gru pė „Su ta ras“ 

JUNGTINĖS KARALYSTĖS LIETUVIŲ ANSAMBLIO „SA DU TO“ NARIAI SU „AM BER SAIL“ BURIUOTOJAIS SU SI TI KO SYDNĖJUJE
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iš Lie tu vos bei mū sų an sam blis „Sa-
du to“. Džiau gė mės ga lė da mi da ly-
vau ti pro gra mo je, kur su si jun gia fol-
klo ro, ba le to bei šiuo lai ki nio me no 
šo kė jai. Nuo šir džiau sią ačiū ta ria me 
šven tės or ga ni za to rei Ra mo nai Ra-
tas.

Gruo džio 29 die ną, po re pe ti-
ci jos, vy ko dai nos ir li te ra tū ros po-
pie tė „Spal vų ir me tų kai ta“, ku rią 
or ga ni za vo Jad vy ga Damb raus kie-
nė. Pro gra mo je da ly va vo „Sa du to“ 
dai ni nin kės Vir gi ni ja Kli ba vi čie nė, 
Da nu tė Vil tra kie nė, o Jū ra tė Clar ke 
kar tu su aust ra lu Ga ry at li ko tris kla-
si ki nius kū ri nius. Va ka re vy ko tau-
ti nių šo kių šven tė, ku rio je su si jun gė 
Syd nė jaus, Mel bur no ir Lon do no 
šo kė jai. Šiai pro gra mai mū sų ko lek-
ty vas mo kė si nau jų tau ti nių šo kių. 
Tau ti nių šo kių šven tę or ga ni za vo 
Aust ra li jo je gi mu si ir au gu si Kris ti-
na Rup šys.

Gruo džio 30 die ną, po vi sų 
kon cer tų, su sior ga ni za vo me ke lio nę 
į „mė ly nuo sius kal nus“. Ke lia vo me 
po lau ki nę gam tą, kal nus, džiau gė-
mės su ti kę ir abo ri ge ną. Va ka re ėjo-

me į Ope ros te at rą, kur žiū rė jo me 
ope rą „Ma dam But ter fly“, bu vo me 
nu ste bin ti ope ros pa sta ty mu.

Gruo džio 31 die ną pra lei do me 
kas kur – vie ni bė go į par duo tu ves 
su ve ny rų pirk ti, kas į par kus pa si dai-
ry ti, po mies tą, į mu zie jus. Dau ge lis 
lie tu vai čių Nau juo sius me tus su ti ko 
žir gų lenk ty nių klu be, kur su si rin-
ku sius vi są va ka rą links mi no ka pe-
la „Su ta ras“. Nau ja me ti nė je puo to-
je da ly va vo ir jach tos „Am ber sail“, 
plau kian čios ap link pa sau lį, vy rai. 
Kai ku rie sa du tie čiai Nau juo sius 
me tus su ti ko pa čio je Syd nė jaus šir-
dy je, gro žė da mie si įspū din giau siais 
pa sau ly je fe jer ver kais.

Sau sio 1 die ną vy ko ofi cia li 
jach tos „Am ber sail“ su ti ki mo šven-
tė. Džiau gė mės ga lė da mi iššok din ti 
vi sus bu riuo to jus ir kar tu pa dai nuo ti.

Sau sio 2 die ną iš skri do me į 
Nau ją ją Ze lan di ją, Auk lan dą, kur 
mus pa si ti ko ten dir ban ti stu den tė iš 
Lon do no Ali na Ba nio ny tė. Ki tą die-
ną ap lan kė me Auk lan do mies to įžy-
mi ą sias vie tas. Va ka re su si ti ko me su 
vie tos lie tu viais, ku rie mus pa si ti ko 

su Auk lan de kep ta lie tu viš ka duo na 
ir lie tu viš kai nu krau tu vai šių sta lu. 
Vie tos lie tu vių su si rin ko ne daug, ka-
dan gi pats atos to gų me tas, ta čiau su-
si ti ki mas bu vo la bai nuo šir dus. Mū-
sų su si ti ki mą or ga ni za vo Nau jo sios 
Ze lan di jos Lie tu vių Ben druo me nės 
sek re to rė Da lia Ku bi liū tė. Da ly va-
vo ir Nau jo sios Ze lan di jos lie tu vių 
gar bės kon su las Jur gis Aud ro nis Pe-
čiu lai tis. Pa kal bin tas ben druo me nės 
pir mi nin kas Ge rald Shar rock pa sa-
ko jo, kad Lie tu vių Ben druo me nė 
gal vo ja kur ti lie tu viš ką mo kyk lą. 
Nau jo jo je Ze lan di jo je vi si lie tu vai-
čiai su sa vo šei mo mis su si bu ria vie-
ną kar tą per me tus – Va sa rio 16-ąją. 

Sau sio 3-8 d. ke lia vo me po 
šiau ri nę Nau jo sios Ze lan di jos sa lą, 
ap lan ky da mi dar vei kian čius ug ni-
kal nius ir gei ze rius, su si pa žin da mi 
su vie tos gy ven to jų ma o ri pa pro čiais 
ir tra di ci jo mis, gė rė da mie si nuo sta-
biais gam to vaiz džiais.

Sau sio 9 die ną ku pi ni įspū-
džių parsk ri do me į Lon do ną.

Li gi ta Pau laus kai tė
„Sa du to“ va do vė

„SA DU TO“ KON CER TUO JA MAR TIN PLA CE AIKŠ TĖ JE, SYD NĖ JU JE
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Šian dien Trys Ka ra liai, ir 
mes su si rin ko me ne šiaip sau, o su 
pa našia mi si ja, kaip jie. Tai ne bu-
vo ka ra liai, bet va di na mi taip to del, 
kad at ke lia vo iš pa sa kiš kai tur tin gų 
Ry tų. Iš tie sų, Kas pa ras, Mel chio ras 
ir Bal ta za ras bu vo iš min čiai, ste bė-
ję dan gaus kū nų ju dė ji mą. Ne ti kė tai 
dan gu je su ži bė ju si ryš ki žvaigž dė 
su drums tė šių vy rų ra my bę. Mat pra-
na šys tė skel bė, jog to kio švie su lio 
pa si ro dy mas su taps su AT PIR KĖ JO 
at ėji mu į že mę, tai gi iš min čiai nu-
ta rė ap lan ky ti kū di kį ir iš rin ko jam 
do va nas – auk so, smil ka lų ir mi ros. 
Tūks tant me čiais auk sas, smil ka lai 
ir mi ra sim bo li za vo pra ban gą, pri-
klau san čią die vams ir val do vams. 

Trys ka ra liai ir Ra saESTIJOJE

Už marš tin nu ė jo šimt me čiai, dul kė-
mis pa vir to se no vės ci vi li za ci ja, bet 
mi ra ir smil ka lai vis dar ver ti na mi. 
Jie yra praš mat niau sių kve pa lų kom-
po nen tai, o auk sas – pra ban giau sia 
pa kuo tė. 

Ar gi ne bu vo su drums ta ir mū-
sų ra my bė? O taip. Pa ste bė ję, kad 
mū sų lie tu vių tar pe yra vie na ne ei-
li nė as me ny bė, gi mu si kaž kur apie 
Ka lė das, nu ta rė me ją ap lan ky ti Tri jų 
Ka ra lių die ną ir su si rin ko me tik rai 
šven to je vie to je – Ta li no Pi ri tos vie-
nuo ly ne, neš da mi su sa vi mi sim bo li-
nes ka ra lių do va nas. 

O iš kur mes at ėjo me?
Iš ten, kur kal nai ir upe liai,
Iš ten, kur ži bu tės miš kuos,

Kur žyd ros akys se se lių
Ir se na mo ti nė lė lan guos.

Ten, kur gi lios va gos ari muos,
Vy tu rė lių gies mės lau kuos,
Lie tu va – ma žas že mės kam pe lis,
Koks esi tu lie tu viui bran gus.

Ta me mie la me že mės kam-
pe ly je prieš ka ri nių 1938-1939 me-
tų pra džio je ne di de lia me Jur bar ko 
mies te ly je, pa sau lį iš vy do ma žu-
tė sil pnu tė mer gai tė, ku rią tė vai ir 
krikš ta tė viai sku bi no pa krikšty ti. 
Sau sio (ku ris se no vė je bu vo va din-
tas: pus čius, sau si nis, ra gas, di dy sis 
ra gu tis, vil kas var dais) 3 d. jai bu vo 
duo ti šven tos Ce ci li jos ir Ra sos var-

NE PA KEI ČIA MO JI RA SA CE CI LI JA UNT SU BI ČIU LIAIS ŠVEN ČIA GIM TA DIE NĮ
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dai. Šei mo je ji bu vo tre čias vai kas 
(bro lis Al gi man tas ir se suo Ja ni na 
Le o ni da).

Ce ci li jos var das tu ri net 61 
va rian tą – Ce cil, Ce ci lia ne, Ce ci ly, 
Ce lia, Ci ce ly, Shhei la, Sis sy, Cel li, 
Cil ka ir t.t. Tai vi sur pri pa žin ta mu-
zi kos pa tro nė... 

To liau Ce ci li jos Ra sos cha-
rak te rį for ma vo sun kūs vai kys tės 
me tai po ka ry Jur bar ke, tė vų pa sto-
gė je, Luk šių ir Ož kas vi lių (Kap su-
ko raj.) kai muo se pas te tas ir kai mo 
se niū ną se ne lį Pi pi rą. Šei ma bu vo 
darbšti, tais lai kais pa si tu rin ti, o per 
ka ro gais rus ir są my šius vis ką pra-
ra du si. Ce ci li jos ma ma ir jos se suo 
mo ky to ja Pa jau jie nė Jur bar ke bu vo 
ži no mos gra žuo lės – puošei vos (vie-
no dai ren gė tris mer gai tes Va ly tę, 
Lio ny tę, Ra su tę). Man (Da liai), dar 
vi sai mažutei, li ko at min ty je ma no 
ma mos ir mo čiu tės pa gy ri mo žo džiai 
Iva naus kie nei.

Di de lės įta kos mums, vai-
kams, tu rė jo ne pa pras tas gim ti nės, 
ma žo mies te lio, įsi kū ru sio tarp Ne-
mu no, Mi tu vos, Im srės, gro žis. Im-
srės kal ve lė je iš vi sų pu sių ma to ma 
rau do nų ply tų su dviem si dab ri niais 
bokš tais ka ta li kų baž ny čia, iš kur 
stip riau si ir gra žiau si vai kys tės pri-
si mi ni mai – pir mo ji Ko mu ni ja, di-
džio sios re li gi nės šven tės su sta ci jo-
mis, kai bal tais an ge lais pa vir tu sios 
mer gai tės bars tė iš krep še lių gė les 
prieš ku ni gų ir vys ku pų ko jas. 

Ne to li bažny čios bruz dė jo pa-
gar sė jęs ūki nin kų tur gus su pa dva-
do mis, ve žė čio mis ir ve ži mais, pri-
krau tais žvie gian čių par še lių, žą sų, 
viš tų, kiau ši nių, pie no ir sū rių, tirš-
tos grie ti nės, dau gy be dar žo vių, mai-
šai grū dų, alaus ir me daus uz bo nai... 
Ten pat ir gar sio ji Jur bar ko kar čia-
ma. Tai gi, jau trys svar būs mies te lio 
ob jek tai – baž ny čia, tur gus, kar čia-
ma, tu rė ju sie ji daug įta kos mies te lė-
nams ir jų vai kams... 

Bai gu si Jur bar ko vi du ri nę 
mo kyk lą mū sų Ra sa (ji tik taip bu vo 
va di na ma, o Ce ci li jos var dą at gai vi-
no Es ti jo je) iš vy ko į Lie tu vos sos ti-
nę Vil nių siek ti aukš tes nių moks lų. 
Tai bu vo be ne pats įdo miau sias lai-

ko tar pis Vil niaus uni ver si te te, kai 
bu vo nu ša li na mi pa trio tiš kai nu si-
tei kę dės ty to jai, rek to rius, vai ko mi 
ir so di na mi į ka lė ji mus ne pa lan kiai 
nu si tei kę stu den tai... Li tu a nis ti kos 
stu di jas 1955-1960 m. bai gė ne vie-
nas vė liau pa gar sė jęs lie tu vis (pir-
mo ji LTV žvaigž dė Gra ži na Bi ge ly tė 
Bu lo tie nė, žur na lis tė ak to rė Ni jo lė 
Bau žy tė, kur so pa trio tai – ved liai 
Hen ri kas Va lei ka, Va lius Ar džiū nas, 
Kęs tu tis Pe red ni kas, rašyto jai Juo-
zas Apu tis, To mas Ven slo va... Vi sur 
pa bu vo ta – plė ši niuo se, I Mask vos 
jau ni mo fes ti va ly je su VU an sam-
bliu, kom jau nuo liš ko se ves tu vė se, 
A. Vie nuo lio na muo se, Ado mo Mic-
ke vi čiaus ir Puš ki no mu zie juo se, 
Bal ta ru si jos lie tu viš ko se gy ven vie-
tė se... Stu di jų me tais per bro liš kų 
res pub li kų stu den tiš kus fes ti va lius 
at vyk da vo vai ki nų cho rai iš Es ti jos. 
Bu vo iš di dūs – ati dai na vę nu lip da vo 
nuo sce nos ir ding da vo... 

Li ki mas ir jau nys tė pa ro dė 
pirš tu vie nam ki tą. Ants Unt ir Ra sa 
įre gist ra vo sa vo no rą su kur ti šei mos 
ži di nį. Pra džio je mė gi no įsi kur ti Vil-
niu je, bet liūd nos, šiau rėn nu kreip-
tos Ant so akys iš nau jo su minkš ti no 
Ra sos šir dį... Drau džia ma tė vų ir gi-
mi nių, bet ga vu si lie tu viš ką pa so gą 
ku ria sa vo gy ve ni mą jau Es ti jo je. 

Tu rė ti li tu a nis tės-pe da go gės 
di plo mą ir ap leis ti Lie tu vą – žyg dar-
bis tai ar leng va pė diš ku mas? Vė liau 
vis kas pra ver čia ben druo me ni nė-
je li tu a nis ti nė je veik lo je – pa ma-
žu įvei kia ma la bai to li ma ug ro-fi nų 
kal ba, at si ran da ver ti mai, straips-
niai, kny ge lės, na, ir tas pa mo kan tis 
pe da go gės to nas sa vo tau tie čiams...

Pir mie ji žings niai bu vo at ma-
tuo ti iki didžio jo Peip si ežero Kal-
las te. Švie siap lau kė, stu den tiš kai 
pa si puo šu si lie tu vai tė ėjo į ru sų mo-
kyk lą mo kin ti vo kie čių kal bos, o ru-
siu kai, per si svė rę pro penk to aukšto 
lan gus, iš to lo šauk da vo: „Ba be ta 
idet na voj nu“ (Ba be ta ei na į ka rą)...

Su is le pa, Tiu ri, kol po ra, išsil-
gu si sos ti nės šur mu lio, ieško, kur 
pri sig laus ti Ta li ne...  Vi so kių dar bų 
te ko iš ban dy ti... Pas ku ti niai – TPI 
fi lo so fi jos ir at eiz mo ka ted ro je, o 

1990-1994 m. pir mo jo je nuo la ti nė-
je Lie tu vos Vy riau sy bės at sto vy bė je 
Ta li ne. Daug jė gų ir at gai vos su tei-
kė ben druo me ni nė veik la nuo pat 
Es ti jos lie tu vių drau gi jos įstei gi mo 
pradžios 1980 m. Čia Ce ci li ja Ra sa  
jau ga lė jo pa si nau do ti įgy ta li tu a nis-
tės spe cia ly be. Ji ne ju čio mis pe ri ma 
ELB met raš ti nin kės pos tą, įam žin-
da ma ELB veik lą sa vo straips niais ir 
fo to gra fi jo mis...

Ce ci li ja Ra sa Unt iš ver tė iš 
es tų į lie tu vių kal bą 7 gro ži nės li te-
ra tū ros kny ge les vai kams, dau gy bę 
po li ti nių ir kul tū ri nių straips nių, kal-
bų, iš lei do už sa ky tą kny ge lę Es ti jos 
moks lei viams „Le e du la sed“ (lie tu-
viai), pa ruo šė ir iš lei do straips nių ir 
fo to gra fi jų rin ki nį „Es ti jos Lie tu vių 
Ben druo me nė“, lei do kas me ti nius 
ELB in fo lei di nius (iš vi so 13 nu me-
rių).

Pra džia bu vo sun ki, ne kar tą 
kė sin ta si grįž ti na mo lio, nu brauk ta 
ne ma žai aša rų, kol pri pra to me prie 
šio šiau rės kraš to... Už sig rū di no me, 
daug per pra to me ir iš mo ko me...

Gy ve ni mas sve čio je ša ly je 
ta po įdo mus, pra tur ti nan tis mū sų ir 
mū sų vai kų pa sau lį.

Ce ci li ja Ra sa (da bar jau naš-
lė) su Ant su Unt iš gy ve no 42 me tus. 
Už au gi no 3 sū nus – To mą, Ma rių, 
Ants. Pa bi ro anū kai: Ar tur, Lau ra, 
Ma ri ja, Ants, Sten. Vi si jie tu ri sa-
vo spe cia ly bes, už si ė mi mus, yra do-
ri, pro tin gi ir pa trio tiš kai nu si tei kę 
Es ti jos pi lie čiai, užau gin ti mo čiu tės 
Ce ci li jos Ra sos lie tu viškais pa mo-
ky mais, pa sa ko ji mais, le gen do mis... 

Už ne nuils ta mą vi suo me ni nę 
veik lą Ce ci li ja Ra sa Unt ap do va no-
ta 2002 m. ER gy ven to jų mi nist ro 
pa dė kos raš tu; 2004 m. – LR or di-
nu „Už nuo pel nus Lie tu vai“ ri te rio 
kryžiu mi; 2005 m. – TMID prie LR 
Vy riau sy bės Gar bės auk so žen klu už 
nuo pel nus...

Su lau ku si gar bin go 70 m. ju-
bi lie jaus ji žada dar buo tis to liau. 
Svei ki na me ir lin ki me dar daug gra-
žių pra smin gų me tų.

Da lia Fe li ci ta Üksvärav
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Ypa tin gos pro gos lie tu viams su si bur ti Ta li ne
Ta li no na cio na li nė je bib lio te-

ko je ke le tą mė ne sių vei kė pui ki pa-
ro da „Lie tu vos kul tū ra ir is to ri ja“, 
prieš tai vy ku si Suo mi joe, o iš Es ti jos 
iš ke lia vu si į Lon do ną... Ki ta pro ga 

SAU SIO 27 D., PO SUSITIKIMŲ SU ESTIJOS VALSTYBĖS VADOVAIS, LR MINISTRAS PIRMININKAS ANDRIUS KUBILIUS LR 
AMBASADOJE SUSITIKO IR SU ESTIJOS LIETUVIAIS. RIMANTO JURKUVĖNO NUOTR. 

PA RO DO JE „LIE TU VOS KUL TŪ RA IR IS TO RI JA“ RI MU TĖ IR 
HOL GER SEM PER SU DUK RE LE JO A NA

VI SUR AK TY VIAI DA LY VAU JAN TI ES TI JOS PRE ZI DEN TO AR-
NOLD RIU ITEL IR IN GRID RIUI TEL PO RA (KAIRĖJE)

susiburti buvo sau sio 13 d. vy ku sios 
šv. Mišios, ku rias lie tu viškai au ko jo 
ku ni gas len kas do mi ni ko nas Ar tur. 
Po to lie tu viai su si rin ko pa si kal bė ti 
Lie tu vos Res pub li kos am ba sa do je 

(Uus tn.15). O sausio 27-ąją į Estiją 
atvyko naujasis Lietuvos Ministras 
pirmininkas Andrius Kubilius, kuris 
po susitikimų su Estijos valstybės 
vadovais aplankė ir lietuvius. 
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Ka lė dos
Pra bė go dar vie ne ri me tai ir 

jų pa bai gą vai ni ka vo vie na gra žiau-
sių šven čių – Ka lė dos. Taip Kry mo 
lie tu vių drau gi jo je bu vo už baig tos 
2008-ųjų reng tos šven tės ir įvai-
rūs ren gi niai. Švęs ti Ka lė dų pir mą 
kar tą su si rin ko me ne mo kyk lo je, o 
nau jai pa sta ty tuo se vie nos iš mū sų 
drau gi jos na rės – Olios Sa ra je vos – 
na muo se. Dau giau kaip 25 žmo nės 
drau giš kai su til po prie vai šių sta lo. 
Bu vo vis ko, ko tik lie tu viš ka šir dis 
gei džia: vi sų kar tu pa ga min ti ce pe-
li nai (ne pri gy ja emig ra ci jo je žo dis 
„didž ku ku liai“) ir iš Lie tu vos par-
vež ti kon ser vuo ti ba ra vy kai, vi so kie 
ki ti ska nu my nai ir sal du my nai. Vai-
kai pil te py lė iš mok tus ei lė raš čius, 
dai nas, vai di ni mus ir ga vo vi sus me-

Kry mo lie tu vių drau gi jos nau jie nos UKRAINOJE

tus lauk tų Ka lė dų se ne lio do va nų. 
Jau ni mas ro dė sa vo ta len tus ir bu vo 
net su šok tas ara biš kas pil vo šo kis. 
Bu vo links ma ir džiu gu, kaip ir tu ri 
bū ti Ka lė dų me tu sa vo šei mos ra te. 
O Lie tu vių drau gi ja, gy ve nant sve-
tur, ir yra mū sų di de lė šei ma, ku rio-
je mes šven čia me šven tes, au gi na me 
lie tu viš ka dva sia vai kus, da li na mės 
nau jie no mis ir in for ma ci ja, su si ju sia 
su Lie tu va, bran gi na me ir sau go me 
tai, ką ga vo me gim da mi ir aug da mi 
Lie tu vo je.

Na cio na li nio so li da ru mo 
dik tan tas

Kry mo li tu a nis ti nė je sek ma-
die ni nė je mo kyk lo je, kiek anks čiau 
nei vi sas lie tu viš kas pa sau lis, mes 

ra šė me sa vo so li da ru mo na cio na li nį 
dik tan tą. Tai jau tra di ci ja, ku rią ke-
le ri me tus prak ti kuo ja me. Ne tu ri me 
są ly gų ra šy ti drau ge su vi sais Lie tu-
vo je dik tuo ja mą ben drą dik tan tą, bet 
no ri me pa lai ky ti idė ją, to dėl ra šo me 
pa gal sa vo ga li my bes. Mū sų dik tan-
tas bu vo pa va din tas „Tė vy nė“. Ra šė 
jį vi si su si kau pę, gi liai pa ju tę šios 
ak ci jos svar bą. Ir ne taip svar bu, kas 
kiek pa da rė klai dų, svar bu – mes 
esa me di džiu lės vi so pa sau lio lie tu-
viš kos šei mos na riai ir no ri me jaus-
tis jo je sa vi, ly gūs ir nors kiek raš-
tin gi. Šį sa vo dik tan tą mes sky rė me 
sa vo Tė vy nei ir gar bin gam Lie tu vos 
var do pa mi nė ji mo tūks tant me čiui.

Va len ti na Ma ri ja Lo gi no va

PRI SI MI NUS 2006-ŲJŲ KA LĖ DAS. KRIS TI NA RET KU TĖ PLE CHA NO VA SU SŪ NU MI OLE GU
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Šven čių lau kia me vi si – ir di-
de li, ir ma ži. Ypač ma žų jų lau kia ma 
gra žiau sia žie mos šven tė – šv. Ka lė-
dos. 

Džiu giai nu si tei kę į Ki ši nio vo 
tarp tau ti nių san ty kių biu ro pa tal pas 
rin ko si MLB na riai su mažai siais 
švęs ti šv. Ka lė dų. Po ben druo me nės 
pir mi nin kės Z. Tet ra do vie nės svei-
ki ni mų ir pra ne ši mo apie tur tin gas 
lie tu vių tra di ci jas, Ka lė dų pa pro čius 
vai ku čiams bu vo įteik tos ka lė di nės 
do va nė lės, nors ir be Ka lė dų se ne-
lio. Į vai ku čių klau si mus, kur Ka-
lė dų se ne lis, tu rė jo me at sa ky ti, kad 

Nors šal tos, bet džiu gios Ka lė dosMOLDOVOJE

jis to li, dar Lie tu vo je, pas Lie tu vos 
vai ku čius. „O kur ta Lie tu va?“ – 
klau si nė jo ma žie ji. Sa kė me, kad tai 
gra žiau sia ša lis, kur gy ve na darbš tūs 
ir pui kūs žmo nės, kur gi mė jų tė vai, 
kur gy ve na jų se ne liai ir mo čiu tės, 
ži nan tys daug nuo sta bių dai nų ir 
pa sa kų, kur... pus ny nuos nykštu kai 
mie ga, auk so žuvys po le du... kur 
bė ga ra ga na per snie gą, ne pa lik da ma 
pė dų...

Džiu gią, il gai lauk tą šven-
tę ap tem dė šal ta, ne šil do ma sa lė ir 
kai ku rie tė ve liai su ma ža isiais, ap-
si džiau gu siais do va nė lė mis, bu vo 

MOL DO VOS LIE TU VIŲ BEN DRUO ME NĖS NA RIAI, SU SI RIN KĘ Į KA LĖ DŲ ŠVEN TĘ, SU JAU NAI SIAIS MU ZI KAN TAIS

pri vers ti iš ei ti. Bet at spa rių jų šven tė 
tę sė si. Iš klau sę jau nų jų 3-osios Ki-
ši nio vo mu zi kos mo kyk los gi ta ris tų 
kon cer to, per ėję į biu ro fo je, pa si-
vai ši nę, pa ben dra vę ir pa dai na vę lie-
tu viš kas dai nas, iš si skirs tė me, lin kė-
da mi vie ni ki tiems svei kų ir tur tin gų 
Nau jų jų – 2009-ųjų me tų.

Bu vo pro ga ap mąs ty ti pra-
ėju sius me tus ir pa pla nuo ti bū si mus 
dar bus.

Zi nai da Tet ra do vie nė
MLB pir mi nin kė 
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–Jū sų vai-
kys tės me tai – kas 
da rydavo di džiau-
sią įspū dį: su tik ti 
žmo nės, ap lin ka, 
gal tu rė jo te mėgs-
ta mų kny ge lių? 
Iš ko pavel dėjote 
po eti nius ga bu-
mus? Jū sų tė vų 
šei ma – ko kia ji? 
Jū sų santy kis su 
kai mo, na mų ap-
lin ka – ar ji „au-
gi no“ Jus, ką „pa-
si ė mė te“ iš ten? 
(Tu riu gal voj ir 
vi sai priešin gą 
Sa lo mė jos Nė ries 
pa ty ri mą).

–Va i  kys  t ė -
je įspū dį da ry da vo 
ir su tik ti žmo nės, 
ir ap lin ka, ir pir-
mosios per skai ty-
tos kny gos. Ku-
riuo lai ku ir ku rie 
įspū džiai bu vo 
stip riau si, pri klau-
sy da vo jau nuo ap-
lin ky bių. Sa ky sim, 
užei na jau pa žįs ta-
mas pa sa ko rius ir 
dai ni nin kas el ge-
ta, tai vis ko be siklausydamas ne ga-
liu nuo jo at sitraukti. Ko nors ki to 
ta da ne matau ir ne gir džiu. Vai kiš ku 
džiaugs mu ir vai kiš ka bai me bu vau 
pri si ri šęs prie ves tu vi nių dai navimų 
ir prie šer me nų giedoji mų, o jų pla-
čio je gi mi nė je pasi taikydavo daž nai. 
Skai ty mo lai mė ap nik da vo, kai iš 
Al vi to mo kyklos kny gy nė lio gau da-
vau na mo par si neš ti vai kų laik raš tė lį 
„Sau lu tė“, iliust ruo tą dar ir šian dien 
ne pa mirš ta mais Ka zio Ši monio pie-
ši niais ir spal vo tu (anais lai kais!) 
vir še liu. Ša lia pra džios mo kyk los 
va do vė lių pir mą ją kny gą ga vau pa-
skai ty ti iš kai my nų Ei du kių Mat jo-

JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSEŠie met „Drau go“ 
dien raštis, leidžia mas 
Chi ca go je, šven čia 100 
me tų su kak tį. Ta pro ga 
spaus di no me ir spaus-
di na me me džia gą apie 
ta me did vy riš ka me pro-
jek te da ly va vu sias as-
me ny bes. „Drau go“ 
dien raš tis – tai ne tik 
lie tu vių iš ei vi jos is to ri-
jo je, bet ir pa čios Lie-
tu vos is to ri jo je – ana lo-
gų ne tu rin tis reiš ki nys. 
Šia me nu me ry je pri sta-
to me po etą ir bu vu sį il-
ga me tį „Drau go“ re-
dak to rių – Kul tū ros ir 
moks lo prie do ve dė ją 
Ka zį Bra dū ną, ku ris su 
žmo na Ka zi mie ra, taip 
pat il ga me te dien raš čio 
dar buo to ja, Lie tu vai at-
kū rus ne pri klau so my bę 
grį žo gy ven ti į Lie tu-
vą. Vil niu je prieš ke le-
tą me tų  ir bu vo da ry tas 
šis in ter viu.

Taip pat spaus di-
na me JAV LB vei kė jos, 
žur na lis tės Sta sės E. 
Se mė nie nės straips nį 
apie ra šy to ją ir „Drau-
go“ re dak to rių Čes lo vą 
Grin ce vi čių, ku ris taip 
pat grį žo į Lie tu vą, tik 
jau kars te – jis pa lai do-
tas Vil niu je, An ta kal nio 
ka pi nė se.

Kur pra ei ta, kur su sto ta...

šiaus. O jis kny gas im da vo skai ty ti iš 
Al vi to pa va sa ri nin kų kuo pos kny gy-
nė lio. Ir ta pir mo ji ma no per skai ty ta 
kny ga bu vo Vin co Krė vės „Dai na-
vos ša lies se nų žmo nių pa da vi mai“. 
Ne iš sa ko mas vai kiš kas tos kny gos 
įspū dis pa si li ko ne pa si kei tęs vi są 
gy venimą, pa si li ko ir su si ža vė ji mas 
jos pus la pių iliust ra ci jo mis, pieš-
tomis Ado mo Gal di ko. O kai tu rė jau 
pa dek la muo ti ei lė raš tį (pa si rink tą ne 
iš va do vė lių) prie mo kyk los Ka lė dų 
eg lu tės, papra šiau mo ti nos, kad ji 
man Virba lyje nu pirk tų ko kią nors 
eilėraš čių kny gu tę. Ir vie ną die ną 
moti na, grįž da ma iš Vir ba lio tur gaus, 

JUR GIS BRA DŪ NAS



Pasaulio lietuvis  /  2009 Vasaris30

                            PLB kraš tų ži nios

man par ve žė Mai ro nio „Pavasa rio 
bal sus“. Man tos kny gos gro žybė 
ta da bu vo ne ap sa ko ma: ir vir še lis, 
pil nas žy din čios pie vos, dru ge lių, ir 
kai miš ko gamtovaiz džio, ir kny gos 
pus la piai, išmar ginti nuo trau ko mis 
ir pie ši niais. Bet svar biau sia – pa-
tys eilėraš čiai. Juos vi sus taip ir per-
skai čiau, dar ne vis ką su grieb da mas 
– bu vau ta da ant ra me pra džios mo-
kyklos sky riu je. O tai bu vo penk toji 
Mai ro nio „Pa va sa rio bal sų“ lai da, 
spaus din ta dar 1920 m. Ja gomasto 
spaus tu vė je, Til žė je. De kla ma vi mui 
prie mo kyk los Ka lė dų eg lu tės iš jos 
pa si rin kau pa tį trum piau sią ei lė raš tį 
„Miš ke suo le lis“. Tai bu vo pir mo ji 
ma no nuo sa va kny ga ir pir ma sis ei-
lėraščių rin ki nys, ku rį perskai čiau. 

Jei ką nors iš ko nors pa vel dė-
jau, tai tik iš tė vų. Abu du tė vai bu vo 
dai nin gi ir šne kūs. Abu du jie mė go 
na mų ir lau kų gra žu mą, jį pa ma ty da-
vo ir juo rūpi nosi. Šei mo je už au go-
me trys: se suo Onu tė, bro lis Juo zas 
ir aš. Du bro liu kai, Jur gu tis ir Jo nu-
kas, mi rė anks ty vo je kū di kys tė je. Su 

gim tuo ju Kir šų kai mu ir su tė viš kės 
rū pes čiais bei dar bais glau daus ry šio 
nie ka da ne bu vau nu trau kęs li gi pat 
pa si trau ki mo į Va ka rus. O pa si trau-
kė me vėl vi sa šei ma. Ir kiek tė viš kė 
ma ne jau nys tė je vi sais at ve jais au gi-
no, tiek iš si neš tie ji įspū džiai brandi-
no sve ti mo se pa dan gė se. Dėl Sa-
lomėjos Nė ries, anot jū sų, prie šingo 
pa ty ri mo ga lė čiau pa sa ky ti tiek: ji 
bė go per smė lį, o aš – per ari mus. 
Jos ant ro sios kny gos pa vadinimas 
„Pė dos smė ly“, o ma no taip gi ant ro-
sios – „Pė dos ari muos“.

–Ka da pa si ju to te „rim tu“ 
po etu?

–Rim tu ir tik ru po etu gal ir 
ne pa si ju tau, o tik pa ma čiau, kad aš 
su po ezi ja jau ne si skir siu vi są gy-
ve ni mą, kai Ber nar das Braz džionis 
man vi sai ne lauk tai ir ne žinant vie ną 
ma no ei lė raš tį iš spausdino jo leis-
ta me prestiži niame po ezi jos žur-
na le „Pradal gės“ 1935 m. Bu vau 
ta da septin tos kla sės gim na zis tas 
Vilkaviš kio gim na zi jo je. Kai 1937 

m. pra dė jau stu di juo ti lie tu vių lite-
ratūrą Vy tau to Di džio jo univer sitete 
Kau ne, ma no ei lė raš čius ėmė spaus-
din ti jau ir kul tū ros žur na las „Ži di-
nys“, redaguoja mas dr. Ig no Skrups-
ke lio, ir kul tūros sa vait raš tis „Nau-
jo ji Ro mu va“, re da guo ja mas Juo zo 
Ke liuo čio. Vi sa tai tik stip ri no to ly-
džius ma no ry šius su po ezi ja.

–Pri si min ki te ka ro me tus Lie-
tuvoje ir po ka rio me tus Muenche-
ne: at ro do, jog tai bu vo kūrybin gas 
lai ko tar pis, nes tuo me tu iš ėjo ke-
lios reikš min gos Jū sų kny gos?

–Ap skri tai tai bu vo ga na sun-
kus lai ko tar pis bet ko kiai kūry bai: 
pir ma sis bol še vik me tis ir vo kiečių 
oku pa ci jos me tai. Reikė jo la biau su-
si kaup ti universite tinėms stu di joms, 
jų bai gi mui ir sa vo gal vos iš sau go-
ji mui. Var gais ne ga lais vo kiet me čiu 
ta da iš ėjo be jo kių oku pa ci nių lei di-
mų pu siau po grin di niai ma no „Vil-
niaus var pai“ ir „Sa ka lo“ lei džia mas 
rin ki nys „Pė dos ari muos“. Grį žę 
bol še vi kai šį rin ki nį spaus tuvėje ra-

„DRAU GO“ RE DAK CI JOS DAR BUO TO JAI, LAIK RAŠ ČIUI ŠVEN ČIANT 75-ME TĮ (IŠ KAI RĖS): BRO NIUS KVIK LYS, AL GIR DAS PU-
ŽAUS KAS, KA ZI MIE RA BRA DŪ NIE NĖ, ALO Y ZAS BA RO NAS, KUN. PRA NAS GARŠ VA, MIC (VYR. RE DAK TO RIUS), KA ZI MIE RAS 
BRA DŪ NAS
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do dar ne įriš tą, tai ko ne vi są iš tar šė 
kaip ma ku la tū rą, ir la bai ne daug jos 
eg zem plio rių yra iš li ku sių. Po ka rio 
me tais Vo kietijoje iš ėjo dar trys ma-
no po ezijos kny gos: „Sve ti mo ji duo-
na“ (1945), po ema „Ma ras“ (1947) 
ir „Apei gos“ (1948). Iš lei džia ma ir 
ant ro ji pa pil dy ta lai da „Vil niaus var-
pai“ (1947). Ne no rė čiau spė lio ti, ar 
tai bu vo kū ry bin gas ma no po ezi jos 
ke lio lai ko tar pis, nors li te ra tū ros 
pre mi jo mis bu vo iš skir ti du rin ki-
niai: „Sve ti mo ji duo na“ ir „Vil niaus 
var pai“. O „Apei go se“, man at ro do, 
pra de du pas kui vi są ma no gy ve ni mą 
nesibaigian čius lie tu viš kos kul tū ros 
šak nų po eti nius ieš ko ji mus.

–Ki tas lai ko tar pis – Ame ri-
ko je, Bal ti mo rė je; no rė čiau, kad 
prisi mintumėte gy ve ni mo pra džią 
te nai: kas bu vo sun kiau sia ir kas 
pra smin giau sia?

–Nau jas ir ne įpras tas kraš-
tas vi sa da su da ro at ei viui tam tik rų 
sun ku mų, kol ten pri pran ta ma, kol 
su ran da ma ir sau vie ta. Bet vi si šie 
pra džios ne pa to gu mai bu vo men-
knie kis prieš tą džiu gų ži no ji mą, jog 
pa ga liau esi lais vas ir nie ko ne tu ri 
bi jo ti. Bal ti mo rė je te ko iš bū ti nuo 
1949 iki 1961 me tų. Tai bus be ne 
li te ra tū riš kiau sias ma no gy ve ni mo 
de šimtmetis. Čia pa ra šiau dvi kri ti-
kų la bai pa lan kiai su tik tas po ezijos 
kny gas: „De vy nios bala dės“ ir „Mo-
re nų ug nys“. Čia gi mė ir su si for-
ma vo ma no kar tos po etų kū ry bos 
an to lo gi ja „Že mė“. Ją su re da ga vau 
ir ji bu vo iš leis ta 1951 m. O žur na-
lo „Li teratūros lan kai“ gim ti nė ir gi 
yra Bal ti mo rė, jie čia že mi nin kų bu-
vo re da guo ja mi ir lei džia mi 1952-
1959 me tais. Po to jau 1961 me tais 
per si kė lė me į Chica gą ir ten ėmiau 
re da guo ti dien raščio „Drau gas“ šeš-
ta die nio kul tū ri nį prie dą „Moks las, 
me nas, li te ra tū ra“. Ir tuo dar bu už-
siėmiau iki 1982 m., iki pen si nin ko 
am žiaus. Ži no ma, me tai po me tų ten 
vis bū da vo išleidžia mas ir koks nors 
nau jas ma no po ezi jos rin ki nys. 

–Kū ry bo je ne ma ty ti, kad 
gy ve ni mas už jūriuose bū tų už dė-
jęs Jums ypa tin gą „žy mę“. Ar ap-

skri tai di džio ji da lis lie tu vių kul-
tū ros Ame ri ko je bu vo tar si sa vi ta, 
at skira sa la?

–Ko kia čia iš skir ti nė žy mė ga-
lė jo dėl sve ti mų že mių įta kos ma ny-
je at si ras ti, kai aš vi są lai ką jau čiau si 
sa vo dva sia iš na mų, iš tė viš kės, iš 
Lie tu vos nie kur neiš ėjęs. Ži no ma, 
sun kiau bu vo vi sa tai de rinti su ap-
link esan čia re a li ą ja kasdieny be. Bet, 
ne si mė tant į kraš tu ti nu mus, ir tai 
daž niau siai pa vyk da vo be jo kio ran-
do, be jo kios žy mės. Juo la biau, kad 
to kio je Chi ca go je ga lė jai jaus tis lyg 
ko kia me Vilniu je ar Kau ne. De šimt-
me čius gy ve no me lie tuviškiausioje 
Chi ca gos da ly je – Mar qu et te Par ke, 
kur ir kai my ni nė ap lin ka lietu viška, 
ir vi sas bui ti nis ap tar na vi mas lietu-
viškas, ir vi sos sa lės, ku rio se vyks ta 
įvai riausi kul tū ri niai ren gi niai, čia 
pat. Prisi mena ope ros ir te at ro spek-
tak liai, litera tūros va ka rai ir nau jų 
kny gų su tik tu vės, „Po ezi jos die nos“ 
pa va sa rį, so lis tų ir an samblių kon-
cer tai, di džio sios vi sos iš ei vi jos dai-
nų ir šo kių šven tės ir t.t, ir t.t. Ir pa-
sau li nia me lie tu vių kul tū ros že mė la-
py je vi sa tai ga lė tu me va din ti jau ne 
tik sa la, bet iš ti su že my nu. Tiek ten 
vis ko padary ta, ir ge rai pa da ry ta bei 
su kur ta, kai tėvy nėje bu vo pa čios 
juo džiau sios, krei vų veid rodžių die-
nos. Ta iš ei vi jos sa la ar žemy nas, tie 
gau sūs iš ei vi jos ra šy to jai, dailinin-
kai, kom po zi to riai, įvai rūs moks li-
nin kai ne pri klau so mos Lie tu vos po-
lė kio tęstinu mą su sie jo su lais vo jo 
pa sau lio kū ry bos ke liais, gau da mi 
la bai sa vi tai ori gi na lų lie tuviškos 
kul tū ros po slin kį ne ti kė to mis ap lin-
ky bė mis. Vi sa tai šian dien ap tar ti ir 
įver tin ti jau bū tų pats lai kas.

–At kū rus Ne pri klau so my bę 
grį žo te į Lie tu vą; pir miau sia, ar 
ne nu si vy lė te?

–Šian dien Lie tu vo je ga li ma 
daug kuo džiaug tis ir daug kuo nu-
si vil ti. Tik bai mi nie si žmo gus, kai 
to nu si vy li mo lig šiol vis dau gė jo. Ir 
ne tik Lie tu vo je. Da bar ties pa saulyje 
jau nė vie no kraš to bent po eti ne pras-
me ne ga li me pa va din ti ro ju mi. Blo-
gis, kaip ko kiam Du e re rio pa veiks le, 
uo liuoja per pa sau lį, ne pai sy da mas 

nei vals tybių sie nų, nei tau tų, ne ap-
lenk da mas ir Lie tu vos. Vis dėl to ti-
kė kim gė rio per ga le – ant ruo ju Lie tu-
vos ste buk lu. O į tą mie lą Lie tu vą su 
žmo na Ka zi mie ra grįž ta me kas met. 
Bet il giau pa bu vę vėl pa silgs tam vai-
kų ir vai kai čių, ta da vėl skren da me 
at gal jų ap lan ky ti. Tik kaip il gai pa-
jėg si me ši taip skrai di nė ti?

–Gal pa pa sa ko tu mė te apie 
sa vo šeimy ną: kaip su si pa ži no te 
su sa vo gy ve ni mo drau ge; apie sa-
vo vai kus ir anū kus.

–Su sa vo žmo na Ka zi mie ra 
su si pa ži nau Vil niu je ka ro me tais. 
Abu du ten studija vome li tu a nis ti-
ką, klau sy da mi tų pa čių pro fe so rių 
ir tų pa čių pa skai tų. Kun. Al fonsas 
Lip niū nas mud vie jų su žie duo tu ves 
pa lai mi no Auš ros Var tuo se 1943 m. 
ko vo 4 d. – šv. Ka zi mie ro die ną, o 
su si tuo kė me Vil ka viš kio ka ted ro-
je tų pa čių me tų rug sėjo 25 d. Daug 
kas mud vie jų daž nai pa klausia: kaip 
ju du su si tai kė te drau gėn taip abu du 
Ka ziai? Ir links mai at sa ko me taip: 
esa me su val kie čiai – žmo nės tau-
pūs, o mū sų at ve ju už ten ka tik vie-
nų var di nių me tuo se. Už au gi no me 
dvi duk te ris ir sū nų. Vi si jie su kū rė 
gry nai lie tu viš kas šei mas ir vi si še ši 
anū kai kal ba lie tu viš kai.

–Pa ty rė te ir ma tė te skau džių 
da ly kų, bet li ko te ti kin čiu žmo gu-
mi. Kaip Jums atro do, ar tai to kia 
ypa tin ga Die vo ma lo nė, ar pa ties 
žmo gaus nu si tei ki mas?

–Mąs tant ir kal bant apie tai 
čia daug da ly kų su si jun gia į la bai 
pa lai min gą vie nu mą: ir re li gi nės šei-
mos tra di ci jos iš kū di kys tės me tų, ir 
kry žiais nu sags ty tas gim ti nės gam-
to vaiz dis, ir anks ty vas įsi jungimas 
į moks lei vių at ei ti nin kų ir stu dentų 
šat ri jie čių veik lą, na, ir as me niš kas 
įni ki mas į ga na iš ran kią fi lo so fi nę ir 
te olo gi nę lek tū rą bei į re li gi nės po-
ezijos pa sau li nes pla tu mas. Kad ne-
li ko vi sa tai tik žmo giš ko smal su mo 
tenkini mu, o vir to Ti kė ji mu, yra man 
tik ra Die vo ma lo nės do va na.

Klau si mus pa ren gė Al ma Vi jei ky tė
„Apžval ga“, 1997 m. va sa rio 7-13 d.
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Ka ro šmėk los gū sio iš pūs ti iš 
sa vo tė vy nės, po Ant ro jo pa sau li nio 
ka ro per Vo kie ti ją nu pūs ti į Šiau rės 
Ame ri ką, lie tu viai Chi ca go je su su-
ko jau kią oazę. Čia anuo met nuo lat 
tek da vo gir dė ti (ar tai bu vo tik ro-
vė, ar vien tuš ti gan dai, kas ži no?), 
jog Chi ca go je, ant ro je sos ti nė je už 
Lie tu vos ri bų, esą per 100 000 lie-
tu vių imig ran tų. Ir tas gū sis nu so di-
no į dien raš čio „Drau gas“ re dak to-
rių kė des ne ma žą da lį kū ry bin gų bei 
jau ge rai ži no mų lais vos Lie tu vos 
laik raš ti nin kų. Iš tik rų jų tai bu vo 
„Drau go“ žy dė ji mo – „auk so am-
žius“. Tuo met „Drau ge“ re dak to riais 
dar ba vo si: kun. dr. Juo zas Pruns kis 
(bu vęs dien raš čio „XX am žius“ re-

Sta sė E. Se mė nie nė

Ra šy to jas re dak to riaus kė dė je

dak to rius), dr. Ona La ba naus kai tė, 
Sa lo mė ja Nar ke liū nai tė, po etas, ra-
šy to jas, hu mo ris tas Alo y zas Ba ro-
nas, po etas Ka zys Bra dū nas bei ki ti.

Tarp jų kiek vė liau (1969 m.) 
at si ra do ir ra šy to jas Čes lo vas Grin-
ce vi čius, iš dir bęs „Drau ge“ 24 m. 
(iki 1993 m.) re dak to riu mi (iš pra-
džių pir mo jo pus la pio, vė liau – hu-
mo ris ti nio-sa ty ri nio pus la pio).

Kažkas kažka da yra me tęs 
min tį, jog dvi ra šy to jų rū šys yra ge-
nia lios: tie, ku rie mąs to, ir tie, ku rie 
pri ver čia mąs ty ti. Č. Grin ce vi čius, 
gi lus mąs ty to jas, bu vo di dis gro-
žio my lė to jas (es te tas), to dėl ir sa-
vo raš tuo se jis ne pra si žen gė ra šy to jo 
cre do: žmo gus gal vo ja sau, bet ra šo 

ki tiems, to dėl ra šy to jas pri va lo prieš 
akis tu rė ti ki tų ge ro vę. 1953 m. jis 
pa ra šė ir iš lei do no ve lių ir le gen dų 
rin ki nį „Vi dur nak čio var go nai“ (kai 
ku rios le gen dos bu vo ek ra ni zuo tos 
Lie tu vos te le vi zi jo je 1992 ir 1993 
m.). Nors au to rius sa vo apy sa kai tes 
pa va di no „ne įti kė ti no mis is to ri jo-
mis“, ta čiau jos taip vaiz din gai ap ra-
šy tos, kad tie siog kve pia tik ro viš ku 
Lie tu vos mies te lio oru bei gy ve ni-
mu: jau ti gied rą sias die nas su ku-
ni gais, var go ni nin ku, el ge to mis. Č. 
Grin ce vi čiaus le gen dų pa grin di nė, 
rau do no ji, gi ja yra baž ny ti nė ap lin-
ka, kai nuo al to rių pa ki lu sios šven-
tų jų sta tu los smal siai žen gia gro žė tis 
pil kuo ju gy ve ni mu. Ne su dė tin gas 

ČES LO VAS GRIN CE VI ČIUS „DRAU GO“ RE DAK CI JO JE: (IŠ KAI RĖS) PIR MO JO PUS LA PIO RE DAK TO RĖ AL DO NA ZAILS KAI TĖ, RE-
DAK TO RIUS ČES LO VAS GRIN CE VI ČIUS, AD MI NIST RA TO RIUS KUN. PRA NAS CI BULS KIS IR BREN DA ED GAR, IL LI NOIS GU BER NA TO-
RIAUS ŽMO NA, RE DAK CI JAI ĮTEI KIAN TI ŽY ME NĮ
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tu ri nys, vi sai be jo kio ap si me ti mo 
(pre ten zi jos), sklan džiai pa sa ko ja-
ma. Au to rius is to ri joms su tei kia dar-
nu mo ir taip rei kia mos įtai gos.

Po 17 m. pa si ro dė jo ro ma nas 
„Ge ro ji va sa ra“, o dar po po ros me-
tų – ap sa ky mų kny ga jau ni mui „Vys-
ku po ka ti nas“. 1985 m. Lie tu vių ra-
šy to jų drau gi ja pre mi ja vo jo „Vi du-
die nio var pus“, iš leis tus tais me tais. 
Jo kū ri niuo se su si pi na re a lis ti niai, 
et no gra fi niai bei vaiz duo tės ele men-
tai, vy rau ja gied ra nuo tai ka, įman-
triai švel nus hu mo ras ir ly riz mas.

Č. Grin ce vi čius, kaip ir vi si 
iš ei viai, bu vo nu si tei kęs pa trio tiš-
kai, tai aki vaiz du jo raš tuo se. Jis ti-
kė jo, jog be tė vy nės žmo gus yra pra-
žu vęs taš kas lai ke ir erd vė je. Va, ką 
jis mums ra šė: „Kas pra lai mė jo lai-
ki ną ko vą už tei sę my lė ti tė vų že mę 
ir vis ką, kas jo je yra, lai mė jo pa čią 
Mei lę ir Tie są“. Taip pat, bū da mas 
di džiai me niš kos dva sios, it pa tvir-
tin da mas me no šū kį: me nas gro žiui, 
o gro žis – gy ve ni mo to bu lu mui, jis 
min ti jo: „Me nas yra die viš ko ji ki-
birkš tė lė že mė je, ir žmo gus per jį 
la biau siai pa na šus į sa vo Su tvė rė ją. 
Jis tei kia ra my bę ir skaid ri na sie lą“. 
Nors pats bū da mas san tū ri, švel nios 
sie los as me ny bė, Č. Grin ce vi čius vis 
dėl to iš drį so ir smar kiai pa si sa ky ti, 
kaip an tai smerk da mas pa to gu mus: 
„Pa to gu mai ly gūs sa ma noms, ku rio-
mis ap au gęs me dis ne ver tai su pū va“.

Bent ke liais bruo žais bū ti na 
pa pa sa ko ti Č. Grin ce vi čiaus gy ve-
ni mo odi sė ją. Šis ra šy to jas, bib liog-
ra fas, vi suo me nės vei kė jas mo kė si 
Kė dai nių ir Jė zui tų (Kau ne) gim-
na zi jo je. VDU stu di ja vo li te ra tū rą, 
pe da go gi ką, te at ro lo gi ją. Nuo 1936 
iki 1940 m. dir bo VDU Te olo gi jos-
fi lo so fi jos fa kul te to bib lio te ki nin ku, 
po to 4 me tus – di rek to riaus pa va-
duo to ju. 1943 m. dirb da mas bai gė 
VDU, įgy da mas bib lio lo gi jos spe-
cia ly bę. 1944 m. pa si trau kė į Aust ri-
ją, kur 5 m. dir bo lie tu vių ko mi te te ir 
LRK val dy bo se Salz bur ge. Ten mo-
ky to ja vo (bu vo ir vi ce di rek to rius) 
V. Krė vės liet. gim na zi jo je. Ten pat 
jis įsi jun gė į Lie tu vos Rau do no jo 
kry žiaus veik lą; re da ga vo laik raš tį 

„Mū sų ži nios“. Ir sve ti moj ša ly jis 
ne gai šo – stu di ja vo po rą me tų pe da-
go gi ką Salz bur go uni ver si te te. 1949 
m. per si kė lęs į JAV aš tuo ne rius me-
tus gy ve no Ci ce ro, IL, ir Chi ca go je. 
Čia jį ma tė me dir bant aukš tes nio sios 
li tu a nis ti nės mo kyk los mo ky to ju, di-
rek to riu mi. Dės tė Pe da go gi nia me li-
tu a nis ti kos ins ti tu te.

Č. Grin ce vi čius pla čiai reiš-
kė si vi suo me ni nė je veik lo je. Nuo 
1927 m. jis pri klau sė At ei ti nin kų 
fe de ra ci jai; Šat ri jos me no drau gi jos 
pir mi nin kas Lie tu vo je ir jos at kū rė-
jas JAV. 22 m. jis iš bu vo Pa sau lio 
lie tu vių ar chy vo di rek to riu mi; Lie-
tu vių fron to bi čiu lių Chi ca gos sky-
riaus pir mi nin ku ir cen tro val dy bos 
vi ce pir mi nin ku, Lie tu vių ra šy to jų 
drau gi jos vi ce pir mi nin ku ir pir mi-
nin ku; LKMA, Li tu a nis ti kos ins ti tu-
to ir Lie tu vių is to ri jos drau gi jos vie-
nas stei gė jų; Li tu a nis ti kos ty ri mo ir 
stu di jų cen tro ta ry bos na rys.

Č. Grin ce vi čius gau siai ben-
dra dar bia vo spau do je, ra šė te at ro, 
kny gos is to ri jas ir li te ra tū ros te mo-

mis. Ra šė jis „At ei ty je”, „XX am-
žiu je”, „N. Ro mu vo je”, „Ai duo se”, 
„Eg lu tė je”, bu vo „Bib liog ra fi jos ži-
nių” re dak to rius, „Ga bi jos“ al ma na-
cho ir „Pro zos an to lo gi jos“ da ly vis. 
Be gro ži nės li te ra tū ros su re da ga vo 
žur na lą „Tau tos pra ei tis“; su Ali na 
Skrups ke lie ne – Juo zo Bra zai čio-
Amb ra ze vi čiaus „Raš tus“ (6 to mus); 
su da rė kny gą „Lie tu vių li te ra tū ra 
sve tur 1945–1967“; kny gą bib liog-
ra fi ją; pa ren gė spau dai ki tų au to rių 
kny gų; pa ra šė daug straips nių, at si-
mi ni mų (dau giau sia „Drau ge“). Mė-
go ke liau ti, daug pa sau lio ša lių ap-
lan kęs bei ap ra šęs.

At si me nant Lie tu vo je gir dė tą 
per spė ji mą, jog no rint žmo gų pa žin-
ti rei kia su val gy ti cent ne rį drus kos, 
ima bai mė, kad Č. Grin ce vi čiaus 
por tre tas ne lik tų iš krai py tas ar ba ne-
iš baig tas. Nes jis bu vo ne ei li nė as-
me ny bė – aukš tos eru di ci jos džen-
tel me nas, dai lių ma nie rų, vi sad ra-
miai, sai kin gai kal bė jęs, to le ran tas, 
ku pi nas dar nios dva sios, nuo sai ku-
mo ir draus mės!

RA ŠY TO JO ČES LO VO GRIN CE VI ČIAUS KA PAS VIL NIAUS AN TA KAL NIO KA PI NĖ SE. 
AL GIR DO GI RI NIN KO NUOTR.
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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 sie 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-

IX Dai nų šven tė To ron te KANADOJE

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-

IX LIE TU VIŲ DAI NŲ ŠVEN TĖS KA NA DO JE RUO ŠOS KO MI TE TAS: D. PA JARS KAI TĖ PED DLE (IŠ KAI RĖS), J. DA NAI TIE NĖ, R. 
KU RIE NĖ, R ŽI LINS KIE NĖ, L. KI SIE LIE NĖ, D. VIS KON TIE NĖ, P. KU RAS, R. KLI ČIE NĖ, A. RE ME SAT, G. JŪD VY TY TĖ

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.
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„Gin ta ri niai ai dai“ – lie tu viš ka ra di jo pro gra ma Ka na do je, ku rios stei gė jas inž. Edu ar das Stun ge vi čius, tuo 
me tu in ži ne ri jos stu den tas, jau at šven tė 30 me tų ju bi lie jų. Lie tu viš ka ra di jo lai da tran sliuo ja ma Ha mil to ne, iš  
McMas ter uni ver si te to, kiek vie ną sek ma die nį nuo 13 iki 14 val., taip pat gir di ma ir in ter ne tu  HTTP://CFMU.
MCMAS TER.CA  

„Gin ta ri niai ai dai“ ai di jau 30 me tų

ŠIUO ME TU RA DI JO STU DI JO JE DIR BA 
AMA LI JA  GED RIE NĖ (IŠ KAI RĖS) IR VE-
DĖ JA LIU DA STUN GE VI ČIE NĖ

EDU AR DAS STUN GE VI ČIUS SU SŪ-
NU MI DA VI DU RA DI JO CFMU-FM 93.3 
STU DI JO JE

Kol dar ne pra dė jo te skai ty-
ti šio straips nio, pa klaus ki te drau gų 
vie no da ly ko: ar jie ži no, iš kur ki lęs 
švei ca riš kas „Til si ter“ sū ris? Aš pa-
klau siau ir iš gir dau lo giš ką at sa ky-
mą: „iš Til si ter re gio no kaž kur Švei-
ca ri jo je“. 

Tur būt ir pa ti bū čiau pa sa kiu-
si tą pa tį, kol į ran kas ne pa kliu vo 
straips nis apie švei ca rą iš ei vį, ka ro 
me tu tu rė ju sį pa lik ti sa vo na mus Ry-
tų Prū si jo je. Per skai čiau tą straips nį 
ir ne ga lė jau pa ti kė ti, kad „Til si ter“ 
sū rio pa va di ni mas su teik tas pa gal 
tą vie to vę, kur jis bu vo pra dė tas ga-
min ti – Til žę! Ir kaip man tas anks-
čiau į gal vą ne at ėjo? Bet kur gi ta są-
sa ja tarp Švei ca ri jos ir Til žės? 

Švei ca ri ja ne vi sa da bu vo to-
kia tur tin ga ša lis kaip da bar. 1400-
1848 me tais dau gu ma švei ca rų bu vo 
sam do mi ka rei viai sve ti mo se ar mi-

Įdo my bės: be veik lie tu viš kas sū ris Švei ca ri jo je
jo se. Nuo 1850 iki 1914 me tų, ve ja-
mi ba do, iš ša lies emig ra vo apie 400 
tūkst. žmo nių. Prieš Ant rą jį pa sau-
li nį ka rą Švei ca ri ją pa li ko dau giau 
žmo nių, nei į ją įva žia vo. XIX am-
žiu je daug sū rių meist rų pa li ko Švei-
ca ri ją, nu ta rę pa ban dy ti sa vo lai mę 
sve tur. Vie ni iš jų ap si sto jo Til žė je, 
įkū rė sū ri nes ir ban dė nau jus re-
cep tus. 1893 me tais švei ca ras Ot to 
Wart mann su gri žo iš Til žės na mo, į 
Thur gau kan to ne esan tį tė vų ir bro-
lio ūkį Holz hof, ki še nė je tu rė da mas 
„Til si ter“ sū rio re cep tą. Tais pa čiais 
me tais pra dė jęs ga min ti šį sū rį, tuo 
už si im ti jis pa siū lė ir sa vo ko le-
goms. Net gi ir šian dien, penk ta jai 
kar tai pe rė mus Holz hof ūkį, tę sia-
mos „Til si ter“ sū rio ga mi ni mo tra-
di ci jos. Pa gal iš Til žės at si vež tą re-
cep tą sū rį ga mi na dar apie tris de šimt 
įvai rių sū ri nių, Bo de no – Ciu ri cho 

eže rų ir Säntis apy lin kė se. Kiek vie-
nais me tais vyks ta kon kur sas, ku ria-
me iš ren ka mas „Meis ter Til si ter“. 
Vi sos tris de šimt sū ri nių yra griež-
tai tik ri na mos ir vė liau iš ren ka mos 
de šimt ge riau sių. Spe cia li ko mi si ja 
iš ge riau sių iš ren ka pen kias, ku rios 
pa ten ka į fi na lą. Kas met rug pjū čio 
1-ąją Holz hof ūky je spe cia lis tai ir 
pub li kos at sto vai ak los de gus ta ci-
jos bū du iš ren ka tris ge riau sius sū-
rių ga min to jus, ku rie vi sus me tus 
tu ri iš im ti nę tei sę ga min ti „Meis ter 
Til si ter“ sū rį. Be je, vi si at sa kiu sie-
ji, kad Til sit yra kaž kur Švei ca ri jo je, 
yra tei sūs – nuo 2007 me tų rug pjū čio 
1 die nos Til sit ofi cia liai yra ten, kur 
ply ti Holz hof ūkis. 

Dia na Brun ner
Iš „Švei ca ri jos lie tu vių ži nios“
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AIRIJOJE Žemai tis, ku riam 
W.Chur chi lis yra au to ri te tas

Pra ėju sių me tų ru de nį Ai ri jos Lie tu vių Ben druo me nė je įvy ko svar bių įvy kių. Ai-
ri jos LB in ter ne ti nia me pus la py je ra šo ma, kad su va žia vi mo da ly viai džiaugs min gai 
svei ki no prie ben druo me nės pri si jun gu sį 500-ąjį ben druo me nės na rį. Dve jus me tus 
ben druo me nei va do va vu siai Jur gai Vi du gi rie nei ne be kė lus sa vo kan di da tū ros bal sų 
dau gu ma iš rink tas nau jas ben druo me nės va do vas – Ri das Bie lia je vas. „Ri das žo džio 
ki še nė je nei eš ko jo ir su si rin ku siems pri sis ta tė že mai tiš kai“, – ra šo Ai ri jos lie tu vių tin-
kla pis. – Nuo Tel šių ki lęs vai ki nas ben druo me nės gy ve ni me ne nau jo kas: ne vie ne rius 
me tus ak ty viai da ly va vo kul tū ri nė je veik lo je, bu vo ALB spor to ko or di na to rius, su ki tais 
ALB na riais or ga ni za vo šeš tą jį Eu ro pos lie tu vių krep ši nio tur ny rą, šią va sa rą vy ku sį 
Dub li ne“. Pateikiame iš trau ką iš www.lie tu viams.lt spaus din to Dei man tės Dok šai tės 
po kal bio su vie nos di džiau sių už sie nio lie tu vių ben druo me nių – Ai ri jos LB nau juo ju 
va do vu Ri du Be lia je vu.

–Kai W. Chur chi lis bu vo 
išrink tas mi nist ru pir mi nin ku, tuoj 

pra si dė jo Ant ra sis pa sau li nis ka ras. 
Jo pa klau sė, iš kur jis ži no, kad jis 
tin ka miau sias va do vas šiuo ša liai 
sun kiu lai ko tar piu. Jis at sa kė: „Ži-
nau, nes vi są gy ve ni mą tam ruo-
šiau si“. Aš taip pat vi są lai ką tam 
ruo šiau si, kad ga lė čiau ki lu sias pro-
ble mas spręs ti pats, kar tu su sa vo 
ko man da, o ne ste bė ti, kaip tai da ro 
ki ti. 

–Vos iš rink tas pub li kai pri-
sis ta tė te že mai tiš kai. Esat ki lęs 
nuo Tel šių. Ma tyt, že mai tiš ku mas 
jums la bai svar bus? Ko kie pa grin-
di niai že mai tiš ki bruo žai jums bū-
din gi? 

–Be abe jo že mai tiš ku mas man 
la bai svar bus, nes že mai čių kal ba 
yra taip įau gu si į krau ją, kad kal-
bant li te ra tū riš kai kar tais net rei kia 
pa ieš ko ti žo džių, kas man šiaip ne-
bū din ga. O jei rim tai, ma nau, kad 
ne tu ri me pa mirš ti, iš kur esa me ki lę, 
ir puo se lė ti sa vo kraš to tra di ci jas ir 
kal bą. Pa na šios nuo mo nės lai kau si 
ir dėl dvi gu bos pi lie ty bės. Vai kui gi-
mus sve tur tu ri bū ti su tei kia ma tei-
sė tap ti Lie tu vos pi lie čiu, ne pai sant 
to, kaip vei kia mū sų vie ti nė, Ai ri jos, 
įsta ty mi nė ba zė šiuo klau si mu. Vie-
na ga liu pa sa ky ti, jei šis klau si mas 
bu vo pa teik tas svars ty ti Lie tu vos 
vy riau sy bei, tuo met jis yra be ga lo 
svar bus išei vi jos at sto vams. 

RI DĄ BE LIA JE VĄ JAU SPĖ JO PA STE BĖ TI LIE TU VOS SPAU DA

–Ri dai, ko dėl nu spren dė te 
kan di da tuo ti į ALB va do vo pos tą? 
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Kar tais pa si žy miu di de liu už-
si spy ri mu (kaip tik ras že mai tis), ta-
čiau ne su toks vi sa da, sten giuos iš-
si aiš kin ti re a lią si tu a ci ją, per mąs ty ti 
ir tik ta da da ry ti iš va das. Šią sa vy bę 
rei kia my lė ti ir ją sau go ti, ta čiau iš-
leis ti pa si ga ny ti tik gra žiu oru. Na, 
ir, kaip dau ge lis že mai čių, my liu sa-
vo kraš tą, do miuos jos is to ri ja, kau-
piu jos se no vi nius že mė la pius. 

–Ko kius dar bus nu ma to te? 
Kei sis ben druo me nė je kaž kas ar 
vis kas liks taip pat? Lyg ža da te 
įneš ti dau giau jau nat viš ku mo, ką 
tu ri te ome ny je kon kre čiau? 

– ALB tu ri la biau įsi lie ti į vi-
suo me nę, ji tu ri bū ti at vi ra vi siems 
no rin tiems į ją at ei ti ir iš reikš ti sa-
ve. Fi gū ruo ja trys ins ti tu ci jos: ben-
druo me nė, am ba sa da ir baž ny čia. 
Jos tu ri su da ry ti vien ti są ir ne da lo-
mą ko a li ci ją. Tik taip mes ga lė sim 
siek ti mak si mu mo sa vo ben druo-
me nė je. Ra di ka lių pa si kei ti mų ben-
druo me nė je kol kas ne bus, dirb si me 
at si žvelg da mi į vi sos Ai ri jos lie tu vių 
in te re sus, siek si me pa verg ti lie tu vių 
šir dis sa vo gra žiais pro jek tais, o ne 
dai lio mis šu kuo se no mis. 

–Pir mi nin ko ka den ci ja – vos 
me tai, ar tiek lai ko pa kan ka dar-
bams at lik ti, juk vos spė sit ko jas 
ap šilt, ir jau vėl rin ki mai? 

– Ka den ci ja ALB ga li tęs tis 
iki tri jų me tų, vie ne ri me tai tik rai 
bū tų trum pas lai kas vi siš kai iš reikš ti 
sa ve vi suo me ni nė je veik lo je. O da-
bar steng si mės – kiek svei ka ta leis. 

– Kaip ma no te, ko dėl svar bu 
bū ti ben druo me nė je, ko dėl svar bu 
iš lik ti lie tu viu gy ve nant sve tur? 

–Aš ben druo me nę vi sa da va-
di nu tau tos mo ti na iš ei vi jo je. To dėl 
tap ti šei mos na riu ir kaž ką nu veik ti 
jos la bui – kiek vie no iš ei vi jos pi lie-
čio pa rei ga. O iš lik ti lie tu viu sve tur 
bū ti na to dėl, kad mū sų vai kai tu rė tų 
pa vyz dį. Pa ga liau, kad, pa si kei tus si-
tu a ci jai pa sau ly je, grį žęs iš ei vi jos lie-
tu vis at gal į tė vy nę jaus tų si vi sa ver-
čiu Lie tu vos pi lie čiu, ne ati to lu siu nuo 
Lie tu vos kul tū ros, vis dar mo kan čiu 

ra šy ti ir skai ty ti bei leng vai reiš kian-
čiu sa vo min tis lie tu vių kal ba. 

– Ben druo me nė je yra 500 
na rių. Ką at sa ky tu mė te tiems, ku-
rie kal ti na, kad at sto vau ja te la bai 
la bai ma žai sau je lei tau tie čių, gy-
ve nan čių Ai ri jo je? 

– Aš vi sa da sa kau, kad svar bu 
ko ky bė, o ne kie ky bė. Mes ofi cia liai 
tu ri me 500 re gist ruo tų na rių, ta čiau 
sten gia mės dirb ti su vi sos Ai ri jos 
lie tu viais. Kaip ten be bū tų, ALB at-
sto vau ja vi siems Ai ri jos lie tu viams. 

–ALB yra ir Pa sau lio lie tu-
vių ben druo me nės (PLB) da lis. 
Kaip ver ti na te šios skė ti nės or ga-
ni za ci jos veik lą? 

–Ši or ga ni za ci ja ak ty viai rep-
re zen tuo ja lie tu vius vi sa me pa sau ly-
je, pa lai ko ry šį su Lie tu va, ska ti na 
puo se lė ti lie tu vy bę pa sau lio mas tu, 
ne pa mirš ti bei per teik ti jau nes nia-
jai kar tai sa vo lie tu viš ką kul tū rą. 
Pri klau sy ti šiai or ga ni za ci jai mums 
yra di de lė gar bė. Ti kiuos ir to liau 
ak ty viai pa lai ky ti ry šius tarp ALB ir 
PLB. 

–Ri dai, kaip jū sų pa ties ke-
liai at ve dė į Ai ri ją? Tru pu tį pa pa-
sa ko ki te apie sa ve, sa vo po mė gius, 
dar bus, šei mą. 

–Esu ki lęs iš Tel šių ra jo no, 
Luo kės mies te lio. 2000 me tais bai-
gęs Luo kės vi du ri nę mo kyk lą įsto-
jau į Klai pė dos uni ver si te tą, 2005 
me tais įgi jau edu ko lo gi jos ba ka lau-
ro laips nį ir kū no kul tū ros pe da go-
go bei tre ne rio spe cia ly bę. Bai gęs 
moks lus su su ža dė ti ne Li na, ku ri 
da bar jau yra ma no žmo na, iš vy kom 
į Ai ri ją. Ta po me ak ty viais ka ta li kiš-
kos ben druo me nės na riais, sie la troš-
ko šok ti ir dai nuo ti, to dėl įsi jun gė me 
į „Lie tu viš ko do bi lo“ veik lą. Da ly-
vau da vo me įvai riuo se ren gi niuo se, 
kon cer tuo se ir da li jo mės lie tu viš ko-
mis tra di ci jo mis ne tik su lie tu viais, 
bet ir su ai riais. Ka dan gi di dži ą ją 
da lį ma no gy ve ni mo ir lais va lai kio 
už ima spor tas, to dėl su mie lu no ru 
su ti kau už im ti ben druo me nės spor-
to ko or di na to riaus pa rei gas. Man 

pa tin ka dau ge lis ko man di nių spor-
to ša kų – fut bo las, krep ši nis, tin kli-
nis, bet esu pri jau čian tis ir bė gi mui, 
plau ki mui, šach ma tams. Taip pat 
su žmo na mėgs ta me ke liau ti. Daž-
nai ke lio nės neap si ei na be spor to ar 
spor ti nių žai dy nių. 

–Sa vo at ei tį ma to te Ai ri jo je 
ar Lie tu vo je? Ar ba tie siai švie siai: 
grį ši te? Jei taip, ka da? Ir bet ku-
riuo at ve ju – ko dėl? 

–Sa vo at ei tį, kaip ir ne ma ža 
da lis lie tu vių, sie jau ir sie ju su Lie-
tu va ir esu di de lis pa trio tas. Dau ge-
lis čia at vy ko me už si dirb ti ir san tau-
pas pa nau do ti sa vo sva jo nių re a li za-
vi mui ne kur ki tur, o tik tė vy nė je. Ko 
da bar ir sie kia me... O ka da grį ši me 
sun ku pa sa ky ti... Abu su žmo na esa-
me to kios nuo mo nės, kad bū da mi 
čia tu ri me iš nau do ti lai ką kaip ga li-
ma tu ri nin giau ir pra smin giau, įgy ti 
pa tir ties, ku ri bū tų nau din ga grį žus į 
Lie tu vą. Ji čia dir ba mėgs ta mą dar bą 
ir stu di juo ja. Aš dir bu sta ty bų kom-
pa ni jo je, – tai nė ra ma no ar kliu kas, 
bet džiu gu, kad ga liu sa ve re a li zuo ti 
ki to se sri ty se ir veik lo je, to dėl ir pa-
siū liau sa vo kan di da tū rą į ALB pir-
mi nin ko pa rei gas. 

–Ko kia ta Ai ri ja ir ai riai jū-
sų aki mis? 

–Man Ai ri ja yra ne pa pras-
tai gra žios gam tos, įvai rių tau ty bių, 
ga li my bių ir links my bių ša lis. Esu 
pa ten kin tas, kad at vy kau čia, pra-
mo kau an glų kal bos, su ti kau daug 
tau tie čių, ku rie ta po ge rais drau gais. 
Kaip ir kiek vie na ki ta pa sau lio ša-
lis, ji yra la bai įdo mi. Jos pi lie čiai 
ski ria si nuo lie tu vių kaip die na nuo 
nak ties. Gal to dėl man juos la bai pa-
tin ka ste bė ti. Jų ben dra vi mas kiek 
šil tes nis at ro do žvel giant iš iš orės, 
ta čiau kai tru pu tį pra de di at ver ti tų 
žmo nių sie las, pa jau ti, kad jie daug 
di des ni veid mai niai nei mes. Lie-
tu vis yra tie sus žmo gus, jei rei kia, 
pa sa kys, kad šian dien esi blo gas, o 
ryt pa sa kys, kad jau pa si tai sei ir esi 
ge ras, o ai ris vi sa da sa kys, kad tu esi 
ge ras. 
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Bir že lio 11 die ną mi rė Al fon-
sas Ka lu že vi čius; kal bė da mas apie šį 
liūd ną įvy kį ne ga liu bū ti ob jek ty vus, 
nes jis – ma no tė tis. Leis ki te man pa-
si da lin ti ke liais žo džiais apie jį. 

Daž nai man suk da vo si min-
tis… apie tą die ną, kai ma no tė čio, 
ma no did vy rio, jau ne be bus ša lia ir 
ką aš pa pa sa ko siu drau gams, kiek 
gra žių pri si mi ni mų man lie ka apie jį.

Tė tis bu vo ko vo to jas, ly giai 
kaip dau ge lis ki tų, ku riuos gal būt jūs 
ger bia te, bet šis yra „ma no“. Ma no 
įsi vaiz da vi mu, jis bu vo tar si se nas 
gen ties iš min čius, iš ku rio aš vi sa-

Epi ta fi  ja Tė čiuiURUGVAJUJE

da gau da vau pa ta ri mų ir pa mo ky mų. 
Dar bi nin kas, ama ti nin kas ir iš min-
tin gas žmo gus. Įran kių „drau gas“, 
me no ger bė jas ir kny gų my lė to jas.

Aš my lė jau sa vo tė vą ir iš 
jo su lauk da vau to pa ties jaus mo. 
Jis man ro dė sa vo mei lę, mo ky da-
mas ma ne žve jo ti, žais ti ir nau do tis 
meist rys tės įran kiais, ku riais jis už-
si dirb da vo kas die nę duo ną. O juk tai 
gal ir yra pa grin di nis mei lės žen klas. 
Įsi vaiz duo ju, kad bū tent ši taip ir elg-
da vo si se nų gen čių va dai.

Jam ne eg zis ta vo sun kūs lai ko-
tar piai… tik cik lai… kaip me tų lai kai 

ar ba sė ja. Vi sa da pri im da vo be si kei-
čian čius lai ko tar pius ir su jais su si gy-
ven da vo, jaus da ma sis to lai ko tar pio 
da li mi, ne kreip da mas dė me sio į ka-
len do rius ar di dė jan tį krep šį me tų.

Žais da vo su ma no drau gais 
ir dis ku tuo da vo apie vie ną fut bo lo 
įvar tį kaip ir mes, jau nuo liai, da ry-
da vo me.

Kai pra si dė da vo kal bos apie 
žve jy bą, jis pir ma sis su si ruoš da vo ir 
pa si im da vo sa vo pa ties pa ga min tus 
tin kle lius bei sa vo ran ko mis nu si-
pin tą krep še lį.

Kai aš su au gau, ma no tė vas 
bu vo ma no drau gų drau gas. Va ka-
ro nė se vi si kar tu ple pė da vo me apie 
nie ką ir apie vis ką, ban dy da mi su-
si tvar ky ti pa sau lį, kol iš ger da vo me 
ge ro vy no ir pa rū ky da vo me su suk tą 
ci ga re tę, kaip jam pa tik da vo.

Šian dien iš ke liau ji į tą vie tą, 
kur dva sios gy ve na, tad no riu pa pra-
šy ti, kad An ge lai tau ro dy tų ke lią.

Ma no tė vas gar bi no Lie tu vos 
pa go nių ti kė ji mą, to dėl no riu, kad su 
sa vi mi jis pa si im tų ke le tą daik tų, nes 
ti kiu, kad jam jų rei kės:

- jo ke ra mi nė ka rei vio kau kė, 
min ky ta sa vo ran ko mis;

- kal vio plak tu kas, ku rį jis 
nau do jo iki pas ku ti nės die nos šia me 
pa sau ly je;

- kny ga, ku rią jis daž nai skai-
ty da vo, kai no rė da vo pra na šau ti, 
įspė ti der lius ir sa vo gė les pa so din ti.

Ne ga liu įsi vaiz duo ti, kad jau 
ne be ma ty siu ei nant į kal ną ke liu, 
Aust ri jos gat ve, su sa vo il gais, su-
riš tais plau kais ir ci ga re te lū pų kam-
pu ty je.

Jau ne be sė dė si me kar tu prie 
sta lo Lie tu vių klu be… li ko pra ei ty je 
mū sų šach ma tų par ti jos…

Bū da mas pa ra pi jos ar baž ny-
čios dar bi nin kas jis mie liau pa tai sy-
da vo var tus ar lan gus, ne gu lan ky da-
vo pa mal das, taip jis jau tė si nau din-
ges nis.

Pra šau Die vą sau go ti jo dva-
sią. Amen.

Alberto Kaluževičius
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Mie las An driau, 30 me tų da li-
jo mės džiaugs mais ir var gais. Už au-
gi nom dvi duk ras, ku rio mis tu la bai 
džiau geis, ypač įteik da mas joms abi-
tū ros ates ta tus.

Prieš 30 me tų tu su ži no jai, 
kad ser gi ne pa gy do ma li ga. Prieš 18 
me tų, tau gu lint re a ni ma ci joj, mel-
džiau Die vo, kad ta ve pa lik tų mums 
ir Va sa rio 16-osios gim na zi jai. Die-
vas iš klau sė ma no mal dų, nes tur būt 
ma tė ta ve dar il gai bū siant rei ka lin-
gą...

Atos to ga vo me kar tu la bai re-
tai: tik ke lis kar tus tu nu vy kai su 
mu mis į Lie tu vą ir į Ame ri ką, ir vis 

Gim na zi ja bu vo tau kaip vai kas
2008 m. gruo džio 14 d. Vo kie ti jo je stai ga mi rė il ga me tis Va sa rio 16-osios lie tu vių 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. PL re-
dak ci ja krei pė si į Jo gy ve ni mo drau gę Ma rytę Damb riū nai tę Šmi tie nę, pra šy da mas pa si-
da lin ti min ti mis apie kar tu pra bė gu sį ilgą gy ve ni mą ir dar kar tą pri si min ti Jį, Jo dar bus, 
džiaugs mus ir rū pes čius. Re dak ci ja ga vo p. Ma ry tės laiš ką, ku rį pa tei kia me.

VOKIETIJOJE

tik po rai sa vai čių, nes sku bė da vai 
grįž ti į gim na zi ją, sa ky da mas, kad 
yra daug dar bų...

Pri si me nu pir mus mū sų ve-
dy bi nio gy ve ni mo me tus. Ta da ruo-
šė mės IV Pa sau lio lie tu vių jau ni mo 
kon gre sui. Tu bu vai PLJK pir mi nin-
kas, o man lie pei bū ti PLJK In for-
ma ci jos ko mi si jos pir mi nin ke. Pri si-
me nu, kaip mes kas sa vai tę pyk da-
vo mės, nes tu lie pei pa ruoš ti PLJK 
in for ma ci jas spau dai, o man vis 
trūk da vo ži nių. Pa si bar da vo me, ta da 
kar tu su lip dy da vo me in for ma ci jas 
ir iš siųs da vo me laik raš čiams. To kia 
pa dė tis tę sė si vi sus mū sų pir muo sius 

me tus.
Kai pra dė jai di rek to riau ti Va-

sa rio 16-osios gim na zi jai, abu nu-
ta rė me leis ti gim na zi jos met raš tį. 
1982 me tais kom piu te rių dar  ne bu-
vo, tad vi są met raš čio me džia gą rei-
kė da vo su ra šy ti ra šo mą ja ma ši nė le, 
su kli juo ti nuo trau kas ir dar už ra šus 
po jo mis. Kiek nak tų ne mie go jo me, 
kol tie met raš čiai pa si ro dy da vo. Prie 
šie me ti nio met raš čio dir bai iki pas-
ku ti nės sa vo gy ve ni mo sa vai tės. 

At si me ni, prieš 25 me tus 
nu ta rė me kas met ruoš ti Va sa rio 
16-osios gim na zi jos Ta len tų va ka rus 

ŠMITŲ ŠEIMA

Nukelta į 41 psl.
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Už sie nio lie tu vių po žiū ris į 
Lie tu vą ir grį ži mo da ly kus mums 
sklei dė si per 10 me tų trun kan tį ben-
dra vi mą su be si krei pian čiais in te re-
san tais. Ne vie nas jų kon tak ta vi mo 
su mu mis pro gą iš nau do ja ne tik in-
for ma ci nių po rei kių pa ten ki ni mui, 
bet ir sa vo įspū džių, ver ti ni mų, nuo-
sta tų tie sio gi niam ar ne tie sio gi niam 
iš sa ky mui. Bu vo to kių, ku riems in-
for ma ci ja iš mū sų ne bu vo pa grin di-
nė prie žas tis dia lo go už mez gi mui, 
ki ti ne slė pė, kad sa vo nuo mo nės iš-
sa ky mas yra pa grin di nis lan ky mo si 
ar ba laiško tiks las.

Kaip ga li ma bū tų mė gin ti 
ka te go ri zuo ti In for ma ci jos cen tro 
klien tų nuo sta tas Lie tu vos at žvil giu?

Po zi ty vis ti niai in di fe ren tai, 
prag ma ti kai, – juos do mi na kon-
kre tūs rū pi mi klau si mai, ver ti ni mus 
iš sa ko pa gal sa vo eks per ti zės, pro fe-
si nės kom pe ten ci jos ar in te lek tu a li nį 

Žil vi nas Be liaus kas
Lie tu vių grį ži mo į tė vy nę in for ma ci jos cen tro direktorius

Emig ran to po žiū ris į Lie tu vą ir grį ži mą

ly gį su ma žai iš reikš tais emo ci niais 
fak to riais. Tiek grįž tan tys, tiek pa si-
lie kan tys už sie ny je. Iš lai kan tys na-
tū ra lų ry šį su Lie tu va, ben druo me ne, 
kul tū ra. Kai ku rie iš jų jau gy ve na 
Lie tu vo je.

Išreikšti pa trio tai su do-
mi nuo jan čio mis tau ti nė mis ir re li-
gi nė mis ver ty bė mis, mo bi li za vę si 
lab da rin gai, sa va no riš kai, tau ti nei 
ir kul tū ri nei veik lai. Ga na en tu zias-
tin gi grį ži mo į Lie tu vą po žiū riu, bet 
daž nai tai tai kan tys ne sau, bet vi-
siems ki tiems. Iš gy ve nan tys dėl ne-
pa vy ku sių pro jek tų. Yra nu si vy lu sių 
ir įsi žei du sių.

Dau giau mažiau išreikšti kri-
ti kan tai. Tai ne tik šios gru pės sa vy-
bė, bet ir bū das pri deng ti sa vo ne re a-
li zuo tas as pi ra ci jas Lie tu vo je, o taip 
pat ir at si sa ky mą grįž ti į Lie tu vą. Šis 
bruo žas reiš kia si ir kai ku rių grį žu-
sių tar pe. Ki tas šios gru pės kraš tu ti-
nu mas – la bai ak ty vus Lie tu vos gy-
ve ni mo ste bė ji mas ir ar ši kri ti ka per 
at stu mą.

Lū ku riuo jan tys ir sve rian-
tys. La biau siai bū din ga pas ku ti nės 
ban gos iš vy kė liams. Kar tais tu ri 
dau giau nuos kau dų ne gu kri ti kos. 
Do mi si kon kre čiais rū pi mais da ly-
kais, pvz., so cia li nė mis ga ran ti jo-
mis, se ka eko no mi nę pa dė tį. 

Ga na nu to lę nuo Lie tu vos 
kažke lin tos kar tos lie tu viai ar ba ki-
ti as me nys, tu rin tys in for ma ci nių, 
kar tais uti li ta ri nių po rei kių Lie tu vo-
je (pvz., pi lie ty bė). Daž nai moks li-
nin kai hu ma ni ta rai, ieš kan tys šal ti-
nių ir kon tak tų, tu ris tai, ver sli nin kai. 
Tarp jų yra ne ma žai lai ko pra lei du-
sių ir gy ve nan čių Lie tu vo je.

Rei kė tų ak cen tuo ti, kad 
1-4-osios, o ne ma ža da li mi ir 5-osios 
gru pės na rių vien krei pi mo si į In for-
ma ci jos cen trą fak tu de monst ruo ja 
apie tie sio giai ar už slėp tai tu ri mą 
tam tik ro laips nio po zi ty vią nuo sta-
tą ar ry šio po rei kį. Jų vi sų pre dis po-

zi ci jo se esa ma pa kan ka mai stip raus 
ry šio su Lie tu va ir dau giau ar ma-
žiau ar ti ku liuo to, kar tais mas kuo ja-
mo sie kio jaus tis in teg ruo tam į lie tu-
viš ką dis kur są ir kon teks tu a li zuo tis 
vie no je ar ke lio se lie tu viš ko gy ve ni-
mo plot mė se.

Kaip už sie nio lie tu viai ma to 
sa ve Lie tu vos veid ro dy je? Daž niau-
siai niū rio mis spal vo mis. Tam pa si-
tar na vo dau ge lis da ly kų, pra de dant 
pir mą ja Pi lie ty bės įsta ty mo re dak-
ci ja, už gy nu sia jiems tei sę į Lie tu-
vos Res pub li kos pi lie ty bę ap skri tai, 
o pas ta ruo ju me tu – Kon sti tu ci nio 
teis mo spren di mais, at si sa kant įtei-
sin ti dvi gu bą pi lie ty bę. Ne pai sant 
aukš čiau sių val džios eše lo nų ne kar-
tą de kla ruo to so li da ru mo ir pa lan-
ku mo iš ei vi jai, ne ma ža nu skam bė jo 
ne pa lan kių pa reiš ki mų jos ad re su 
– „in te lek tu a li nės pro sti tu tės“, „iš-
ei vi ja Lie tu vai nie ko ne da vė“, „tik 
tur tų su sig riebt čia at va žiuo ja“ ir 
pan. Re a lia me gy ve ni me In for ma ci-
jos cen tro klien tai kar tais teig da vo, 
kad jie įsi ti ki nę, jog eg zis tuo ja slap-
tos in struk ci jos val di nin kams, kaip 
juos seg re guo ti nuo vi suo me ni nio 
gy ve ni mo Lie tu vo je. Tai bu vu si mo-
kes čių po li ti ka, leng va tos pen si nin-
kams, ben dra lai ky se na jų at žvil giu 
ins ti tu ci jo se, dis kri mi nuo jan tis san-
ty kis.

Ne ga ty viz mą grį ži mo ar per si-
kė li mo į Lie tu vą po žiū riu In for ma ci-
jos cen tro in te re san tai aiš ki na įpras-
ti nė mis prie žas ti mis – eko no mi nis 
ly gis, gy ve ni mo ko ky bės stan dar tai, 
tar pas me ni nių san ty kių kul tū ra, so-
vie ti nio pa li ki mo de for ma ci jos, pro-
vin cia lu mas, ko rup ci ja, čio nykš čių 
ne igia mas po žiū ris į už sie nie čius ir 
jų ini cia ty vas, de mok ra ti jos, žmo-
gaus tei sių įgy ven di ni mo sty gius. 

Kar di na liau sia kri ti ka, iš sa ky-
ta tik ne dau ge lio drą ses nių įstai gos 
klien tų, bet dau giau gir dė ta per su-
si ti ki mus su ben druo me nė mis ir ne-

ŽIL VI NAS BE LIAUS KAS
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Lietuvių grįžimo į tėvynę inf. centre

for ma lius po kal bius – taip ir ne įvyk-
dy tos ar ba su di de lėm iš ly gom vyk-
do mos rin kos eko no mi kos re for mos 
ūkio, me di ci nos, švie ti mo sri ty se ir 
kt. Ne ma ža da lis už sie nio lie tu vių 
lai ko, kad tai iš li ku sių jų „bu vu sių-
jų“ val dy mo pa da ri nys, ir jie ne no rį 
grįž ti į „tą bol še vi ki nį“ kraš tą. Kaip 
ra šo ma „Ame ri kos lie tu vio“ gruo-
džio 15 d. ko men ta re straips niui 
„Grįž ti ar ne grįž ti... O gal tie siog 
spjau ti į tri spal vę?“:

„Grį ži mas bū ti nas ir pri va lo-
mas. Tik... Rei kia ne už mirš ti, kad 
so vie ti nė sis te ma pri dir bo ne tik 
Lie tu vos gy ven to jų są mo nė se, bet ir 
iš ei vių. Tik iš ei viams, ku rių pa pil do-
mas rams tis bu vo lais vas ir de mok-
ra ti nis pa sau lis – leng viau; jie bu vo 
ma žiau pa žeis ti. Rei kia ne už mirš ti, 
kad so vie tų ko la bo ran tai su LKP/ 
LDDP/ LSDP prie ša ky je lai ki nai 
neut ra li za vo tau tą ir tuo tar pu lobs ta 
jos są skai ta ir ją nai ki na. Vi sa iš ei-
vi ja pri va lo pa pras čiau siai su vok ti 
re a ly bę, su si vie ny ti (bū da mi skir tin-
gų po žiū rių į to bu lė ji mo me to dus) ir 
grįž ti į Lie tu vą dirb ti Jos la bui, bet 

ne dirb ti Ja be si nau do jan tiems. Kur 
tai ma ty ta, kad pra ėjus 18 ne pri klau-
so my bės me tų LRS te be sė di LKP/ 
KGB bu vę/esa mi na riai, KT te be dir-
ba as me nys, so viet me čiu kū rę nai-
ki ni mo me to di kas Lie tu vos pa trio tų 
neut ra li za vi mui, ša lies is to ri niams ar 
eko no mi niams ins ti tu tams te be va do-
vau ja pro so vie ti niai ko la bo ran ti niai 
„eli tai“; LT te le vi zi jų pa grin di niai 
ar kliu kai – tik pra mo gos; LGGRTC-
as ir jo bu vu si gen. di rek to rė tik 
tuš čia žo džiau ja ir te bes le pia KPSS 
nu si kal ti mų vyk dy to jus ir jų me to di-
kas, tai ky tas Lie tu vo je, o fak tus apie 
vyk dy tus nu si kal ti mus pa nau do ja 
tik tiek, kiek tai ne pri eš ta rau ja ko-
la bo ran ti nės sis te mos eg zis ta vi mui; 
kur tai ma ty ta, kad iki šios die nos 
tai ko mos žiau rios at vi ros ir už slėp-
tos eko no mi nės sank ci jos ži niask lai-
dai, ban dan čiai vyk dy ti švie tė jiš ką 
veik lą tau to je – tu riu ome ny je „XX 
am žius“ ir www.slap tai.lt; na, ir ki ta 
pu sė – re mia mi Lie tu vos dien raš čiai, 
ku rie pri klau so ko la bo ran ti nei sis te-
mai ir dangs to jų nu si kal ti mus (čia 
ve da „L. Ry tas“, „Kau no die na“ ir 

ki ti); par ti za nų vai kai eli mi nuo ja mi 
iš ver slo; prieš par ti za nus ir jų šei mų 
na rius te be vyk do mi nu si kal ti mai; 
ad vo ka tams drau džia ma juos gin ti; 
Po lit ka li nių ir trem ti nių są jun ga po 
šiai die nai ne tu ri jos na rių tei ses gi-
nan čių ad vo ka tų... Pro ble mų daug, 
nes SSSR ko la bo ran ti nė sis te ma te-
be dir ba ap si jun gu si, nes juos vie ni-
ja vie na svar bi prie žas tis – ben drai 
da ry ti nu si kal ti mai Lie tu vai so viet-
me ty je ir pra tęs ti po 1990 me tų... 
Taip kad grįž ti se niai rei kė jo ir rei-
kia – bet ne pa vie niui, ne egois tiš kai 
nu si tei kus, bet kil niu tiks lu, var dan 
Lie tu vos... Šian dien ak ty viai te be-
vei kian ti SSSR/LTSR ko la bo ran ti-
nė sis te ma tai įvar di ja nai vu mu, ne-
prag ma tiš ku mu, ne re a lu mu – vie nu 
žo džiu, tam da ro mos di de lės ir pla-
taus mąs to kliū tys“.

Tai ga na pa pli tęs už sie nio lie-
tu vių po žiū ris į esa mą pa dė tį Lie tu-
vo je ir jis dis ku tuo ja mas spau do je, 
pa ra pi jo se, pri va čiai. Do mi nuo ja 
tarp at ra ban gių, bet tu ri ne ma žai pri-
ta rian čių ir tarp tre čia ban gi ų.

(at ei ti nin kai juos pra ve da).  Mo ky to-
jai taip pat pa bai go je pa si ro dy da vo, 
ir tu vi suo met bū da vai su jais kar tu.

Tu vi siems tu rė jai lai ko..., lai-
ko iš klau syt mo ki nius, mo ky to jus ir 
ypač mus, sa vo šei mą. 

Vi si ga lė jo me pa si bels ti į ta vo 
ka bi ne tą, tau pa skam bin ti, su stab-
dy ti pa si kal bė ti gim na zi jos kie me. 
Vi suo met sė dė da vai prie kom piu te-
rio sa vo raš ti nė je iki vė ly vo va ka ro. 
Daž nai tau skam bin da vau, klaus da-
ma, „ ar dar grį ši šian dien na mo?“, 
o ta vo at sa ky mas vi suo met bū da vo: 
„Jau ei nu, tik tu riu už baigt laiš ką“.

Kar tais pyk da vau, kad ne su-
tvar kai mū sų na mų po pie riz mo, at-
si skai ty mų.  Tau rū pė jo lai ku su tvar-
ky ti gim na zi jos rei ka lus. Be to, tu 
kiek vie nam pa dė jai pil dy ti vi so kias 
an ke tas, at si skai ty mus, ra šy ti raš tus 
ir laiš kus, o mū sų fi nan si niai at si-
skai ty mai vė luo da vo dve jus tre jus 
me tus.

Tu pats la bai my lė jai sa vo tė-
ve lį ir, kai su ži no jai, kad jis sun kiai 

ser ga, su tvar kei gim na zi jos prie žiū-
rą ir li kai vi są sa vai tę pas tė ve lį iki 
jo mir ties.  Vi suo met rū pi nais se-
nais, vie ni šais žmo nė mis ir  pa rė mei 
tuos, ku rie rū pi no si sa vo tė vais ar ba 
ar ti mai siais. Vai kus my lė jai vi sus: 
sa vus ir sve ti mus, ge rus ir iš dy kė-
lius, ma žus ir di de lius. Tau nė kiek 
ne truk dė, kad mo ky to jos vai kas ta-
vo ka bi ne te barš ki no se ną ra šo mą ją 
ma ši nė lę, kai jo ma ma ve dė po pie-
ti nes pa mo kas. Vi suo met pie ta vai su 
mo ki niais, net sa vait ga liais. Sa kei, 
val gy siu, kaip ma no mo ki niai val go. 

Ki tus la bai už jau tei, dėl jų 
jau di nai si, o kai aš pra kal bė da vau 
apie ta vo li gą, tu vi suo met at sa ky da-
vai: „Ki tiems yra daug blo giau“.

Kai Lie tu va kė lė si nau jam gy-
ve ni mui, tu sa vo svei ka tą vi sai už-
mir šai: va ži nė jai su pa skai to mis į 
to li miau sias vie to ves, ver tė ja vai vi-
siems, kam rei kė jo, Sau sio 13-osios 
nak tį sė dė jai vo kie čių te le vi zi jo je, 
pa si ruo šęs iš vers ti at siųs tą me džia-
gą. Ki tiems pa žiū rė ti tu sun kiau-
sio se si tu a ci jo se iš lik da vai ra mus, 

atkelta iš 39 psl. ta čiau vi du je vis ką gi liai iš gy ven da-
vai, ypač kiek vie ną gim na zi jai iš ki-
lu sį pa vo jų. Gim na zi ja bu vo tau kaip 
vai kas. 

Dau gy bė laiš kų ir užuo jau tų 
yra ta vo dar bo aukš čiau sias įver ti-
ni mas.

Tu sa kei, kai iš ei si į pen si ją, 
ruo ši man pus ry čius, vir si pie tus. Ta-
čiau aš ma čiau, kad pen si jos tu vi sai 
ne lau kei. Tu ne no rė jai pa lik ti gim-
na zi jos. Gal čia li ki mas pri si dė jo, 
kad tu net ne su ži no tum, kas pe rims 
ta vo dar bą, gal dėl  to taip stai ga mus 
pa li kai.

30 me tų tu ken tė jai skaus mus. 
Gal reik tų dė ko ti Die vui, kad jis tau 
ne lei do kan kin tis dar dau giau ir iš 
lė to už dus ti...

Žinau, kad mus tris la bai my-
lė jai, ži nau, no rė jai, kad Va sa rio 
16-osios gim na zi ja vi sa da gy vuo tų 
ir kad Lie tu va bū tų di di ir gar bin ga 
ša lis.

Ačiū, kad ta ve tu rė jo me.
Ma ry tė su Li na ir Dai na
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„pasaulio lietuvio” žinios

Eu ro pa

AU KOS:

88,91 zl
Juo zas Le vins kas, Bor don, 

Didžio ji Bri ta ni ja;
75,84 zl
Ar no Heid, Lübeck, Vo kie ti ja;
73,56 zl
Ro mas Kas pa ras, Vil nius, 

Lie tu va; 

JAV, Ka na da (JAV do le riais)

Gar bės pre nu me ra ta: Vy-
tau tas Ano nis, Re go Park, NY, JAV; 
Juo zas Ar dys, Fair view, PA, JAV; 
Van da Bag do nas, Da y to na Be ach, 
FL, JAV; Vy tas ir Ni jo lė Ba niu kai tis, 
Roc kford, MI, JAV; Juo zas Bru žas, 
Wo od stock, CT, JAV; Ju lia Dan ta, 
Ex ton, PA, JAV; Ge di mi nas Dra gū-
nas, Phi la delp hia, PA, JAV; Sta sys 
Ei va, Man ches ter, NH, JAV; Al gi-
man tas ir Te re sė Ge čiai, Hun ting don 
Vy, PA, JAV; Da lia Ja kas, Blue Bell, 
PA, JAV; Da nu tė Ja nu ta, Ber ke ley, 
CA, JAV; Vy tau tas Jo nai tis, Grand 
Ra pids, MI, JAV; Ro mas Ke zys, 
Ba y si de, NY, JAV; As ta ir Vac lo vas 
Klei za, Ho mer Glen, IL, JAV; Ri-
chard Kle men ta vi čius, Gulf Bre e ze, 
FL, JAV; Ro mu al das Kriau čiū nas, 
Lan sing, MI, JAV; Juo zas Lau kai tis, 
Bet hes da, MD, JAV; Ka zys ir Ele na 
Ma jaus kas, Chi ca go, IL, JAV; Vy-
tau tas ir Le o ka dia Mi lu kas, Plain-
view, NY, JAV; Al bi nas Mit ke vi čius, 
Los An ge les, CA, JAV; Rai mun das 
Na mi kas, Wa sa ga Be ach, On ta rio, 
Ka na da; Re gi na ir Ber nar das Na ru-
šis, Ca ry, IL, JAV; Pra nas Par gaus-
kas, Ot ter vil le, ON, Ka na da; Ge-
no vai tė Plu kas, San ta Mo ni ca, CA, 
JAV; An ta nas Po li kai tis, West la ke 
Vil la ge, CA, JAV; Va cys Ro čiū nas, 
In de pen den ce, OH, JAV; Al gis Ru-
gie nius, Blo om field Hills, MI, JAV; 
Bro nius Sap lys, Eto bi co ke, On ta rio, 
Ka na da; Jo nas Stan kus, Ha mil ton, 
On ta rio, Ka na da; Ri man tas Stro lis, 

„Pa sau lio lie tu vio“ au ko to jai ir gar bės pre nu me ra to riai
Pres que Is le, MI, JAV; Ire na Sušins-
kas, Cle ve land, OH, JAV; Al do na 
Šmulkštys, Chi ca go, IL, JAV; Šarū-
nas C. Už gi ris, High land Park, IL, 
JAV; Al gir das Vai čiū nas, Wes ton, 
On ta rio, Ka na da; So fi ja Vas hkys, 
St. Pe ters burg, FL, JAV; Ro mu al das 
Vei tas, Mil ton, MA, JAV; 

AU KOS:

1000 dol.
Tal ka Lit hu a nian Cre dit Union 

LTd., Ha mil ton, On ta rio, Ka na da; 
60 dol.
Auš ra M. Ba bic kie nė, Rich-

mond Heights, OH, JAV; Arū nas K. 
Drau ge lis, Le mont, IL, JAV; 

50 dol. 
Vid man tas Raišys, Mer ce Is-

land, WA, JAV;
40 dol.
Ri chard Kle men ta vi čius, Gulf 

Bre e ze, FL, JAV; Ge no vai tė Plu kas, 
San ta Mo ni ca, CA, JAV; Bro nius 
Sap lys, Eto bi co ke, On ta rio, Ka na da; 
Čes lo vas Sen ke vi čius, To ron to, On-
ta rio, Ka na da; 

35 dol.
Ge di mi nas ir Si gi ta Da mašius, 

Li ber ty vil le, IL, JAV; V. Ma tu sai tis, 
Li vings ton, NJ, JAV; 

30 dol.
Vla das Ar ma lis, Bal ti mo re, 

MD, JAV; Re gi na ir Ber nar das Na-
rušis, Ca ry, IL, JAV; Bi ru tė Preikš tas 
Pet ru lis, Da y to na Be ach, FL, USA; 

25 dol. 
Ro mu al das Vei tas, Mil ton, 

MA, JAV;
20 dol.
Ona Ado mai tie nė, Sun ny 

Hills, FL, JAV; Pau li na Hei nin gas, 
Det roit, MI, JAV; Eu ge nia Ko lu pai-
lai tė, Chi ca go, IL, JAV; Pu ti nas Ma-
sa lai tis, Wa y ne, PA, JAV; Jo nas Plei-
rys, Chi ca go, IL, JAV; 

10 dol. 
Alo y zas V. Ai dis, Bet hes da, 

MD, JAV; Ri chard E. Bar tash, Ro-
ches ter, NY, JAV; Wan da Bich ne vi-
čius, Ci ce ro, IL, JAV; Bi ru tė Če pai-

tis, To ron to, On ta rio, Ka na da; Al do-
na Gri nis, St. Pe te Be ach, FL, JAV; 
Ire na A. Jan so nas, Os ter vil le, MA, 
JAV; Ele na Ja sai tie nė, St. Pe ters-
burg, FL, JAV; Jo nas Kau nas, Dow-
ners Gro ve, IL, JAV; Ant ho ny Ka va-
liaus kas, Fair fax, VA, JAV; Hen ri kas 
Lau cius, Union Pier, MI, JAV; Si gi-
tas Liau kus, Shel ton, CT, JAV; Juo-
zas Lu kas, Grand Ra pids, MI, JAV; 
Mr. & Mrs. Pet ras R. Mei lus, Or land 
Park, IL, JAV; Ar tu ras Mi ciu das, 
Bu e nos Ai res, Ar gen ti na; Vic to ria 
Pi ke lis, Chi ca go, IL, JAV; Vla das 
Pleč kai tis, Rich mond Heights, OH, 
JAV; Al bi nas Reš ke vi čius, Oma ha, 
NE, JAV; An ge lė B. Stan kai tis, Whi-
ting, NJ, JAV; Vy te nis S. Šilas, Chi-
ca go, IL, JAV; 

5 dol.
Mr. Gu dziu nas, Ot ta wa, ON, 

Ka na da; Vla das Mic kus, Wa wa, ON, 
JAV; 

Aust ra li ja (Aust ra li jos do le-
riais)

Gar bės pre nu me ra ta: K. 
Zda nius, Kew, Vic. 

AU KOS:

100 dol. 
Vik to ria Vit kū nas, North 

Plym ton, S.A.; 
55 dol.
Te odo ras Rot cas, Fair field 

East, N.S.W.; 
35 dol.
Frank Rep sys, El wo od, Vic.; 
15 dol.
Al fon sas Či žei ka, Ap plec ross, 

WA; 
10 dol. 
Jad vy ga Mic kus, Yago o na 

West, N.S.W.;
5 dol.
Re no Ces na, Lo wer Plen ty, 

Vic.; Juo zas Pa ške vi čius, West Mo-
o nah, Tas.;  Jo nas Zin kus, Pa na nia, 
N.S.W.


