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Kai apie gy ve ni mą mąs tai kaip apie šven-
tę, tai ir at si svei ki ni mas va sa rio 14 d. su po etu 
Ka ziu Bra dū nu Vil niaus me ni nin kų kal ne ly je, 
An ta kal nio ka pi nė se, ne at ro do toks tra giš kas. Tas 
at si svei ki ni mas iš tie sų ir ne bu vo liūd nas – žmo-
gus iš ėjo pa da ręs vis ką, kas bu vo jam skir ta. Ma-
čiau, kaip Jo duk ra Ele na, kai duob ka siai pra dė-
jo ber ti že mę ant jos Tė vo kars to, su džiau ge siu 
aky se Bra dū nų jau ni mui pa ro dė į dan gų – iš ku-
rio ant kal ne lio, ant pu šų, kry žių ir žmo nių ėmė 
ele gan tiškai leis tis snai gės, tar si Dan gaus ma na, 
so ti nu si mū sų sie las ir mo men to rim čiai tei ku si 
ypa tin gos pra smės, po ezi jos ir nuo jau tos, kad Ve-
lio nis aukš ty bė se lau kia mas ir lai mi na mas. Taip 
at si tin ka tik po etams. 

At ro do, lyg žen klai bū tų ly dė ję ir pra ėju sio 
nu me rio „Pa sau lio lie tu vio“ ren gė jus – ja me, mi-
nė da mi Chicagos dienraščio „Drau gas“ 100-me-
tį, pa tei kė me po kal bį su bu vu siu il ga me čiu Kul-
tū ri nio prie do re dak to riu mi ir po etu Ka ziu Bra-
dū nu, ku ria me jis da ly va vo ką tik grį žęs iš Ame-
ri kos gy ven ti į Lie tu vą. Nu me ris bu vo ren gia mas 
prieš mė ne sį iki Po eto mir ties. Tar si bū tu me ga vę 
žen klą, kad su juo jau rei kia pra dė ti at si svei kin ti. 
Ži no ma, tai tik su ta pi mas, bet to kie su ta pi mai da-
ro mū sų gy ve ni mą įdo mų ir pa slap tin gą. O šia me 
nu me ry je jau at si svei ki na me iš tie sų – pa tei kia-
me žinią apie Ka zio Bra dū no lai do tu ves.

Gai la, bet at si svei ki na me ir su pra ėju sių 
me tų gruo džio nu me ry je kal bin tu Vy tau tu Ig nu – 
2009 m. va sa rio 20 d. Vil niu je mi ru siu, bet di dži-
ą ją gy ve ni mo da lį už sie ny je kū ru siu dai li nin ku, 
ku ris į tė vy nę su žmo na Bi ru te bu vo grį žęs prieš 
tre je tą me tų.

Šia me nu me ry je taip pat rašome apie va-
sa rio 13 d., Vil niu je, Rad vi lų rū muo se, ati da ry tą 
di džiu lę – 127 Lie tu vos dai li nin kų konkursinių 
dar bų pa ro dą „Lie tu vos tūks tant me tis“, skel bia-
mą JAV gy ve nu sių lie tu vių dai li nin kų Mi ko J. 
Ši lei kio ir Te ofi lio Pet rai čio pre mi joms lai mė ti.

Šio mis die no mis Už sie nio rei ka lų mi nis-
te ri ja pa sky rė spe cia lų ap do va no ji mą „Lie tu vos 
tūks tant me čio žvaigž dė“, kurio lau re a tu ta po 
PLB at sto vas Lie tu vo je Gab rie lius Žem kal nis. 

Lie tu vių na mai džiau gia si, kad jie iš ei vi jos 
vei kė jų Van dos ir Vac lo vo Ma žei kų dė ka tu ri ga-
li my bę reng ti gim to jo žo džio kon kur sus... 

Tai toks tas mū sų lie tu viš kas gy ve ni mas – 
tarp šia pus ir ana pus Lie tu vos sie nos, ku ri kaž-
ka da skal dė tau tą ir nuo ku rios nu ė mus ge ležinę 
uždan gą Lie tu va ge ro kai pra pla tė jo ir pa gi lė jo.

Aud ro nė V. Škiu dai tė

Su ta pi mai ir nuo jau tos
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Po pra ėju sių me tų ru de nį 
vy ku sių rin ki mų į Sei mą Lie tu vo je 
val dan či ą ją ko a li ci ją su da rė cen-
tro-de ši nio sios par ti jos, ku rių Vy-
riau sy bės pro gra mo je yra nu ma ty-
ta ra di ka lių re for mų įvai rio se sri-
ty se. Vie na iš jų – Tau ti nių ma žu-
mų ir iš ei vi jos de par ta men to prie 
LR Vy riau sy bės reorganizavimas. 
Pa gal nau jo sios val džios kon cep-
ci ją lie tu viai, gy ve nan tys už sie-
ny je, pri ski ria mi Už sie nio rei ka lų 
mi nis te ri jos kom pe ten ci jai. Krei-
pė mės į už sie nio rei ka lų mi nist rą 
Vy gau dą Ušac ką, ku ris su ti ko at-
sa ky ti į ke le tą klau si mų šia te ma.

Svar bu ge rin ti užsie nio lie tu viams tei kia mas pa slau gas
–Ko dėl kei-

čia mas ry šių su 
už sie ny je gy ve nan-
čiais tau tie čiais 
mo de lis ir kuo pra-
na šes nė bus nau jo-
ji sis te ma? 

–Pa skli dę po 
pa sau lį lie tu viai – 
mū sų tau tos da lis, 
su ku ria sie kia me 
tu rė ti kuo glau des-
nius ry šius. Esa me 
su in te re suo ti iš lai-
ky ti lie tu vy bę, lie tu-
vių kal bą, tra di ci jas, 
is to ri ją, puo se lė ti 
ben  d ruo  me  n i š  ku -
mą. Mums, XV Vy-
riau sy bei, svar bu, 
jog lie tu vių, kur jie 
be gy ven tų, in te re-
sai bū tų tin ka mai 
at sto vau ja mi, kad 
vyk tų dia lo gas tarp 
už sie ny je gy ve nan-
čių lie tu vių ir Lie-
tu vo je pa si li ku sių 
tau tie čių. Bū tent 
to dėl sie kia me, jog 
už sie ny je gy ve nan-
čių lie tu vių klau si-
mai, jų nag ri nė ji mas 
Vy riau sy bė je bū tų 

pa kel tas į mi nist ro ly gį – įku riant 
Už sie nio lie tu vių de par ta men tą prie 
Už sie nio rei ka lų mi nis te ri jos. Šiuo 
žings niu taip pat sie kia me efek ty-
vaus vals ty bės ski ria mų lė šų už sie-
nio lie tu vių veik lai pa nau do ji mo. 
Iki šiol pa ra mos sky ri mas buvo ne-
ko or di nuo tas, į pro ce są įsi jun gu si 
ne vie na ins ti tu ci ja. Re or ga ni za vus 
Tau ti nių ma žu mų ir iš ei vi jos de par-
ta men tą su ma žės at sa kin gų ins ti tu ci-
jų skai čius, iš ei vi jos rei ka lų ko or di-
na vi mas taps efek ty ves nis. Už sie nio 
rei ka lų mi nist ras, bū da mas mi nist rų 
ka bi ne to na riu, ga lės efek ty viau gin-
ti ir su iš ei vi jos po rei kiais su si ju sius 
klau si mus

–Ar Tau ti nių ma žu mų ir iš-
ei vi jos de par ta men to iš ei vi jos po-
sky rio per ve di mas į URM bus tik 
for ma lus, ar ta me veik los ba re kas 
nors kei sis iš prin ci po? 

–Po li ti ka už sie nio lie tu vių at-
žvil giu yra dau gias luoks nė, to dėl 
ins ti tu ci jos iš ei vi jos pro ble ma ti ką 
tu rė tų įtrauk ti į sa vo spe cia li zuo tos 
veik los lau ką, o Už sie nio rei ka lų de-
par ta men tas tu rė tų at lik ti la biau ko-
or di nuo ja mą jį vaid me nį.

Mes ver ti na me Tau ti nių ma-
žu mų ir iš ei vi jos de par ta men to įdir-
bį, įgy ven di nant už sie nio lie tu vių 
po li ti ką, to dėl siek si me iš lai ky ti ge-
ro sios prak ti kos tęs ti nu mą. Di džio ji 
da lis žmo nių iš da bar ti nio de par ta-
men to, dir ban čių su už sie nio lie tu-
viais, tu rė tų ir to liau tęs ti šią veik lą, 
to dėl es mi nių pa si kei ti mų ne bus.

Re or ga ni zuo jant TMID sie-
kia me ge rin ti už sie nio lie tu viams 
tei kia mas pa slau gas, steng si mės, 
kad ben druo me nių pro jek tų pa ra-
mai bū tų su for mu luo ti aiš kūs kri te-
ri jai, kad lė šų sky ri mas bū tų ne tik 
ko or di nuo tas, bet ir pa nau do ji mas 
skaid rus. Ma nau, kad pri ori te tas tu-
rė tų bū ti ski ria mas pro jek tams, ku rie 
ska tin tų sa vai mi nio vei ki mo po ten-
cia lą, t.y. su kur tų ga li my bes ug dy ti 
tau ti nio ben druo me niš ku mo tra di ci-
jas. 

Kaip prak tiš kai vyks Lie tu-
vos vals ty bės ir už sie ny je gy ve nan-
čių lie tu vių ben dra vi mas? Iki šiol 
TMID va do vai ir tar nau to jai va-
žia vo skai ty ti pra ne ši mų, da ly vau-
ti šven tė se į kraš tus, kur gy ve na 
for ma liai su si bū rę lie tu viai. Kas 
da bar be tar piš kai bus tie žmo nės, 
ku rie dirbs su lie tu viais? Ar Lie tu-
vos am ba sa do se bus žmo nių, ku rie 
bus at sa kin gi už šį dar bą ir jei gu 
taip, kiek jų bus?

–Ka dan gi iš lai ky si me TMID 
veik los ge rą ją pa tir tį, ry šys su ben-
druo me nė mis ne nu trūks, anaip tol, 
– kaip įma ny da mi steng si mės jį stip-
rin ti. Steng si mės, jog am ba sa dos, 

LIETUVOS UŽ SIE NIO REI KA LŲ MI NIST RAS V. UŠAC KAS 
(DE ŠI NĖ JE) IR ŪKIO MI NIST RAS D. KREI VYS
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ku rios yra Lie tu vos mo kes čių mo-
kė to jų tar nai, ir ben druo me nės tap-
tų vi sa ver čiais part ne riais, pa si ti kin-
čiais ir pa de dan čiais vie ni ki tiems.

–Užsie nio lie tu vių rei ka lų 
ta ry ba. Ar ji ku ria ma re mian tis 
kie no nors pa vyz džiu, ar tai ori gi-
na li struk tū ra? Ta ry bos for ma vi-
mo prin ci pai ir funk ci jos. 

–Mi nist ras pir mi nin kas An-
drius Ku bi lius pri ta rė ma no ini cia ty-
vai su kur ti Už sie nio lie tu vių rei ka lų 
ta ry bą, ku riai jis va do vaus. Ta ry ba 
svars tys stra te gi nius su už sie nio lie-
tu vių rei ka lais su si ju sius klau si mus. 
Jo je kar tu su 7 ar 8 už sie nio lie tu-
vių at sto vais po sė džiaus vi sus jiems 
rū pi mus klau si mus ku ruo jan čių Vy-
riau sy bės ins ti tu ci jų va do vai: Fi nan-

sų, Švie ti mo ir moks lo, So cia li nės 
ap sau gos ir dar bo, Kul tū ros, Vi daus 
rei ka lų, Už sie nio rei ka lų mi nist rai 
bei Kū no kul tū ros ir spor to de par ta-
men to prie LRV ge ne ra li nis di rek to-
rius. Nu ma to ma, kad Ta ry ba rink sis 
du-ke tu ris kar tus per me tus. Pir mą jį 
po sė dį pa siū liau su reng ti iki šių me-
tų ge gu žės mė ne sio, iki vals ty bės 
ins ti tu ci jos pra dės pla nuo ti 2010 
me tų biu dže tus. 

Ta ry ba,  ku riant plat for mą 
dia lo gui tarp vals ty bės ir už sie ny je 
gy ve nan čių lie tu vių, tu rė tų už tik-
rin ti ge res nį at sto va vi mą užsienyje 
gyvenantiems lietuviams. Kvie čiu 
tautiečius dis ku si jai, ko kie tu rė tų 
bū ti Lie tu vos po li ti kos pri ori te tai 
už sie nio lie tu vių at žvil giu, ką tu rė tų 
spręs ti vals ty bė, o ką pa tys iš ei viai. 

–Ar kei sis Lie tu vos vals ty bės 
po žiū ris į li tu a nis ti nę veik lą, švie-
ti mą už sie ny je: Va ka ruo se, Ry tuo-
se? Ar kei sis li tu a nis ti nės veik los 
už sie ny je fi nan sa vi mo prin ci pai ir 
pats fi nan sa vi mo mas tas?

–Ma no nuo mo ne, svar biau sia 
– lie tu vy bės iš lai ky mas, ku ris pa-
sie kia mas per li tu a nis ti nį švie ti mą. 
Lie tu vių kal bos ir kul tū ros puo se-
lė ji mas, lie tu viš kos ta pa ty bės iš sau-
go ji mas, Lie tu vos is to ri jos ir tra di-
ci jų per da vi mas at ei ties kar toms iš-
liks pri ori te ti nės vals ty bės po li ti kos 
kryp tys. Vals ty bė tu rė tų rem ti šeš ta-
die ni nių li tu a nis ti nių mo kyk lė lių kū-
ri mą si, ap rū pin da ma me to di ne ir mo-
ko mą ja me džia ga, pa dė da ma pa reng ti 
mo ky to jus bei skir da ma lai ki ną 3-5 
mė ne sių fi  nan si nę in jek ci ją. Rei kia 

LIE TU VOS UŽ SIE NIO REI KA LŲ MI NIST RAS VY GAU DAS UŠAC KAS VA SA RIO 16 GIM NA ZI JOS HU E TEN FEL DE, VO KIE TI JO JE, SVE-
ČIAS. MARYTĖS ŠMITIENĖS NUOTR.



Pasaulio lietuvis  /  2009 Kovas6

„pasaulio lietuvio” svečias

daug ak ty viau pa nau do ti šiuo lai ki nių 
ko mu ni ka ci jų ga li my bes, su ku riant 
so li džias elek tro ni nes mo ko mų jų me-
džia gų ba zes, to bu li nant nuo to li nio 
mo ky mo pro gra mas

–Jums ta pus už sie nio rei ka-
lų mi nist ru jau te ko su si tik ti su 
už sie nio lie tu viais. Kaip jie ver ti-
na per tvar ką, su kuo jie ne su tin ka 
ir ar jų nuo mo nė ko re ga vo LR Vy-
riau sy bės pla nus?

–Ver ti na ne vie na reikš miai. 
Ta čiau pa aiš ki nus re or ga ni za ci jos 
es mę ir tiks lus po žiū ris kei čia si. Tai 
pa tvir ti na ir ne se niai Hiu ten fel de 
vy ku sia me PLB Eu ro pos kraš tų ben-
druo me nių su si ti ki me pri im ti pa siū-
ly mai ir iš va dos. Siek si me glau daus 
vals ty bės ir už sie nio lie tu vių ben-
dra dar bia vi mo pla nuo jant ins ti tu ci-
jų, dir ban čių su iš ei vi ja, veik lą. 

–Per kiek lai ko įvyks per-
tvar ka ir ar šian die ni niai spren di-
mai jau yra ga lu ti niai?

–Vy riau sy bės pro gra mo je per-

tvar ką nu ma ty ta at lik ti iki bir že lio 
mė ne sio. Lie tu vos Res pub li kos Mi-
nist ras pir mi nin kas va sa rio 13 d. su-
da rė dar bo gru pę, ku ri įpa rei go ta iki 
ko vo 9 d. iš nag ri nė ti TMID ir Lie-
tu vių grį ži mo į Tė vy nę in for ma ci jos 
cen tro funk ci jas, to les nės veik los 
tęs ti nu mo ir vie tos vals ty bės val dy-
mo sis te mo je klau si mus. Į dar bo gru-
pę įei na įvai rių ins ti tu ci jų at sto vai, 
o taip pat ir PLB at sto vas Lie tu vo je 
Gab rie lius Žem kal nis. Tai gi, su už-
sie nio lie tu viais bus kon sul tuo ja ma-
si vi sais re or ga ni za vi mo klau si mais. 
Po to dar bo gru pės iš va das svars tys 
Vals ty bės val dy mo to bu li ni mo ko-
mi si ja, ku ri kon kre čius spren di mus 
pa teiks Vy riau sy bei. 

–Ko kia Jū sų nuo mo nė dėl 
už sie nio lie tu vių sie kio tu rė ti sa vo 
at sto vus LR Sei me? 

–Pa si sa kau už stip res nį už sie-
nio lie tu vių bal są Lie tu vos po li ti nia-
me gy ve ni me. Svei ki nu Jur gos Vi-
du gi rie nės iš Ai ri jos žings nį – ji pir-
mo ji už sie ny je gy ve nan ti lie tu vai tė 

kan di da ta vo į LR Sei mą 2008 m. rin-
ki muo se. Eu ro pos lie tu vių ben druo-
me nių pir mi nin kų su va žia vi me Hu e-
ten fel de bu vo pri pa žin ta, kad rei kia 
to bu lin ti da bar ti nį rin ki mų įsta ty mą, 
už sie nio lie tu viams įku riant at ski rą 
vien man da tę rin ki mų apy gar dą. Yra 
apie ką pa mąs ty ti.

–Jums yra te kę dirb ti ne su 
vie na lie tu vių ben druo me ne už-
sie ny je, iš ar ti esa te ste bė jęs lie-
tu viš ką gy ve ni mą ten, tik riau siai 
ma tė te ir ki tų tau ty bių ma žu mų 
gy ve ni mą. Kuo ypa tin ga lie tu vių 
ma žu ma ir ar Lie tu vos vals ty bė 
jau pa da rė vis ką, kad lie tu vy bė už 
Lie tu vos ri bų kles tė tų; kad pa ti iš-
ei vi ja la biau įsi jung tų į Lie tu vos 
gy ve ni mą? 

–Di džiuo juo si lie tu vių tau ta, 
jos anks tes nių jų kar tų pa si šven ti mu 
puo se lė jant lie tu vy bę, ko vo jant už 
Lie tu vos lais vę. Ko vo 11-oji vai ni-
ka vo jų dar bą ir įro dė, jog sa vo dy-
džiu ma ža ša lis yra di de lė sa vo dar-

nukelta į 8 psl.

LIE TU VOS UŽ SIE NIO REI KA LŲ MI NIST RAS VY GAU DAS UŠAC KAS RYGOS LIETUVIŲ GIMNAZIJOJE. EDVARDO VICKUN NUOTR.
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–Kas, Jū sų nuo mo ne, be si-
kei čian čia me pa sau ly je šian dien 
yra iš ei vi ja ir kon kre čiai – lie tu vių 
iš ei vi ja? 

–Iš ei vi ja vi sų pir ma yra ne at-
sie ja ma tau tos da lis. Iš ei vi jos ry šiai 
su sa vo gim tą ja vals ty be yra ypač 
svar būs tau tos pa grin du su si kū ru-
sioms vals ty bėms, ko kia ir yra Lie-
tu va. Tau ta nė ra tik vie nos kil mės 
žmo nių rin ki nys, tau tos eg zis ta vi-
mui bū ti na są ly ga yra ne nuils ta ma 
kū ry ba, ne pa liau ja mas tau tos gy vy-
bės puo se lė ji mas. To kios yra vi sos 
tau tos. Lie tu vių tau ta yra sa vi ta sa-
vo su dė tin ga is to ri ja, gry nu mu, pui-
kiai iš lai ky ta ar chaiš ka kal ba, ta čiau 
šian dien, de ja, ji iš gy ve na sun kų 
lai ko tar pį. Ap skri tai vi sos ma žos ir 
su dė tin go je ge o po li ti nė je si tu a ci jo je 
gy ve nan čios vals ty bės tu ri ypa tin gą 
dė me sį skir ti sa vo už sie ny je gy ve-
nan tiems tau tie čiams, nes ki to tau tos 
re zer vo nė ra. Kad tau ta ne iš nyk tų, 
bū ti nos vi sų jai pri klau san čių žmo-
nių ne nuils ta mos pa stan gos. Ki ta 
ver tus, pa ta ruo ju me tu ima me jaus-
ti vis gi lė jan čią nau ją pro ble mą – tai 
ryš kė jan ti ta kos ky ra tarp dvie jų lie-
tu vių iš ei vi jos ben druo me nių: vie-
nos, ku rią ga li ma są ly gi nai pa va din-
ti „se ną ja“, – tai oku pa ci jos me tais 
iš vy kę į už sie nį gy ven ti lie tu viai bei 
jų pa li kuo nys, ir ki tos, ku rią su da ro 
nau jie ji, va di na mie ji „eko no mi niai“ 
mig ran tai, iš vy kę iš Lie tu vos po 
1990 m. ko vo 11-osios. Ši ta kos ky ra 
ne pri de da po zi ty vo nei sprendžiant 
es mi nius „tau tos gel bė ji mo“ klau-
si mus, nei lo ka lias už sie nio lie tu-
viams rū pi mas pro ble mas. Mū sų 
vals ty bi nių ins ti tu ci jų ir vi sų pir ma 
LR Sei mo ir PLB Ko mi si jos už duo-
tis yra po žiū rio pras me ap jung ti šias 
dvi ben druo me nes, o vė liau vals ty-
bi nę są mo nę su tvir tin ti vi so je tau to-

Kar tais spren di mų ieš ko ji mas per daug „su biu rok ra ti na mas“
Po pra ėju sį ru de nį vy ku sių Sei mo rin ki mų pa si kei tus Sei mo su dė čiai į LR Sei mo bei PLB ko mi-

si ją atėjo naujų narių. Vie nu iš ko mi si jos ko pir mi nin kų ta po Tė vy nės są jun gos-Lie tu vos krikš čio nių 
de mok ra tų frak ci jai at sto vau jan tis Pau lius Sau dar gas (PLB at sto vau ja JAV LB at sto vė Da lia Puš-
ko rie nė). No rė da mi PL skai ty to jus su pažin din ti su nau juo ju Ko mi si jos pir mi nin ku krei pė mės į jį su 
ke liais klau si mais, į ku riuos jis su ti ko at sa ky ti.

je – tiek Lie tu vo-
je, tiek už sie ny je 
gy ve nan čio je – ir 
su kur ti ne da lo mą 
ben druo me nę. 

–Kaip Jūs 
su pran ta te Lie-
tu vos vals ty bės 
ir iš ei vi jos san ty-
kius, ko kie jie yra 
ir ko kie tu rė tų 
bū ti?

– P r a  d ė  k i -
me nuo to, ko kia 
yra mū sų iš ei vi-
jos de kla ruo ja ma 
po zi ci ja. Iš ei viai 
nuo lat ke lia jiems 
rū pi mus klau si-
mus, ban do pa-
lai ky ti nuo la ti nį 
dia lo gą su Lie tu va 
ir val džios ins ti-
tu ci jo mis. Pa vyz-
džiui: lie tu viams 
iš ei viams Lie tu-
vos pi lie ty bė, dėl 
ku rios pas ta ruo ju 
me tu vyks ta daug 
dis ku si jų – tai ne 
tei sių ieš ko ji mas, 
o sie kis iš lai ky ti ry šį su Tė vy ne, tuo 
pa čiu stip ri nant tau tos gy vas tį. De-
ja, bet spręs da mi mū sų iš ei viams 
rū pi mus klau si mus, daž nai ieš ko ma 
at sa ky mų ne ten, kur jie yra. Ban-
do ma pa si telk ti ki tų ša lių pa tir tį, 
ta čiau, spren džiant mū sų tau tie čių 
klau si mus, bū ti na įsi klau sy ti į sa ve 
(tuo pa čiu ir į tau tos da lį, gy ve nan-
čią ne Lie tu vos te ri to ri jo je). Kar tais 
spren di mų ieško ji mas per daug „su-
biu rok ra ti na mas“, o ne daug lai ko 
pra lei džian tys Lie tu vo je už sie nio 
lie tu vių at sto vai ne ga li adek va čiai 

kon tro liuo ti jiems rū pi mų klau si mų 
spren di mo. Vi sų pir ma tu ri me nuim-
ti bar je rą: mes ir jie. Tiks las tu ri bū-
ti ben dras tau tos jaus mas, nei eš kant 
ly gių ir ly ges nių, la biau ar ma žiau 
ver tų pri si dė ti prie mū sų vals ty bės 
ir tau tos kū ry bos. Mū sų vals ty bė yra 
pa ly gi nus ma ža, gy ven to jų kas dien 
ma žė ja, o kul tū ri nio ir tau ti nio iden-
ti te to kri zė eko no mi nės kri zės kon-
teks te ver čia su ne rim ti, ar ne at si tiks 
taip, kad mū sų jau no ji kar ta ap skri-
tai ne be no rės va din tis lie tu viais? 
Mū sų pri ori te tas – iš lai ky ti tam prius 

PAU LIUS SAU DAR GAS
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ry šius su kiek vie nu lie tu vių kil mės 
as me niu vi sa me pa sau ly je. 

–Kas nu ma to ma svars ty ti 
bū si ma ja me Sei mo ir PLB ko mi-
si jos po sė dy je? Ką ap skri tai no-
rė tu mė te, kad ko mi si ja spręs tų ir 
iš spręs tų per šią ka den ci ją?

–Li gi šiol LR Sei mo ir PLB 
Ko mi si ja svars tė dau ge lį svar bių 
klau si mų, pa vyz džiui: Lie tu vos kaip 
vals ty bės ry šių stip ri ni mo su už sie-
ny je gy ve nan čiais tau tie čiais klau-
si mai, LR di plo ma ti nių at sto vy bių 
dar bo efek ty vi ni mo, Lie tu vių kul-
tū ros pa vel do už sie nio vals ty bė se 
iš sau go ji mo, dvi gu bos pi lie ty bės ir 
t.t. Ma ny čiau, kad pro ble mos šiuo se 
ba ruo se yra su vok tos, įvar din tos, ta-
čiau klau si mai spren džia mi per ne lyg 
lė tai. Už sie nio lie tu viams ak tu a lūs 
klau si mai spren džia mi epi zo diš kai 
ir be di de lio en tu ziaz mo. Ki ta ver-
tus, kuo to liau, tuo la biau Ko mi si ja 
su si durs ir tu rės spręs ti nau jo po bū-
džio pro ble mas ir klau si mus, su si ju-
sius su nau ją ja eko no mi nės emig ra-
ci jos ban ga, ir tam rei kia ruoš tis. Jau 
ke le rius me tus Lie tu va su si du ria su 

di de lio mas to emig ra ci ja, o pa sau lį 
iš ti ku sios fi nan sų kri zės aki vaiz do-
je pro ble ma at si vers nau ju kam pu, 
t.y. eko no mi niai mig ran tai už sie ny je 
pa tirs vis di des nį vie ti nį spau di mą, 
nes pa siū la dar bo rin ko je ma žės dėl 
eko no mi kos nuos mu kio. Ki ta ver tus, 
grįž tan čių tau tie čių Lie tu vo je lauks 
to kia pat at kak li kon ku ren ci ja iš au-
gu sio ne dar bo są ly go mis, tai gi su si-
kurs la bai pro ble miš ka tarp Tė vy nės 
ir sve tur „pa ki bu si“ ben druo me nė, 
rei ka lau jan ti iš skir ti nio dė me sio. 

Ko mi si ja grei čiau siai į ar ti-
miau sios se si jos dar bot var kę įtrauks 
klau si mus, su si ju sius su dvi gu ba pi-
lie ty be, Tau ti nių ma žu mų ir iš ei vi jos 
rei ka lų de par ta men to re or ga ni za ci ja, 
už sie ny je su kaup to lie tu vių kul tū ros 
pa vel do iš sau go ji mo, Lie tu vos pi lie-
čių ir už sie nie čių vai kų in teg ra vi mu si 
į Lie tu vos mo kyk las bei už sie nio lie-
tu vių vai kų tau ti niu auk lė ji mu sve tur. 
Taip pat grei čiau siai bus svars to mi 
klau si mai, su si ję su už sie nie čių ga-
li my bė mis įvai kin ti Lie tu vos vai kus, 
Lie tu vos var do 1000-me čio mi nė ji mo 
ren gi niais, vals ty bės sau gu mo už tik ri-

bais, ryž tu, žmo nė mis. Bū tent anks-
tes nio sios kar tos už sie nio lie tu viai 
kaip nie kas ki tas įkū ni jo gar sų jį JAV 
pre zi den to John Ken ne dy pa sa ky mą: 
„Ne klausk, ką ta vo ša lis ga li duo ti 
tau, klausk, ką tu ga li duo ti sa vo ša-
liai“. Kvie čiu už sie nio lie tu vius sek-
ti šiuo prin ci pu ir bū ti ak ty viais ben-
druo me nių tra di ci jų puo se lė to jais.

Šian dien pri va lo me ska ti ni 
ak ty ves nį už sie nio lie tu vių įsi jun-
gi mą į Lie tu vos rei ka lus. Vy riau sy-
bės pro gra mo je nu ma ty ta pa reng ti 
Glo ba lios Lie tu vos stra te gi ją, ku rios 
tiks las – už tik rin ti tau tos vien ti su-
mą, už sie nio lie tu vius vi sa ver tiš kai 
įtrauk ti į vals ty bės gy ve ni mą ir pri-
tai ky ti Lie tu vos vals ty bės po li ti ką 
glo ba li za ci jos są ly goms. Šia me kū-
ry bi nia me pro ce se la bai svar bus ir 
už sie nio lie tu vių in dė lis.

Pas ta rai siais me tais pa ste bi-
mai iš au gu si už sie nio lie tu vių ben-
druo me nė rei ka lau ja nau jų, kū ry biš-
kų spren di mų pa lai kant ir puo se lė-

ni mu ir liust ra ci ja bei ES lė šų skirs ty-
mu ir skaid ru mo to bu li ni mu.

–Ma lo nė ki te trum pai pri sis-
ta ty ti pats.

–Pa gal iš si la vi ni mą ir įgy tą pro-
fe si ją esu fi  zi kas – 2007 me tais ap si-
gy niau fi  zi nių moks lų dak ta ro laips nį, 
ta čiau gy ve ni mas su si klos tė taip, jog 
šiuo me tu ei nu Sei mo na rio pa rei gas. 
Nuo 2000 me tų ak ty viai da ly vau ju po-
li ti nės par ti jos Lie tu vos krikš čio nys 
de mok ra tai veik lo je. LKD su si jun-
gus su Tė vy nės są jun ga ta pau jung ti-
nės par ti jos pir mi nin ko pa va duo to ju. 
Iškel tas TS-LKD kan di da tu 2008 m. 
LR Sei mo rin ki muo se Vil niaus Jus ti-
niš kių vien man da tė je apy gar do je iš ko-
vo jau Sei mo na rio man da tą. Ka dan gi 
tai pir mo ji ma no ka den ci ja ne tik kaip 
LR Sei mo na rio, bet ir ap skri tai kaip 
vals ty bės po li ti ko, pa tir tį tik pra de-
du kaup ti. Ka dan gi į po li ti ką at ei nu iš 
moks lo pa sau lio, kar tais į pro ble mas 
žvel giu ki taip nei ko le gos – moks liš-
kiau, prag ma tiš kiau. Vis kam ieš kau 
ra cio na laus pa aiš ki ni mo ir efek ty vių 
spren di mo bū dų.

jant lie tu vy bę. Ti kiu, jog drau ge su 
už sie ny je gy ve nan čiais lie tu viais 
su ra si me tei sin gus įgy ven di ni mo 
bū dus. 

Ak ty ves niam tau tie čių įsi trau-
ki mui į tė vy nės gy ve ni mą yra la bai 
kon kre tūs žings niai – rin ki mų įsta-
ty mo pa kei ti mas, pro jek tų, skir tų 
lie tu vy bės iš sau go ji mui, fi nan sa vi-
mo iš vals ty bės biu dže to su pap ras ti-
ni mas, kon su li nių pa slau gų tei ki mo 
to bu li ni mas. Steng siuos, jog jie bū tų 
įgy ven din ti.

Ma no nuo mo ne, ku riant stip-
res nį ry šį tarp Lie tu vos ir po pa sau lį 
iš si bars čiu sių jos vai kų la bai svar bu 
tar pu sa vio pa si ti kė ji mas. To dėl itin 
svar bu puo se lė ti pa gar ba, su pra ti mu 
ir sa vi tar pio pa ra ma grįs tus vi sų lie-
tu vių – Lie tu vos lie tu vių ir lie tu vių 
už sie ny je; se no sios ir nau jo sios iš ei-
vi jos kar tų; gi lias tra di ci jas ir au to-
ri te tą tu rin čių iš ei vi jos or ga ni za ci jų 
bei nau jai be si ku rian čių už sie nio lie-
tu vių ben druo me nių – san ty kius. 

–Pas ku ti nis – as me ni nis 
klau si mas: prieš po rą me tų Jūs 
su sū nu mi va žia vo te į eks pe di ci ją 
„Mi si ja – Si bi ras“, kaip ži niask-
lai da pra ne šė – ieš ko ti sa vo se ne lio 
ka po. Ko kį įspū dį ši eks pe di ci ja 
pa li ko Jū sų sū nui?

–Di džiu lį. „Mi si ja – Si bi ras“ 
pa tei si no sa vo tiks lą – mo ky ti jau-
ni mą džiaug tis lais ve, puo se lė ti is-
to ri nes pa mo kas, ug dy ti pa trio tiz mą. 
Esu įsi ti ki nęs, kad svei ka ir tvir ta 
tau ta mo ka džiaug tis ne tik lais vės 
pro trū kiu – su vo ki mu, kad esa me 
lais vi ir ga li me gy ven ti lais vo je Eu-
ro po je, bet ir ži no, ko kią kai ną už 
tą lais vę rei kė jo su mo kė ti. Tik to-
kia tau ta ga li nu ga lė ti glo ba li za ci jos 
aud ras ar ki tus iš šū kius.

Be to, ma no sū nui tai bu vo sa-
vo tiš kas pri si lie ti mas ir prie sa vo šei-
mos is to ri jos, nes į Si bi rą pir mu ve ži-
mu iš Ba jo riš kių dva ro ne to li Ute nos 
į Re šo tų ka lė ji mą bu vo iš vež ti ma no 
se ne lis ir mo čiu tė, vė liau į Bar na ū lą 
iš trem tas tė ve lis su se se rim.

atkelta iš 6 psl.
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Va sa rio 15 d. Rad vi liš kio ra jo-
ne vy ko iš kil min gas Lie tu vos lais vės 
ko vos są jū džio 60-me čio mi nė ji mas, 
pra si dė jęs šv. Mi šio mis Rad vi liš kio 
baž ny čio je ir per si kė lęs į so dy bą 
Mė nai čių kai me, kur bu vo įkur tas 
Lie tu vos lais vės ko vos są jū dis. Čia 
Lie tu vos par ti za nai bu vo pa gerb ti ne 
tik Per ga lės sal vė mis, bet ir gar bės 
skry džiu virš so dy bos, ku rį at li ko 
še ši Lie tu vos ir NA TO ka ri niai lėk-
tu vai. 

Gau siai į Mė nai čius su si rin-
ku sie ji že mai len kė gal vas ir ty los 
mi nu te ger bė LLKS De kla ra ci jos 
sig na ta rus: Jo ną Že mai tį-Vy tau tą, 
Alek san drą Gry bi ną-Faus tą, Vy tau tą 
Gu žą-Kar dą, Juo zą Ši bai lą-Me rai nį, 
Bro nių Lie sį-Nak tį, Le o nar dą Gri-

1949-ųjų par ti za nų De kla ra ci jos 60-me tis
go nį-Už pa lį, Adol fą Ra ma naus ką-
Va na gą ir Pet rą Bart kų-Ža gai lą. Nė 
vie nas iš jų ne su lau kė lais vos Lie-
tu vos: kri to ko vo je su gin klu ar ba 
bu vo oku pan tų su šau dy ti. Tik jų var-
dai, iš kal ti gra ni te, am ži nai pri me na 
mums apie de šimt me tį be si tę su sį ka-
rą po ka ro. 

Iš reikš da mas pa gar bą kri tu-
siems ko vo je su gin klu ran ko se LR 
Sei mo pir mi nin ko pa va duo to jas Č. 
Stan ke vi čius su si rin ku siems pa aiš-
ki no De kla ra ci jos svar bą ne tik ta da, 
bet ir nū die nos Lie tu vai. Apie is to ri-
nę ir kon sti tu ci nę par ti za nų De kla ra-
ci jos reikš mę bei ver ty bi nį ir iš lie ka-
mą jį as pek tą, tęs ti nu mą kal bė jo nau-
jo ji Lie tu vos gy ven to jų ge no ci do ir 
re zis ten ci jos ty ri mo cen tro di rek to rė 

T. Bu raus kai tė. At kur to sios LLKS 
Pre zi diu mo ta ry bos pir mi nin kas Jo-
nas Če po nis li ku sių jų gy vų par ti za-
nų var du, ku rie ko vo jo ir au ko jo si 
bei Die vo ma lo ne li ko gy vi, pa svei-
ki no čia su si rin ku sius ir at ėju sius 
pa si sem ti kan try bės, iš tver mės, pra-
šy ti at lei di mo už dva sios sil pnu mą. 
„Lai kas dė ti ran ką prie šir dies ir bū-
nant čia pri siek ti dirb ti Lie tu vai“, – 
ra gi no J.Če po nis.

 Sa vo pri si mi ni mais apie mi-
ni mus lai kus pa si da li jo Mik niaus, 
ku rio so dy bo je par ti za nai bu vo iš si-
ka sę bun ke rį, duk tė Ju li jo na Mik niū-
tė Pet rė tie nė.

 „Ką aš ga liu pa pa sa ko ti iš 
tų lai kų, kai bu vau pa aug lė, kū di kis, 

AL FRE DO PLIA DŽIO (KAM) NUO TRAU KO JE PRIE KY JE: KRAŠ TO AP SAU GOS MI NIST RĖ RA SA JUK NE VI ČIE NĖ (IŠ DE ŠI NĖS), AT-
KUR TO SIOS LLKS PRE ZI DIU MO TA RY BOS PIR MI NIN KAS JO NAS ČE PO NIS, JU LI JO NA MIK NIŪ TĖ PIT RĖ TIE NĖ, MONS. ALFONSAS 
SVARINSKAS, SEI MO NA RĖ AUK SU TĖ RA MA NAUS KAI TĖ SKO KAUS KIE NĖ, RAD VI LIŠ KIO ME RAS AN TA NAS ČE PO NO NIS IR KT.

nukelta į 10 psl.
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pa ly gi nus su šian die na? –  re to riš kai 
klau sė da bar jau gar bin go am žiaus tų 
lai kų liu di nin kė. – 1948 me tais pas 
mus at ėjo še ši vy rai, ir, pa pra šę tė-
vu ko, iš si ka sė bun ke rį. Tė vu kas juos 
pri ėmė ir vi są lai ką su jais ben dra vo. 
1949 me tų va sa rio pra džio je par ti za-
nai bu vo iš ėję ir par si ve dė bū rį vy rų. 
Tai bu vo vi sų Lie tu vos sri čių va dai. 
Gra žūs vy rai bu vo, kiek pri si me nu, 
uni for muo ti, gin kluo ti. Par si ne šė ra-
šo mą sias ma ši nė les ir ten ra šė, kū rė 
kon sti tu ci jas. Pa ga liau Va sa rio 16-tą 
pa si kvie tė tė vu kus į tą bun ke rį. Ten 
pa si ra šė De kla ra ci ją, su gie do jo Lie-
tu vos him ną ir pa sa kė, kad Lie tu va 
tu ri bū ti lais va. Vis vien at eis lai kas, 
tu rės vie ną kar tą su kles tė ti Lie tu va, 
sa kė jie“. 

 J. Mik niū tė pri si mi nė, kad 
bun ke ris so dy bo je su tei kė daug var-
go. Rei kė jo mais tą pa ga min ti, pa-
mai tin ti vy rus: „Pa va sa rį, ru de nį tam 
bun ke ry ras da vo si van duo, rei kė da-
vo jį iš sem ti. Rei kė jo da bo ti ne tik 

nuo en ka vė dė, bet ir kai my nų. Tai-
gi aš bu vau pa grin di nė de žū ruo to ja, 
pra neš da vau. Bu vo su tar ti žen klai. 
Jei koks pa vo jus, į bun ke rį su duo da-
vau tris kar tus, –  bus kra ta. Jei vy rai 
kur iš ei da vo, tai svir tis nuo šu li nio 
bū da vo pa leis ta. Jei bū da vo ra mu, 
tai ki bi rą pri ka bin da vo me“. 

 Se no ji die va go jo si, kad, 
no rint vis ką pa pa sa ko ti, kiek pra-
gy ven ta, kiek iš varg ta, reik tų pu sę 
geros die nos pa sa ko ti. Ji pa lin kė jo 
vi siems, ypač jau ni mui, lai ky tis vie-
nin gai, už Lie tu vą ko vo ti, kaip ko vo-
jo Lie tu vos par ti za nai, kaip bu vo me 
su si jun gę Bal ti jos ke ly je. Ir ne duo ti 
pik tžo lėms bu jo ti, ku rių Lie tu vo je, 
pa sak jos, vis dar yra.

Bu vo pa dė tos gė lės ant par-
ti za nų ka pų Bai so ga los ka pi nė se, 
stab tel ta Še du vos mies to aikš tė je, 
kur re zis ten ci jos me tais nu kau tus 
par ti za nų kū nus gul dė en ka vė dis-
tai, prie Lais vės pa min klo. Mi nė ji-
mas pra tęs tas Rad vi liš kio kul tū ros 
na muo se. Nors 500 vie tų sa lė bu-

vo sau sa kim ša ir Rad vi liš kio ra jo-
no me ras An ta nas Če po no nis iš rė žė 
pa trio ti nę ir dva sin gą kal bą, įtei kė 
gė lių Ju li jo nai Mik niū tei, ta čiau kai 
ku rių da ly vių nuo tai ka jau bu vo pri-
gę su si. Mat vyks tant į Še du vą dau-
ge liui te ko pra va žiuo ti pro ži no mą 
Sa jaus so dy bą, kur 1948 m. taip pat 
vei kė par ti za nų bun ke ris ir vy ko par-
ti za nų va dų su va žia vi mo pa ren gia-
mie ji dar bai, po grin di nė je lei dyk lo je 
bu vo lei džia ma po grin di nė spau da. 
Dar prieš ke le tą me tų vals ty bės sau-
go mas ob jek tas sto vė jo su sto gu ir 
grin di mis. Šian dien sto gas jau įgriu-
vęs...

Rad vi liš ky je kal bė jo vie no iš 
par ti za nų va dų ir 1949 m. De kla ra-
ci jos sig na ta rų Adol fo Ra ma naus-
ko-Va na go duk ra Sei mo na rė A. Ra-
ma naus kai tė Sko kaus kie nė, kraš to 
ap sau gos mi nist rė R. Juk ne vi čie nė, 
ku rios ini cia ty va pra dė ti pa ren gia-
mie ji dar bai bu vu sio je Mik nių so dy-
bo je at kur ti par ti za nų bun ke rį ir kt.

In gri da Vė ge ly tė

Pa sau lio Lie tu vių Ben druo-
me nės (PLB) at sto vui Lie tu vo je 
Gab rie liui Žem kal niui už nuo pel nus 
Lie tu vos vals ty bin gu mui 2009-02-
02 įteik tas Už sie nio rei ka lų mi nis te-
ri jos ap do va no ji mas „Lie tu vos tūks-
tant me čio žvaigž dė“. Kaip pra ne šė 
URM, G. Žem kal nis ap do va no tas 
už nuo pel nus at ku riant Lie tu vos ne-
pri klau so my bę ir lie tu vių iš ei vi jos 
tel ki mą bei il ga me tį dar bą Lie tu vos 
la bui. Ap do va no ji mą PLB at sto vui 
įtei kė už sie nio rei ka lų mi nist ras Vy-
gau das Ušac kas. 

2007 me tais URM įstei gė 
gar bės žen klą „Lie tu vos tūks tant-
me čio žvaigž dė“ Lie tu vos var do 
pa mi nė ji mo tūks tant me čio pro ga. 
Juo ap do va no ja mi Lie tu vos ir už sie-
nio vals ty bių pi lie čiai už ypa tin gus 
nuo pel nus gar si nant Lie tu vos var dą, 
puo se lė jant ir plė to jant tarp vals ty bi-
nius san ty kius, ypa tin gus nuo pel nus 
vals ty bės tar ny bo je.

GAB RIE LIŲ ŽEM KAL NĮ 80-ME ČIO PRO GA SVEI KI NA TAU TI NIŲ MA ŽU MŲ IR IŠ EI VI-
JOS DE PAR TA MEN TO PRIE LR VY RIAU SY BĖS AT STO VAI

Gab rie lius Žem kal nis ap do va no tas Lie tu vos tūks tant me čio žvaigž de

atkelta iš 9 psl.
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Vil niu je yra to kie jau kūs na-
mai – tai „Lie tu vių na mai“, vi du ri nė 
mo kyk la, ku ri po sa vo sto gu glau-
džia lie tu vių kil mės vai kus, įvai rių 
is to ri nių ap lin ky bių, li ki mo iš blaš-
ky tus po vi są pa sau lį. Vai kai lyg 
paukš čiai su grįž ta į pro tė vių ša lį, 
ku rios daž nas ne bu vo ma tęs, o tik 
apie ją gir dė jęs iš ar ti mų jų pa sa ko ji-
mų. Dau ge lis čia pir mą kar tą iš girs ta 
sa vo pro tė vių kal bą. Mo kyk lo je vai-
kai iš moks ta ne tik skam baus gim to-
jo žo džio, bet ir su si pa žįs ta su Lie-
tu vos kul tū ra, is to ri ja, gar bin ga jos 
pra ei ti mi, pa pro čiais, tra di ci jo mis, 

Mo ki nių kon kur sas Lie tu vos var do 1000-me čiui

gam ta bei mies tais. Dau gu ma mo-
ki nių ak ty viai da ly vau ja kul tū ri nė-
je, pa žin ti nė je, edu ka ci nė je mo kyk-
los ben druo me nės, mies to bei ša lies 
veik lo je. 

Nuo 1996 me tų, re miant ir 
glo bo jant JAV lie tu viams Van dai ir 
Vac lo vui Ma žei koms, mo kyk lo je 
vyks ta kas me ti nis, ta pęs tra di ci niu, 
moks lei vių kū ry bi nių dar bų kon-
kur sas. Šio kon kur so tiks lai: plės-
ti moks lei vių li te ra tū ri nę veik lą bei 
kū ry bi nės min ties raiš ką; ska tin ti 
moks lei vius pa žin ti tė vų ir pro tė vių 
pra ei tį, pa pro čius, tra di ci jas; for-

muo ti pi lie ti nius jaus mus ir ver ty bi-
nes nuo sta tas. 

Or ga ni za to riai – lie tu vių kal-
bos mo ky to jų me to di nis bū re lis. 

Ge riau sių dar bų au to riai ap-
do va no ja mi mo kyk los di plo mais bei 
po nų Van dos ir Vac lo vo Ma žei kų pi-
ni gi nė mis pre mi jo mis. 

Šiais me tais mo ki niai kū ry-
bi nius dar bus sky rė Lie tu vos var do 
tūks tant me čiui pa mi nė ti. Jie ra šė in-
di vi du a liai pa si rink to mis te mo mis:

Po ezi ja (ei lė raš čiai, hai ku ir 
kt. ); 

Pro za (ap sa ky mai, no ve lės, 

SU MO KI NIAIS, KON KUR SO DA LY VIAIS IR LAU RE A TAIS LIE TU VIŲ NA MŲ MO KY TO JAI: LIE TU VIŲ KAL BOS MO KY TO JA VIL MA VIL-
KY TĖ ŽE MAI TAI TIE NĖ, NU GA LĖ TO JOS MO KY TO JA (1 EIL. TU PI); MO KYK LOS DI REK TO RIAUS PA VA DUO TO JA PO PA MO KI NEI VEIK LAI 
EG LĖ STOR PIRŠ TIE NĖ IR LIE TU VIŲ KAL BOS MO KY TO JA RŪ TA ZA KAR KAI TĖ (2 EI LĖ JE IŠ KAI RĖS); VI DU RY JE: LIE TU VIŲ KAL BOS 
MO KY TO JA AUŠRA DAMB RAUS KIE NĖ, BU VĘS MO KYK LOS DI REK TO RIAUS PA VA DUO TO JAS, ŠIO KON KUR SO GLO BĖ JAS, GER BĖ JAS, INI-
CIA TO RIUS, NUO LA TI NIS SVE ČIAS ALO Y ZAS BAK ŠYS; IŠ DEŠINĖS PRA DI NIŲ KLA SIŲ MO KY TO JA DO NA TA STA SIŪ NIE NĖ IR LIE TU VIŲ 
KAL BOS MO KY TO JA VIO LE TA ZUB RIC KAI TĖ
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mi nia tiū ros); 
Pub li cis ti ka (rašiniai).
Džiau gia mės ir svei ki na me 

šių me tų kon kur so lau re a tus:
I vie ta – Vla da Šapo va lo va – 4 

kl. – mo kyt. D. Sta siū nie nė; Ju ri jus 
Gors ko vas – 7 kl. –   mo kyt. V. Zub-
ric kai tė; Ro ber ta Bla že vi čiū tė – 8 kl. 
– mo kyt. V. Zub ric kai tė; Vir gi ni ja 
Po ja wis – 11 kl. – mo kyt. V.  Vil ky tė 
Že mai tai tie nė.

II vie ta – Ger da Ver soc kai tė 
– 3 kl. – mo kyt. S. Ro žie nė; Ma ri ja 
Fe di na – 8 kl. – mo kyt. D. Kvik lie-
nė; Ri man tas Zag re ba je vas – 11 kl. 
– mo kyt. V. Vil ky tė Že mai tai tie nė; 
Ana Čer niais – 11 kl. – mo kyt. V. 

Vil ky tė Že mai tai tie nė.
III vie ta – Do mi ny ka Kai ry tė 

– 3 kl. –  mo kyt. S. Ro žie nė; Lie-
pa Lau rė nai tė – 6 kl. – mo kyt. D. 
Brie die nė; Anas ta zi ja Žur ko – 11 kl. 
mo kyt. V. Zub ric kai tė; As ta Pies zu-
lis – 10 kl. – mo kyt. V. Vil ky tė Že-
mai tai tie nė.

Pa ska ti na mo ji vie ta, mo kyk-
los pa gy ri mai raštai: Ar vy das Sin ke-
vi čius – 3 kl., mo kyt. S. Ro žie nė; Ri-
ta Ab ram ki na – 7 kl., mo kyt. V. Zub-
ric kai tė; Lo re ta Be liaš – 7 kl. mo kyt. 
V. Zub ric kai tė; Anas ta zi ja Se li va no-
va – 10 kl., mo kyt. V. Vil ky tė Že mai-
tai tie nė; Vik to ras Ti mo fe je vas – 11 
kl., mo kyt. V. Vil ky tė Že mai tai tie nė; 

Ar tur Ani ke jev – 12 kl., mo kyt. V. 
Vil ky tė Že mai tai tie nė.

Nuo šir džiau si, šil čiau si pa dė-
kos žo džiai šio kon kur so glo bė jams 
ir rė mė jams JAV lie tu viams Van dai 
ir Vac lo vui Ma žei koms. Jų dė ka puo-
se lė ja mas mo ki nių kū ry biš ku mas, 
mei lė gim ta jai kal bai. Ti ki mės, jog 
tas lie tu viš kas žo dis, ku rį, da ly vau-
da mi li te ra tū ri niuo se kon kur suo se, 
mo ki niai su šil do sa vo šir džių ši lu-
ma, ly dės juos vi są gy ve ni mą. Sėk-
mės ir Die vo pa lai mos Jiems. 

To liau siū lau vie ną kon kur si nį 
ra ši nį.

Auš ra Damb raus kie nė 
lie tu vių kal bos mo ky to ja

Ne gal vo jau, kad tiek daug 
var gų ir džiaugs mo teks man pa tir-
ti. Greit pra bė go jau nys tė, bet nie-
ko ne si gai liu. Esu ne pri klau so ma ir 
lais va, ma no var das pla ti na mas vi-
sa me pa sau ly je. Su kū riau šei my ną – 
lie tu vių tau tą – pri klau san čią NA TO 
ir ES. Pir mą kar tą  pa mi nė ta bu vau 
1009 me tais Kved lin bur go met raš-
ty je. Tė vai pa va di no ma ne – Lie tu-
va. De ja, nie ka da ne su ži no jau, ko dėl 
bū tent taip, o ne ki taip. Vie ni tei gė, 
kad var das ki lo iš kel tiško žodžio 
– „Li ta via“, reiš kian čio „pa kraš čių 
ša lį“. Ki ti aiš ki no, kad sie ja si su lie-
tu višku žodžiu – „lie ti“, tai gi esu lie-
taus šalis. Tre ti sie jo su pa našu hid-
ro ni mu – Lie tau kos upe liu. Bet tai 
bu vo, yra ir te lie ka pa slap tis.

Pa me nu lai kus, ka da kiek vie-
nas ma no kū ri nys bu vo gar bi na mas, 
va di na mas šven tu. Lie tu viai bu vo 
la bai re li gin gi, ne da ran tys skriau-
dos ki tiems. Vis kas pa si kei tė iš ki lus 
Vo kie čių or di no ri te rių grės mei. Bu-
vau pas ku ti nis pa go niškas Eu ro pos 
kraštas, no rė da ma iš veng ti ne ma lo-
nu mų at si sa kiau se no jo ti kė ji mo ir 
1251 m. Min dau go var du pri ėmiau 

krikš čio ny bę. Tai bu vo skau dus 
smū gis vi siems.

Di de lis lū žis ma no gy ve ni me 
įvy ko 1386 m., kai val do vas Jo gai-
la buvo pa kvies tas užim ti Len ki jos 
val do vo sos tą. Pa ga liau ne bu vau 
vie na, tu rė jau se sę – Len ki ją. Kar-
tu mes bu vom ne nu ga li mos, įgi jom 
pa si ti kė ji mo. Pas ku ti nis Jo gai lai-
tis – Žy gi man tas Au gus tas su tei kė 
mums nau ją var dą: Tau tų Res pub li-
ka: „Rzec zpos po li ta Oboj ga Narów“ 
. Ta pau di džiau sia ir stip riau sia vals-
ty be, ku ri tę sė si nuo Bal ti jos iki Juo-
do sios jū ros. De ja, tai ne tru ko il gai.  
XVI II a. pra si dė jo sun kūs lai kai, nu-
sil pau. Ma no be jė giš ku mu pa si nau-
do jo Aust ri ja, Prū si ja ir Ru si ja. 1795 
m. ta pau Ru si jos im pe ri jos da li mi.

Tik po I Pa sau li nio ka ro aš ir 
se suo Len ki ja, ga lė jo me at kur ti sa vo 
ne pri klau so my bę. Len ki jos val do vas 
Ju ze fas Pil sud skis ban dė  pa grob ti iš 
ma nęs ma no tur tą, kū di kė lį – Vil nių. 
Ko vo jau var dan jo, sten giau si jo ne-
pra ras ti, bet vel tui. Vi sa ši si tu a ci ja 
iš si spren dė, ka da bu vo pa si ra šy tas 
Mo lo to vo-Ri ben tro po pak tas. 1940 
m. vėl ati te kau Ru si jai. Pra si dė jo 
sun kūs ir žiau rūs lai kai. Ma no že mė-
je vieš pa ta vo ne tei sy bė ir smur tas. 
Nie kad ne pra ra dau vil ties, kad ka da 

Mie la drau ge
Konkursinis rašinys

VIR GI NI JA PO JA WIS SKAITO SAVO 
RAŠINĮ
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nors tap siu ne pri klau so ma. 1990 m. 
ma no sva jo nė ta po re a ly be. Aš vėl 
lai min ga. Tar si Odi sė jas su grį žau į 
sa vo Ita kę.

Lie tu vo je gy ve na 3,592 mln. 
gy ven to jų. Da lis ma no šei mos pa-
pli to po vi są pa sau lį. Gar sė ju gin-
ta ro dir bi niais ir pui kiais krep ši nio 
žai dė jais. Mes – kū rė jų tau ta, daž-
niau siai sie ja ma su ryš kiu lie tu vių 
kul tū ros ir me no at sto vu dai li nin ku  
Mi ka lo ju mi Kon stan ti nu Čiur lio niu.

O ko kio dė me sio ir su si ža vė-
ji mo su si lau kė ma no Vil nius. Iš au go 
į įspū din gą mies tą. Jam te ko pa tir ti 
dau gy bę ka rų, oku pa ci jų ir su grio vi-
mų. Bet ne pai sant to sos ti nė je ga li-
ma ras ti be veik vi sus eu ro pi nės ar-
chi tek tū ros sti lius – nuo go ti kos iki 
kla si ciz mo. Ryš kiau siu go ti kos pa-

vyz džiu yra Šv. Onos baž ny čia.
Taip, kaip kiek vie na vals ty bė, 

tu riu ir aš sa vo vė lia vą, tri spal vę:

Gel to na spal va – tai sau lė,
Žalia – tai lau kų spal va,
Rau do na spal va – tai krau jas,
Kar tu jos – tai Lie tu va.

Ma no her bas la bai se nas, bet 
iš si ski ria iš ki tų Eu ro pos her bų. Tai 
bal tas rai te lis rau do na me lau ke su 
mė ly nu sky du, ku riame vaiz duo ja-
mas dvi gu bas auk si nis kry žius. Ma-
no him nas pa ra šy tas Vin co Ku dir kos 
ran ka. Kaip ma lo nu klau sy tis, kai jis 
skam ba iš vai kų lū pų.

Šie met švę siu sa vo tūks tant-
me tį, ku ris įro do, kad ne vel tui bu-
vo pra lie tas ne kal tų žmo nių krau jas. 

Dė ka knyg ne šių ir par ti za nų iš sau-
go ta li ko lie tu vių kal ba ir pa pro čiai. 
Žmo nių šir dy se vis pla ka mei lė Lie-
tu vai.

Mes kaip paukš čiai į Lie tu vą  
        grįž tam,

Mums Aukščau sias nu ro do 
            ta kus.
Ge riau sias pa vyz dys – Lie tu-

vių na mai. Čia mo ko si iš už sie nio 
su grį žę lie tu viai, no rin tys at ras ti sa-
vo šak nis ir tar nau ti tė vy nei.

Mie la drau ge, no rė jau pa si da-
lin ti su ta vim sa vo džiaugs mu ir pa-
ra gin ti, kad at švęs tu me šias ne pa kar-
to ja mas me ti nes kar tu.

Ta vo Lie tu va 
Vir gi ni ja Po ja wis 11 a

„LIETUVIŲ NAMŲ“ RAŠINIŲ KONKURSO NUGALĖTOJAI
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Mi ko J. Ši lei kio ir Te ofi  lio Pet rai čio var do kon kur sas

SAU LĖS KI SA RAUS KIE NĖS MO LIO TI PI JOS „LAIP TAI“, „DVI SĖ DIN ČIOS MO TE RYS“; „ŽIŪ RĖ JI MAS PRO LAN GĄ“ 

PA RO DOS LAU RE A TAI (IŠ KAI RĖS): AR VY DAS ALI ŠAN KA (III PRE MI JA); RO MU AL DAS KUN CA (II ), VAC LO VAS KRU TI NIS 
(I) – VI SI TRYS MI KO J. ŠI LEI KIO PRE MI JOS LAU RE A TAI; JUO ZA PAS AN TA NAS GEL GU DAS (III), EG LĖ VER TEL KAI TĖ (II), SAU LĖ 
KI SA RAUS KIE NĖ (I) – VI SI TRYS TE OFI LIO PET RAI ČIO PRE MI JOS LAU RE A TAI. DA NU TĖS MU KIE NĖS NUOTR.
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Va sa rio 13 d. Vil niu je, Rad-
vi lų rū mų sa lė se, ati da ry ta di džiu lė 
Lie tu vos dai li nin kų pa ro da, ku rio je 
sa vo kū ri nius eks po nuo ja net 127 
au to riai. Nors bu vo skel bia ma, kad 
tai pas ku ti nė pen kių kon kur sų cik lo 
pa ro da, bet ati da ry mo me tu kū rė jai 
iš gir do, kad grei čiau siai kon kur sas 
bus pra tęs tas. 

Šiek tiek kon kur sų is to ri jos. 
Kon kur sus ren gia Lie tu vos dai lės 
mu zie jus ir Čiur lio nio ga le ri ja, vei-
kian ti Le mon te, Chi ca gos, IL, prie-
mies ty je, ku ri yra šių ren gi nių ini-
cia to rė. Ga le ri ją 1957 m. lie tu vių 
jė zui tų Jau ni mo cen tre Chi ca go je 
įstei gė į Va ka rus pa si trau kę lie tu-
viai dai li nin kai. Čiur lio nio ga le ri jo-
je bu vo ren gia mos pa ro dos ir pa gal 
ga le ri jos įsta tus pa ro do se da ly va vę 
dai li nin kai vie ną dar bą do va no da vo 
ga le ri jai, ku ri juos kau pė Ne pri klau-
so mai Lie tu vai, nes iš ei viai vi sa da 
ti kė jo, kad ji ka da nors bus lais va. 
1975 m. taip su si klos tė ap lin ky bės, 
kad Čiur lio nio ga le ri jos ta po dvi, 
ku rių ki ta įsi kū rė „Mid land Sa vings“ 
ban ko, ku rį val dė ži no ma Ame ri kos 
lie tu vių vei kė jų Žio gų šei ma, pa tal-
po se. 

Su kau pu si pa kan ka mą fon dą 

ši ga le ri ja nuo 1977 m. pradė jo skir-
ti pre mi jas pa ro dų da ly viams, o nuo 
1980 m. ėmė teik ti ir var di nes Mi ko 
J. Ši lei kio bei Te ofi lio Pet rai čio pre-
mi jas, įsteig tas pa čių dai li nin kų.

Mi kas J. Ši lei kis (1893-1987), 
ki lęs iš Za ra sų kraš to, į JAV at vy ko 
1913 m., bai gė Chi ca gos me no ins-
ti tu tą, kū rė po r tre tus ir pei za žus, 
bu vo vie nas iš Čiur lio nio ga le ri jos 
sig na ta rų, pir ma sis jos di rek to rius, 
nuo la ti nis da ly vis ir ren gė jas, „Nau-
jie nų“ dien raš čio prie do „Me no ži-
nios“ įkū rė jas ir re dak to rius, dai lės 
kri ti kas, ra šy to jas, ver tė jas. Pre mi jų 
fon dą Ši lei kis įstei gė 1978 m., vė-
liau fon das pa pil dy tas dai li nin ko te-
sta men tu pa lik to mis lė šo mis. Mi ko 
J. Ši lei kio kū ri niai Lie tu vai at ga vus 
ne pri klau so my bę bu vo par vež ti į tė-
viš kę, į Za ra sus, kur vei kia jo var do 
ga le ri ja.

Lie tu vos sa va no rio, Kau no 
me no mo kyk los auk lė ti nio, dai lės 
pe da go go, ak va re li nin ko ir ta py to jo 
Te ofi lio Pet rai čio (1896-1978) va-
lia jo var do pre mi ja bu vo įsteig ta po 
dai li nin ko mir ties iš šiai ga le ri jai pa-
ti kė to jo pa li ki mo. 

1999-2000 m. Čiur lio nio ga-
le ri jos su kaup ti iš ei vi jos dai lės rin-

ki niai bu vo par siųs ti į Lie tu vą. 
Nuo 2004 m.  ga le ri jos val dy-

ba pa siū lė Lie tu vos dai lės mu zie jui 
kar tu su reng ti pen kių pa ro dų cik lą, 
ku rių lau re a tams bū tų skir tos pre-
mi jos. Nors pre mi jos šių die nų ma-
te ria lia ver te yra la bai kuk lios (pir-
mo ji pre mi ja 500 dol. ant ro ji – 300 
dol. ir tre čio ji – 200 dol.), bet Lie tu-
vos dai li nin kai šias pa ro das ver ti na 
ir dau ge lis jų pa tei kia jai sa vo kū ri-
nius, nes tai pro ga pa si ro dy ti dai lės 
my lė to jams ir ver tin to jams. Mi ko J. 
Ši lei kio pre mi jos ski ria mos už ta py-
bą ir skul prū rą, o Te ofi lio Pet rai čio 
– už ak va re lę ir gra fi ką. Kon kur so 
tiks las – gai vin ti ir stip rin ti mū sų 
is to ri nę bei pi lie ti nę sa vi mo nę, pri-
min ti kul tū ri nių tra di ci jų sa vi tu mą 
bei ver tę, ska tin ti jų in ter pre ta ci jas, 
– sa ko ma Lie tu vos dai lės mu zie jaus 
in for ma ci nia me pra nešime. Pir mo ji 
pa ro da Vil niu je bu vo skir ta Lie tu vos 
ne pri klau so my bės at kū ri mo 15-me-
čiui (2005) ir pa va din ta „Lie tu vos 
ke lias“; 2007 m. pa ro da – „Lie tu vos 
lai kas“. Išei vi jo je (Le mon te) 2006 
m. bu vo su reng ta pa ro da „Išei vi jos 
ke lias“, o pra ėju siais me tais – „Lie-
tu vos tūks tant me čio ai das iš ei vi jo-
je“. Šie me ti nė, pa va din ta „Lie tu-

RO MU AL DAS KUN CA. „ŽIE MOS VA KA RAS NI DO JE“; GE DI MI NO IL GŪ NO POR TRE TAS“; „AUKŠ TU TI NĖ KAL VIŲ GAT VĖ“
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Šiau lių, Pa ne vė žio, Aly taus ir net gi 
ma žes nių mies te lių. Ren gė jai pa si-
džiau gė, kad da ly vau ja daug jau nų 
au to rių. 

M. J. Šilei kio pre mi jos pa skir-
tos skulp to riui Vac lo vui Kru ti niui (1 
vie ta), ta py to jui Ro mu al dui Kun-
cai (2 vie ta); skulp to riui Ar vy dui 
Ališan kai (3 vie ta).

 T. Pet rai čio pre mi jos pa skir-
tos: Sau lei Ki sa raus kie nei (1 vie ta) 
už mo lio ti pi jas; Eg lei Ver te lie nei 
(2 vie ta) už ofor tus; Juo zui An ta nui 
Gel gu dai (3 vie ta) už ak va re les.

Pa ro dos ati da ry me da ly va vęs 
Lie tu vos dai lės mu zie jaus di rek to-
rius Ro mu al das Bud rys pa si džiau gė, 
kad to kių pa ro dų, ku rio se da ly vau-
ja tiek daug au to rių, Lie tu vo je nė ra 
daug. Jis taip pat pra ne šė, kad šią va-
sa rą, bir že lio mė ne sį, Vil niu je ati da-
ro ma ir di džiu lė iš ei vi jos dai li nin kų 
pa ro da. 

Pa ro dos ati da ry me da ly va vo 
Lie tu vos pre zi den to pa ta rė jas iš ei vi-
jos klau si mais Le o nas Nar bu tis, ku-
ris bu vo įga lio tas pa ro dos ren gė jus 
ir dai li nin kus pa svei kin ti Čiur lio nio 
ga le ri jos Le mon te var du. 

A.V.Š.

EKS PO ZI CI JO JE GIN TA RO JO CIAUS TA PY BOS DRO BĖS „LE GEN DA“ IR „ME DEI NA“

PA RO DOS OR GA NI ZA TO RIAI: (IŠ DE ŠI NĖS) KU RA TO RĖ JU LI JA MU ŠINS KIE NĖ, LIE-
TU VOS DAI LĖS MU ZIE JAUS DI REK TO RIUS RO MU AL DAS BUD RYS, KON KUR SO KO MI SI JOS 
PIR MI NIN KĖ NI JO LĖ TU MĖ NIE NĖ IR LR PRE ZI DEN TO PA TA RĖ JAS IŠ EI VI JOS KLAU SI MAIS 
LE O NAS NAR BU TIS. DA NU TĖS MU KIE NĖS NUOTR. 

vos var do 1000-me tis“, pa ro da yra 
di džiau sia iš vi so cik lo. Kū ri nius 
jai at rin ko mu zie jaus ir Dai li nin kų 
są jun gos su da ry ta au to ri te tin ga ko-
mi si ja, ku riai va do va vo me no kri ti-
kė Ni jo lė Tu mė nie nė, ku ri spau dos 
kon fe ren ci jo je, vy ku sio je prieš pa-
ro dos ati da ry mą, sa kė, kad mes esa-

me lai min ga kar ta, ku ri su lau kė Lie-
tu vos var do tūks tant me čio. Pa ro dos 
ku ra to rė – Ju li ja Mu šins kie nė. 

Pa ro dai bu vo pa teik ta kur kas 
dau giau dai lės kū ri nių, at rink ti ge-
riau si. Da ly vau ja vi sų kar tų me ni-
nin kai iš vi sos Lie tu vos – ne tik iš 
Vil niaus, bet ir iš Kau no, Klai pė dos, 
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Sau sio mėn. Pa ne vė žio ap skri-
ties G. Pet ke vi čai tės-Bi tės vie šo jo je 
bib lio te ko je su si rin kus gau siai au-
di to ri jai jau nam au to riui įteik ta ra-
šy to jo ir lei dė jo Ka zi mie ro Ba rė no, 
didžiąją gyvenimo dalį kū ru sio Di-
džio jo je Bri ta ni jo je, li te ra tū ros pre-
mi ja. Pre mi ja įsteig ta 2007 m. Ma ri-
jos ir Ka zi mie ro Ba rė nų su ma ny mu 
pa ska tin ti jau ną ga bų pro zi nin ką. 
Lau re a tas skel bia mas kas met gruo-
džio 30 d., pre mi ja įtei kia ma K. Ba-
rė no gi mi mo die ną, sau sio 12 d. 

2007 m. pre mi jai gau ti pri-
sta ty ti au to riai Lau ra Sin ti ja Čer-
niaus kai tė už ro ma ną „Be ne dik to 
slenks čiai“ ir An drius Ja ku čiū nas už 
ro ma ną „Tė vy nė“. „Abu au to riai ati-
ti ko pre mi jos nuo sta tus. Bal suo ta ir 
nu tar ta, kad pre mi ja ski ria ma L. S. 
Čer niaus kai tei už ro ma ną „Be ne dik-
to slenks čiai“, ko mi si jos spren di mą 
pa skel bė ko mi si jos pir mi nin kė. Fun-
da to rių va lia ko mi si jos pir mi nin kė   

Įteik ta pir mo ji Ka zi mie ro Ba rė no li te ra tū ros pre mi ja

– Pa ne vė žio ap skri ties G. Pet ke vi-
čai tės-Bi tės vie šo sios bib lio te kos 
di rek to rė Ri ma Ma se ly tė, sek re to rė 
– Lie tu vos ra šy to jų są jun gos pir mi-
nin ko pa va duo to ja pro zi nin kė Bi ru-
tė Jo nuš kai tė, na riai – li te ra tū ro lo gė 
prof. Vik to ri ja Dau jo ty tė, re ži sie rius 
Ju lius Dau tar tas, žur na lis tė pro zi-
nin kė Liu da Jo nu šie nė. 

Lė šos šiai pre mi jai su tau py-
tos iš Ka zi mie ro Ba rė no gau tų pre-
mi jų. Pa ne vė žio ap skri ties G. Pet-
ke vi čai tės-Bi tės vie šo jo je bib lio te-
ko je sau go ma šio vie nu iš ki liau siu 
lie tu viu va di na mo ra šy to jo, lei dė jo 
ir kul tū ros vei kė jo Ka zi mie ro Ba rė-
no ran kraš čių ir spau di nių ko lek ci-
ja – emig ra ci jo je su kaup ta tur tin ga 4 
tūkst. kny gų bib lio te ka. 

„Sten gia mės įam žin ti ra šy to-
jo at mi ni mą ir sau go ti jo ir žmo nos 
Ma ri jos pa ti kė tą di džiau sią gy ve ni-
mo ver ty bę“, – sa kė bib lio te kos di-
rek to rė Ri ma Ma se ly tė ir kvie tė vi-

sus do mė tis bib lio te kos kraš to ty ros 
skai tyk lo je eks po nuo ja ma K. Ba rė no 
bib lio te ka. Di rek to rė taip pat pri mi-
nė, kad pas ku ti nė iš bib lio te kos jau 
de šimt me tį ren gia mų kon fe ren ci jų 
bu vo skir ta Pa ne vė žio kraš to iš ei vi-
jos kul tū ri niam pa li ki mui, ką tik iš-
leis ta kon fe ren ci jos pra ne ši mų rin ki-
nys, skir tas K. Ba rė nui. 

Kū ry ba iš dva si nės hi gie nos

Ko mi si jos sek re to rė Bi ru tė 
Jo nuš kai tė kal bė jo apie sėk min gai 
pra dė tą L. S. Čer niaus kai tės kū ry-
bos ke lią. Pir mo ji kny ga iš ėjo dar 
jai mo kan tis vi du ri nė je mo kyk lo je 
– Res pub li ki nia me jau nų jų fi lo lo gų 
kon kur se ji lai mė jo pir mą ją vie tą, 
LRS „Pir mo sios kny gos“ kon kur są. 
Kaip dra ma tur gė de biu ta vo 24 m., 
jos pir mo ji pje sė lai mė jo VU Fi lo-
lo gi jos ka ted ros bei „El fų“ te at ro 
pje sės kon kur są ir bu vo pa sta ty ta 
„El fų“ te at re. Pje sė „Liu čė čiuo žia“ 
bu vo pa sta ty ta Lie tu vo je, Mask vo je, 
ro dy ta Ber ly no te at rų fes ti va ly je. 

Pa sak B. Jo nuš kai tės, ra šy to ja 
iš ban dy mo šlo ve ne pa ste bė jo, ra šo 
tai, kas jai rū pi ir kaip no ri. Pri si mi-
nė, kad L. Sin ti ja Čer niaus kai tė yra 
sa kiu si, kad jos kū ry ba ne gims ta nei 
iš kan čios, nei iš džiaugs mo: kū ri mo 
bū se na pa pras tai yra skaid ri, ap va ly-
ta nuo pa ša li nių emo ci jų. „Tam, kad 
tą skaid ru mą pa siek tum, tu ri lai ky tis 
dva si nės hi gie nos. Ta dva si nė hi gie-
na ir yra pa grin di nė jos kū ry bos es-
mė“, – sa kė B. Jo nuš kai tė. 

VU Fi lo lo gi jos fa kul te to Lie-
tu vių li te ra tū ros ka ted ros dės ty to jas 
doc. dr. Re gi man tas Ta mošai tis kal-
bė jo, kad mū sų gy ve na ma me lai-
ke vyks tan čiuo se tech no lo gi niuo se 
pro ce suo se kas nors vis iš ran da ma, 
o hu ma ni ta ri nė je sfe ro je pa žan gos 
nė ra, at si re mia ma į žmo gus pri gim tį, 
ku ri iš lie ka ta pa ti. 

Lau ra Sin ti ja Čer niaus kai-
tė pa si da li jo kū ry bi nio pro ce so pa-
slap ti mis. Jai la biau įpras ta sė dė ti 
prie sa vo ra šo mo jo sta lo ar vaikš-

RAŠYTOJA LAU RA SIN TI JA ČER NIAUS KAI TĖ
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čio ti Vil niaus gat vė mis, ne gu sto vė ti 
prieš au di to ri ją. „Kny ga yra ra šy mo 
srau to, ra šy mo ap sė di mo, di džiu lių 
psi chi nių jė gų re zul ta tas, – sa kė ji. 
– Ta len tas – di de lė ir sun ki Die vo 
do va na. Jį rei kia kas dien at si ko vo ti 
nuo kas die ny bės ir nuo sa vo as me ni-
nių de mo nų, ši ta ko va sun ki, ne ma-
to ma, ty li“. 

Bai gu si vi du ri nę mo kyk lą ir 
pa si ro džius pir ma jai kny gai L. S. 
Čer niaus kai tė de šimt me tų blaš kė si 
ne ras da ma ke lio, nes ra šy mas ne ga-
lė jo bū ti pro fe si ja. Ji ra šė dirb da ma 
vi so kius ki to kius – žur na lis tės, auk-
lės, va ly to jos – dar bus. 

„Da bar ap lin ky bės taip klos-
to si, kad ga liu tik ra šy ti, ir su vo kiu, 
kad esu ta len to ka li nė. Kai pa vargs tu 
nuo ra šy mo ir nuo ba lan sa vi mo tarp 
jo ir kas die ny bės, ku ri pa rei ka lau ja 
sa vo vaid mens at li ki mo, pa gal vo ju, 
kad kū ry bos pra smin gu mas ir įkarš-
tis, ku rį iš gy ve nu, yra vi so la bo iliu-
zi ja, ir to nie kam be ma nęs ne rei kia. 
Ta čiau vie ną die ną kaž kas pa skam-
bi na ir pa sa ko, kad man įtei kia ma 
pre mi ja, kad rašymas ir jo re zul ta tai 
yra kažkam rei ka lin gi ir be ma nęs“, 
– kal bė jo ra šy to ja. 

Lau re a tę svei ki no Pa ne vė žio 

VIR GI NI JAUS BE NAŠO NUO TRAU KO JE: BIB LIO TE KOS DI REK TO RĖ RI MA MA SE LY TĖ 
(KAI RĖ JE) IR PRE MI JOS LAU RE A TĖ LAU RA SIN TI JA ČER NIAUS KAI TĖ

ap skri ties vir ši nin kas Vik to ras Tro fi-
mo vas ir Pa ne vė žio mies to vi ce me rė 
Zi ta Ku ku rai tie nė. Pri si dė jęs prie K. 
Ba rė no ar chy vo par ga be ni mo į Lie-
tu vą Vy gau das Ušac kas ren gi ny je 
da ly vau ti ne ga lė jo, ta čiau at siun tė 
svei ki ni mo laiš ką. Ren gi ny je smui-
ka vo jau na sis at li kė jas Žy gi man tas 
Ka laus kas, Pa ne vė žio J. Mil ti nio vi-

du ri nės mo kyk los moks lei viai skai-
tė iš trau kas iš ro ma no „Be ne dik to 
slenks čiai“. 

Vi li ja Sto kie nė

KA ZI MIE RAS BA RĖ NAS (BA RAUS-
KAS) – DIDŽIO SIOS BRI TA NI JOS LIE TU VIŲ 
RA ŠY TO JAS, VER TĖ JAS, SPAU DOS DAR-
BUO TO JAS, GI MĖ 1907 M. STA NIO NIUO-
SE, PUM PĖ NŲ VALS ČIU JE; MI RĖ 2006 M. 
LON DO NE. 1929 M. EK TER NU BAI GĖ PA-
NE VĖ ŽIO GIM NA ZI JĄ, 1933 M. – VY TAU-
TO DIDŽIO JO UNI VER SI TE TO HU MA NI TA-
RI NIŲ MOKS LŲ FA KUL TE TĄ. STU DI JŲ ME-
TAIS ŽUR NA LE „KUL TŪ RA“ PA SI RO DĖ IR 
PIR MA SIS GRO ŽI NIS KŪ RI NYS – AP SA KY-
MAS „NE IŠ BRIS TA DUM BLY NĖ“. 1930-
1943 M. DIR BO VY TAU TO DIDŽIO JO UNI-
VER SI TE TO AD MI NIST RA CI JO JE, UŽ DA RIUS 
UNI VER SI TE TĄ, 1943-1944 M., DIR BO 
LAIK RAŠ ČIO „AT EI TIS“ RE DAK CI JO JE. 
1944 M. PA SI TRAU KĖ Į VO KIE TI JĄ, 1947 
M. AP SI GY VE NO DI DŽIO JO JE BRI TA NI JO-
JE. DIR BO TEKS TI LĖS FAB RI KE. KAR TU 
PA SI NĖ RĖ Į KŪ RY BI NIUS BAN DY MUS, O 
1949 M. SAU SIO 22 D. ĮSTO JO Į LIE TU-
VIŲ RA ŠY TO JŲ DRAU GI JĄ. 1957-1973 M. 
IR 1979-1981 M. – LAIK RAŠ ČIO „EU RO-
POS LIE TU VIS“, 1956-1967 M. – „DAR-
BI NIN KŲ BAL SAS“ RE DAK TO RIUS. 1957-
1973 M. IR 1981 M. VA DO VA VO LEI DYK-
LAI „NI DOS KNY GŲ KLU BAS“.

Lie tu vių fon das skel bia, 
kad 2009 m. pa ra mos pra šy-
mai bus pri ima mi tik in ter-
ne tu.  Ne tru kus bus ati da ry-
ta sve tai nė (žr. www.lit hu a-
nian foun da tion.org), kur bus 
pri sta ti rei ka la vi mai prašant 
pa ra mos.  Pa ra mos prašymai 
bus pri ima mi iki ba landžio 15 
d. LF taip pat pra ne ša, kad 
šiais me tais fi nan sų rin kos 
svy ra vi mai smar kiai įta ko jo 
pa ra mai skir tas lė šas. Dėl to 
LF Ta ry ba nu ta rė pir me ny bę 
skir ti švie ti mo rei ka lams, jau-
ni mui, kul tū rai ir ži niask lai-
dai.
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2008 m. JAV LB Švie ti mo 
pre mi ja pa skir ta bu vu siai il ga me tei 
Kris ti jo no Do ne lai čio aukš tes nio-
sios li tu a nis ti nės mo kyk los Chi ca-
go je mo ky to jai ir ins pek to rei, il-
ga me tei JAV LB Švie ti mo ta ry bos 
pir mi nin kei Re gi nai Ku čie nei. Pre-
mi jos me ce na tas – Lie tu vių fon das.

Pri si pa žin siu, man ši ži nia, 
kaip, ma nau, ir dau ge liui ki tų mo-
ky to jų, tik rai ma lo ni. R. Ku čie nė yra 
vie na tų, ku ri ne pa bi jo jo mus, at va-
žia vu sius iš Lie tu vos tre čia ban gius 
mo ky to jus, įtrauk ti į li tu a nis ti nių 
mo kyk lų dar bą Ame ri ko je. 

Ne kar tą esu bu vu si Re gi nos 
ir jau a. a. Vik to ro Ku čų na muo se. 
Juo se vyk da vo mo ki nių ra ši nių pre-
mi ja vi mo po sė džiai, bu vo re da guo-
ja ma „Eg lu tė“, iš čia vež da vo mės 
kny gas li tu a nis ti nėms mo kyk loms. 
Ma no di džiam nu ste bi mui jie do mė-
jo si ne tik JAV iš leis to mis lie tu viš-
ko mis kny ge lė mis ir va do vė liais. Tie 
lei di niai bu vo ti ta niš kas li tu a nis ti nių 
mo kyk lų mo ky to jų dar bas, de ja, dėl 
tech ni nių ga li my bių dau ge lis jų bu-
vo ne iš vaiz dūs, ne spal vo ti. Tai gil dė 
šir dį ne vie nam mo ky to jui. R. Ku-
čie nė bu vo vie na pir mų jų pra dė ju si 
ieš ko ti Lie tu vo je va do vė lių, ku riuos 
bū tų ga li ma pri tai ky ti li tu a nis ti nėms 
mo kyk loms ir ku rie sa vo iš vaiz da 
trauk tų mo ki nių akį ir bū tų tu ri nin-
gi. R. ir V. Ku čų at vež tos kny gos ir 
va do vė liai iš Lie tu vos grei tai at ra do 
sa vo vie tą mo kyk lų bib lio te ko se.

Apie R. Ku čie nės at si da vi-
mą li tu a nis ti niam švie ti mui kal ba 
dau ge lis mo ky to jų ir li tu a nis ti nių 
mo kyk lų va do vų. „Re gi na Ku čie-
nė – tik ra bar bė de vyn dar bė!“ – ra šo 
re ko men da ci nia me laiš ke jos bu vu-
si mo ki nė Vi da Bra zai ty tė, ku rią R. 
Ku čie nė taip pat įtrau kė į li tu a nis ti-
nio švie ti mo dar bą. – Jos li te ra tū ros 
pa mo kos bu vo įdo mios, tur tin gos, 
įvai rios. Sa vo mo ki nius pra ti no in-
ter pre tuo ti įvai rių ra šy to jų kū ri nius, 
su mo ti niš ka ši lu ma ir švel niu pa-
ska ti ni mu mo kė ra šy ti li te ra tū ri nes 
te mas, nuo lat ska ti no mo ki nius da ly-
vau ti įvai riuo se kon kur suo se. Įgy tos 

JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE2008 m. Švie ti mo pre mi ja
ži nios man li ko iki šių die nų. Mo ky-
to ją Re gi ną Ku čie nę ger biu už jos 
pa si šven ti mą lie tu viš kam švie ti mui 
iš ei vi jo je ir esu dė kin ga, kad ma ne 
įtrau kė į dar bą lie tu viš kuo se dir vo-
nuo se“.

Kai su ži nai, ką nu vei kė ši 
mo te ris, ste bie si, ka da ji dar tu rė jo 
lai ko na mams (Re gi na – ge ra šei mi-
nin kė, jos py ra gų ska nu mu ne kar tą 
man pa čiai te ko įsi ti kin ti), šei mai, 
vai kams, anū kams!

Re gi na Pa ru ly tė Ku čie nė sa vo 
il ga me tį švie ti mo dar bą pra dė jo K. 
Do ne lai čio li tu a nis ti nė je mo kyk lo je 
nuo kla sės glo bė jos, vė liau ta po tė-
vų ko mi te to pir mi nin ke. Aš tuo nio-
li ka me tų dės tė is to ri ją ir li te ra tū rą 
aukš tes nio jo je mo kyk lo je, ke tu rio li-
ka me tų re da ga vo mo kyk los met raš-
tį. Bu vo mo kyk lų ins pek to rė. Bu vęs 
JAV LB Švie ti mo ta ry bos pir mi nin-
kas dr. Jo nas Rač kaus kas, pa ste bė jęs 
R. Ku čie nės ga bu mus, darbš tu mą ir 
pa trio tiš ku mą, pa kvie tė ją į ta ry bą, 
ku rio je dir bo tau ti nio auk lė ji mo sky-
riaus re daktore. Ji pa ruo šė mo ky mo-
si prie mo nes: kny ge les „Par ti za nai“, 
„Pė dos mir ties zo no je“, „Aušra“; 
pla ka tus „Lie tu vos him nas“, „Var-
pas“, „Vy tis“; ap lan kus kny goms ir 
są siu vi niams; tri žie džius; au to gra-
fams rink ti kny gu tę „Pri si mink ma-
ne“. 

Ne ga li ma ne pa mi nė ti jos mil-
ži niš ko įna šo to bu li nant JAV li tu a-
nis ti nių mo kyk lų pro gra mas. Pe rė-
mu si ir dvy li ka me tų (1988–2000) 
va do va vu si JAV LB Švie ti mo ta ry-
bai ji vyk dė mo kyk li nių pro gra mų 
re for mą, pa pil dė mo kyk li nių kny-
gų są ra šus įvai rio mis prie mo nė mis 
(dar bo kny ge lė mis, žo dy nais ir t.t.), 
rin ko me džia gą nau jiems skai ti nių 
va do vė liams. 

Po Lie tu vos Ne pri klau so my-
bės at ga vi mo glau džiai ben dra dar-
bia vo su švie ti mo įstai go mis Lie tu-
vo je, kad iš ei vi jos lie tu viu kai ga lė tų 
įsi gy ti lie tu viš kas pa sa kė lių gar sa-
juos tes, fil mu kus, įvai rias skai ty-
mo ir mo ky mo si kny gas. Dar spė jo 
re da guo ti laik raš tė lį vai kams „Eg-

lu tė“. R. Ku čie nė še še rius me tus 
(1997–2003) pir mi nin ka vo Pa sau lio 
Lie tu vių Ben druo me nės Švie ti mo 
ko mi si jai.

O kur dar or ga ni zuo ja mi mo-
ky to jų to bu li ni mo si kur sai Dai na vo-
je, kur mo ky to jų kon fe ren ci jų ren gi-
mas, rū pi ni ma sis ne tik mo kyk lo mis 
JAV, bet ir ki to mis li tu a nis ti nė mis 
mo kyk lo mis už Lie tu vos ri bų bei 
ren gia mi mo ki nių ra ši nių kon kur sai. 
Ar gi vis ką iš var din si?! 

R. Ku čie nė te be si do mi li tu a-
nis ti nė mis mo kyk lo mis. Prieš pus-
me tį ap lan kiau R. Ku čie nę. Ma ne ji 
iš ly dė jo su do va no mis Chi ca gos li-
tu a nis ti nei mo kyk lai – įda vė di de lį 
ry šu lį su Lie tu vo je leis tais sta lo žai-
di mais ir spal vin go mis pa sa kų kny-
gelėmis.

Svei ki na me R. Ku čie nę su ap-
do va no ji mu ir lin ki me jai ge ros svei-
ka tos.

Lai ma Apa na vi čie nė

RE GI NA KU ČIE NĖ, 2008 M. JAV 
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS ŠVIETIMO 
PREMIJOS LAUREATĖ, BUVUSI „PASAULIO 
LIETUVIO“ REDAKTORĖ
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Sau sio 31- va sa rio 1 die no mis 
Pa sau lio lie tu vių cen tre Le mon te, 
IL  (JAV) įvy ko Po li ti nių stu di jų sa-
vait ga lis. Jo me tu ket vir tą kar tą bu-
vo įteik ta  Lais vės pre mi ja. Jau tris 
kar tus  to kių pre mi jų tei ki mas bu vo 
su reng tas Los An ge les, CA. Lais vės 
fon do ir pre mi jos įkū rė jas – dr. Rim-
tau tas Mar cin ke vi čius, an trą de šimt-
me tį gy ve nan tis Ame ri ko je. Šį kart 
Lais vės pre mi ja bu vo skir ta ne nuils-
tan čiai ko vo to jai už žmo gaus lais vę 
ir jo tei ses –  se se lei Ni jo lei Sa dū-
nai tei. Anks tes nė mis pre mi jo mis 
bu vo įver tin ti: Sau sio 13-ąją žu vu-
si Lo re ta Asa na vi čiū tė (po mir ties), 
pul ki nin kas Vy tau tas Po ciū nas (po 
mir ties), o tre čio ji  įteik ta dviems 
– „Lie tu vos ži nių“  vyr. re dak to-
riui Val dui Va si liaus kui ir Ra mu tei 
Žukai tei, JAV LB New Yorko apy-
gar dos pir mi nin kei. Ni jo lei Sa dū nai-
tei, dėl svei ka tos ne at vy kus at si im ti 
pre mi jos, ją per duos Ra mu tė Žu kai-
tė. Bu vo ma lo ni staig me na iš girs ti 

Lais vės pre mi ja – Ni jo lei Sa dū nai tei
lau re a tės Ni jo lės Sa dū nai tės bal są iš 
Lie tu vos, įra šy tą žur na lis tės Li gi jos 
Taut ku vie nės li kus po rai va lan dų iki 
pre mi jos įtei ki mo.

Lie tu vai at ga vus Ne pri klau-
so my bę JAV lie tu vių po li ti nis gy ve-
ni mas ap ri mo. Ta čiau lai kas pa ro dė, 
kad po li ti nė ko va dar ne baig ta. Jai 
su ak ty vin ti, ska tin ti, la biau do mė tis 
gim ti nė je vyks tan čiais po li ti niais, 
eko no mi niais, mo ra li niais po ky čiais 
iš ei vi jo je ren gia mi po li ti niai sa-
vait ga liai. Į juos kvie čia mi žmo nės, 
šian dien tie siai ir at vi rai iš reiš kian-
tys sa vo nuo mo nę apie jau lais vos 
Lie tu vos vals ty bės žlug dy mą, jos 
klam pi ni mą  į sko las, eko no mi nę ir 
net po li ti nę pri klau so my bę nuo di-
džio sios, mus jau val džiu sios, kai-
my ni nės ša lies. Pas ta ra sis po li ti nių 
stu di jų sa vait ga lis ir Lais vės pre mi-
jos įtei ki mas bu vo per kel tas į iš ei-
vi jos lie tu vių „sos ti nę“ – Chi ca gą, 
tiks liau – į jos prie mies tį Le mon tą.

Šių me tų ren gi nio te ma: „Lie-

tu vos vals ty bės po li ti kos, eko no mi-
kos, kul tū ri nių ir dva si nių ver ty bių 
vys ty mo per spek ty vos ir reikš mė 
už tik ri nant lie tu vių tau tos iš li ki mą 
Lie tu vo je ir iš ei vi jo je XXI am žiu je“.

Dr. Rim tau tas Mar cin ke vi-
čius, pra dė da mas ren gi nį, pa kvie tė 
su gie do ti Lie tu vos him ną, iš klau-
sy ti  kun. Jau niaus Kep šos  in vo-
ka ci jos. Pra nešimus skai tė sve čiai 
iš Lie tu vos – pul ki nin kas Vy tau tas 
Da mu lis, bu vęs Vals ty bės sau gu mo 
de par ta men to Kon tržval gy bos val-
dy bos vir ši nin kas, ku ni gas Sta nis lo-
vas Anu žis (Lie tu vių fron to bi čiu lių 
sam bū ris, Gargž dai), ge ne ro las Ar-
vy das Po cius, šiuo me tu re zi duo jan-
tis NA TO būs ti nė je Nor fol ke, JAV.  
Iš JAV – kun. An ta nas Sau lai tis, dr. 
Rim tau tas Mar cin ke vi čius, JAV LB 
Los An ge les apy lin kės pir mi nin kas; 
Rū ta Kun cie nė, JAV lie tu vių vi suo-
me ni nio ko mi te to na rė, Chi ca ga; 
Jo lan ta Ba čiu ly tė, JAV LB LA apy-
lin kės na rė; Bro nius Nai nys, sa vait-

PO LI TI NIŲ STU DI JŲ SA VAIT GA LIO OR GA NI ZA TO RIAI IR SVE ČIAI SU DAIL. SI GI TO ŠNI RO PLA KA TU
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raš čio „Ame ri kos lie tu vis“ po li ti kos 
ap žval gi nin kas, Le mon tas; Ra mu tė 
Žu kai tė; Li gi ja Taut ku vie nė, „Bi čiu-
lys tės“ vyr. re dak to rė, Chi ca ga; kun. 
Ar vy das Žy gas, Put na mas, CT. Vy ko 
dis ku si jos, at sa ki nė ta į klau si mus.

Pir mo sios po li ti nių stu di-
jų die nos pro gra mą pui kiai pa pil dė 
Le mon te įsi kū ru sios Mai ro nio li tu-
a nis ti nės mo kyk los abi tu rien tai ir 
že mes nių jų kla sių moks lei viai. Jie, 
pa si rin kę  te mą „Ko dėl man svar-
bu iš lik ti lie tu viu“, nu ste bi no ir su-
jau di no su si rin ku siuo sius, aiškiai ir 
tvir tai at sa ky da mi – to dėl, kad Lie-
tu va yra ma no Tė vy nė!  Moks lei vius 
pa si reng ti sa va ran kiš kai pa ska ti no 
mo ky to jai Gra ži na Stu ro nie nė  ir 
prof. Vai nis Alek sa. Pa ro dy tas do ku-
men ti nis fil mas „So viet sto ry“ (lat-
vių re ži sie rius Ed vins Šno re) su krė tė 
žiū ro vus žiau ria re a ly be, nu ste bi no 

fak tais, ku rie de šimt me čiais bu vo 
so vie tų taip rū pes tin gai sle pia mi ir 
ne igia mi.

Sek ma die nį, va sa rio 1 d., Pa-
lai min to jo Jur gio Ma tu lai čio mi si jos 
baž ny čio je, Le mon te, bu vo au ko ja-
mos šv. Mi šios ir už Po li ti nių stu di jų 
sa vait ga lio ir Lais vės pre mi jos ren-
gi nį bei jo da ly vius. Vy tau to Ma tu le-
vi čiaus do ku men ti nį fil mą „Ty ri mas, 
su pur tęs kla ną“ apie pul ki nin ko 
Vy tau to Po ciū no žū tį Bal ta ru si jo je, 
pri sta tė ir ko men ta vo pul ki nin kas 
Vy tau tas Da mu lis. Po šio fil mo žmo-
nėms daug kas  pa aiš kė jo – ty ri mas 
są mo nin gai ne at lik tas iki ga lo ir kal-
ti nin kai dar ne nu baus ti…

Me ni nę pro gra mą at li ko dai-
ni nin kės Jo lan ta Ba nie nė ir Lo re-
ta Kar so kie nė. Dai nuo jant Kip ro 
Mašanaus ko „Lie tu va, Lie tu va“ bu-
vę sa lė je su si ki bo ran ko mis ir, aukš-

2009 m. gruo džio pa bai go-
je-2010 m. sau sio pra džio je Pie tų 
Ame ri ko je vyk s XI II Pa sau lio lie-
tu vių jau ni mo kon gre sas. Ruo šos 
ko mi te tui va do vau ja  Ma ri sa Le o-
na vi čie nė. Kon gresas pra si dės Ar-
gen ti no je ir gruo džio 22-27 d. vyks 
Bu e nos Ai res; gruo džio 27-sau sio 
3 d. tę sis Mon te vi deo, Urug va ju je; 
baig sis sau sio 3-7 d. Sao Pa o lo, Bra-
zi li jo je. 

Re gist ra ci jos an ke tos pri ima-
mos iki 2009 me tų bir že lio 30 d. 
Už si re gist ra vus pra šo me per ves ti 30 
proc. su mos per 10 die nų. Li ku sią 
su mą pra šo me su mo kė ti iki gruo džio 
pir mos die nos.

Pa vė la vu siems – t.y. nuo 2009 
me tų lie pos 1 d. da ly va vi mas brangs 
20 proc.!

Kiek vie nas Kū čių va ka ro da-
ly vis (ne pri klau so mai nuo to, ko kias 
funk ci jas at lie ka Kon gre se) kvie čia-
mas at si vež ti sa vo kraš tą at spin din-
čią smul kią ka lė di nę do va nė lę. 

Da ly va vi mo Kon gre se kai na 1 
as me niui:

- Vi sa me Kon gre se – 2000 
USD, ar ba 

- Kiek vie no je šaly je:
- Kul tū ri nė je da ly je Ar gen ti-

Kvie čia Pa sau lio lie tu vių jau ni mo kon gre sas

tai jas iš kė lę, dai na vo kar tu. Tai pri-
mi nė ne ra mias Lie tu vos ne pri klau-
so my bės at kū ri mo die nas. Pro gra-
mo je da ly va vo jau na pia nis tė Ber ta 
Braz dei ky tė ir pro fe sio na li smui ki-
nin kė Lin da Ve lec ky te Nus sbaum, 
ku riai akom pa na vo Sa o ri Chi ba. 
Kad ren gi nys vyk tų be trik džių, vi są 
tech ni nį dar bą pui kiai at li ko Po vi-
las Že mai tai tis iš Los An ge les LFB 
sam bū rio. 

Po li ti nį sa vait ga lį bai giant dr. 
Rim tau tas Mar cin ke vi čius per skai tė 
pri im tas re zo liu ci jas. 

Ren gi nį or ga ni za vo: Lais vės 
pre mi jos fon das, Ca li for nia Lie tu vių 
fron to bi čiu liai, JAV LB LA apy lin-
kė, JAV lie tu vių vi suo me ni nio ko mi-
te to už LR pi lie ty bės iš lai ky mą su-
tei kus ki tos ša lies pi lie ty bę na riai iš 
Il li nois vals ti jos. 

Ste fa Ta mo še vi čie nė

no je – 800 USD;
- Stu di jų die no se Urug va ju je 

– 800 USD;
- Sto vyk lo je Bra zi li jo je – 400 

USD.
Į kai ną įei na (da ly vau jant vi-

sa me Kon gre se):
- mai ti ni mas (3-4 kar tus per 

die ną),
- ap gy ven di ni mas vieš bu-

čiuo se,
- trans por tas iš vie nos ša lies 

į ki tą (lai vu Ar gen ti na-Urug va jus, 
lėk tu vu Urug va jus-Bra zi li ja),

- trans por tas pa gal Kon gre so 
pro gra mą, ekskursijos bei šventės. 

XI II PIE TŲ AME RI KOS LIE TU VIŲ JAU NI MO SU VA ŽIA VI ME MON TE VI DEO, URUG-
VA JU JE, XI II PLJ KON GRE SO RUO ŠOS KO MI TE TO NA RIAI PRA NE ŠA APIE KON GRE SĄ. 
IŠ KAI RĖS: VE RO NI KA KA VA LIAUS KAI TĖ (FI NAN SAI), MA RI SA LE O NA VI ČIE NĖ (PLJ 
KON GRE SO RUO ŠOS PIRM.), JU AN IG NA CIO KAL VE LIS (PLJS VAL DY BOS NA RYS)
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„Drau go“ re dak to riu mi jis 
dir bo nuo 1954 m. iki 1980 m., ati-
duo da mas „Drau gui“ sa vo ge riau-
sius gy ve ni mo me tus. Šis lai ko tar pis 
Alo y zo Ba ro no gy ve ni me yra pa žen-
klin tas ir gau sia kū ry ba, ir šei mos 
su kū ri mu, ir ak ty viu da ly va vi mu lie-
tu viš ka ja me ir vi suo me ni nia me gy-
ve ni me.

Šis žvilgs nis į jo nu ei tą gy ve-
ni mo ke lią pa reng tas pa si nau do jant 
biog ra fi nė mis ži nio mis iš Ja ni nos 
Žė kai tės mo nog ra fi jos „Alo y zas Ba-
ro nas“, 2007, Vil nius.

Alo y zas gi mė 1917 m. gruo-
džio 12 d. Va bal nin ke, Bir žų ap-
skri ty je, My ko lo ir Ane lės Kun ce-

„Drau go“ 100-me čiui. 
Re dak to rius ir rašyto jas A. Ba ro nas

Al do na Šmulkš tie nė

vi čiū tės Ba ro nų šei mo je. Be Alo y zo 
šei mo je au go ir du jau nes ni vai kai 
– bro lis Ben ja mi nas ir se suo Ja ni na.

Alo y zas mo kė si Kau ne, Vai-
ke lio Jė zaus drau gi jos že mes nio jo-
je ama tų mo kyk lo je Vi li jam po lė je. 
Po 3 me tų ją bai gęs 1936 m. pra dė-
jo dirb ti Kraš to ap sau gos mi nis te ri-
jos ar ti le ri jos dirb tu vė se, gin klų ir 
trans por to prie mo nių re mon to sky-
riu je. Ten iš dir bo iki 1941 m.

Be dirb da mas lan kė ir Kau-
no „Pa va sa rio“ pri va čią su au gu sių-
jų gim na zi ją. Vie nus me tus moks lą 
per trau kė, nes rei kė jo at lik ti ka ri nę 
prie vo lę. Ji bu vo už skai ty ta A. Ba-
ro nui 14 mė ne sių iš tar na vus Šau lių 

są jun go je „ri kiuo tės šau liu“.
1941 m. bai gęs gim na zi ją 

įsto jo į Vy tau to Di džio jo uni ver si te-
to Tech ni kos fa kul te to me cha ni kos 
sky rių. 1942 m. per ėjo į Fi lo so fi jos 
fa kul te to fi lo lo gi jos sky rių. Stu di jas 
tu rė jo nu trauk ti vo kie čiams už da rius 
uni ver si te tą 1943 m. ko vo mė ne sį. 

Fron tui ar tė jant (1944 m.) 
kar tu su dau ge liu ki tų bu vo pa im tas 
vo kie čių prie var tos dar bams – kas ti 
ap ka sų. Kul kos bu vo su žeis tas į ko ją 
ir iš ga ben tas į li go ni nę ir taip at si dū-
rė Va ka ruo se, tuo tar pu kai ki ti li ki-
mo drau gai pa te ko so vie tams. 

Ap si gy ve no di džiau sio je Vo-
kie ti jo je lie tu vių pa bė gė lių sto vyk-
lo je Ha nau. Da ly va vo sto vyk los 
lie tu viš ko je veik lo je, ypač at ei ti nin-
kuo se, ku riuo bu vo nuo jau nys tės ir 
iš li ko vi są gy ve ni mą.

1946 m. įsto jo į Jo hann Wolf-
gang Go et he uni ver si te tą Frank furt 
am Main, kur stu di ja vo pra džio je 
tei sę, o po me tų – kul tū ro lo gi ją ir 
me no te ori ją, is to ri ją. Tuo me tu da-
ly va vo Frank fur to uni ver si te to lie tu-
vių stu den tų cen tro val dy bo je.

Dėl emig ra ci jos stu di jas tu rė-
jo nu trauk ti.

1949 m. anks ty vą pa va sa rį 
at vy ko į JAV ir ap si gy ve no Bos to-
ne pas dė dę, bet ne il gam. Jau ge gu-
žės mė ne sį per si kė lė į Ci ce ro, ne to li 
Chi ca gos, kur gy ve no daug lie tu vių. 
Dir bo fab ri ke. Apie tą lai ko tar pį 
laiš ke drau gui Juo zui Bau žins kui ra-
šė: „Gy ve nu po se no vei ir kau nuos 
su dviem trū ku mais: pi ni gų ir lai ko. 
Kai dir bu šeš ta die niais, pa siu tu siai 
su ma žė ja lai kas, kai ne – pi ni gai“ 
(38 psl.).

Už dirb da vo tik 1,07 dol. per 
va lan dą. Nors dir bo sun kiai ir il-
gas va lan das, ras da vo lai ko glo bo ti 
Chi ca gos moks lei vių at ei ti nin kų li-
te ra tū ri nį bū re lį. 1950-1955 m. ra šė 
daug straips nių ir re cen zi jų, ypač į 
„Drau gą“. Bu vo pa kvies tas at lik ti 

ALOYZAS BARONAS „DRAUGO“ REDAKCIJOJE
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spau dos sta žo. Apie tai Alo y zas laiš-
ke An ta nui Vai čiu lai čiui ra šė: „Pa-
vy ko ne blo gai ir vi si bu vo pa ten kin-
ti, at ro do, ka da nors pa lik siu vi sai, 
nors šiaip at ly gi ni mai daug ma žes ni 
ne gu kur ki tur, bet bė dos nė ra (43 
psl.).

Kū ry bai šis lai ko tar pis bu-
vo vai sin gas. Be veik kas met (ir 
daž niau) pa si ro dy da vo jo kny ga: 
„Žvaigž dės ir vė jai“ (1951), „De-
be sys plau kia pa že miu“ (1951), 
„Už ge sęs snie gas“ (1953), „Ant ras 
kran tas“ (1954), „Va le ri jo no lašai“ 
(1954), Švie sa ir ke lias“ (1954), 
„So das už ho ri zon to“ (1955). 

„Drau ge“ Alo y zas Ba ro nas 
dir bo 26 me tus. Be re da ga vi mo dar-
bų įve dė ir vi sų mė gia mą sky rių 
„Spyg liai ir dyg liai“. Jo dar bą dien-
raš ty je ge riau siai api bū di na jo ben-
dra dar biai – ki ti re dak to riai. Vie nas 
jų, Bro nius Kvik lys, taip kal bė jo 
1981 m. lap kri čio 12 d., mi nint Alo-
y zo Ba ro no mir ties me ti nes:

„Drau go“ re dak ci jo je man te-
ko drau ge su juo dirb ti be veik 13 
me tų. Per tą lai ką abu du la bai su tar-
ti nai vil ko me dien raš čio pa ruo ši mo 
ir iš da lies jo tech niš kų dar bų naš tą, 
lyg du vie no jun go jau čiai (...) Per 
26 įtemp to, be per trau ki mo dar bo 
me tus jis bu vo įgi jęs vi sus ge ro žur-
na lis to pri va lu mus. Bu vo la bai ap si-
skai tęs, ati džiai sek da vo ne tik iš ei-
vi jos, bet ir po grin džio, oku puo tos 
Lie tu vos vals ty bi nę ir lais vų jų kraš-
tų spau dą. Bu vo per skai tęs be veik 
vi sus iš lei džia mus dai lio sios li te ra-
tū ros vei ka lus, pub li cis ti nius raš tus 
(...) Ypač ak ty vus bu vo „Drau go“ 
dien raš čio pus la pių pa ruo ši mo dar-
be. Kiek vie ną sa vai tę pa teik da vo 
jam 1-2 ve da muo sius ra ši nius, ku-
riuo se pub li cis ti ne tvar ka kė lė lie tu-
viš ko jo gy ve ni mo ak tu a li jas. Jo mė-
gia miau sios ir daž niau siai lie čia mos 
te mos bu vo li te ra tū ri nis gy ve ni mas, 
Lie tu vos lais vi ni mo klau si mai, an ti-
so vie ti nė veik la (...) kiek vie ną die ną 
jam tek da vo daug lai ko skir ti ži nių 
rin ki mui, at siųs tų ko res pon den ci-
jų tai sy mui, iliust ra ci jų bei jų pa ra-
šų pa ruo ši mui. Bū da vo die nų, ypač 
va sa ros me tu, kai trūk da vo ži nių iš 

lie tu viš ko gy ve ni mo. Re dak to riams 
tek da vo pa tiems jų pa ieš ko ti. Ir Alo-
y zas Ba ro nas čia bū da vo pa kan ka-
mai iš ra din gas, su ge bė da mas kar tais 
iš men ko fak te lio su kur ti nau din gą 
in for ma ci ją“. (44-45 psl.)

O ki tas re dak to rius – Čes lo vas 
Grin ce vi čius dar pa pil dė: „Il gus me-
tus te ko drau ge su juo dirb ti re dak ci-
nį dar bą. Mes, ke tu ri re dak to riai, tik 
stik li nėm sie ne lėm per skir ti, rū pi no-
mės sa vo pus la piais, vie nas ki tam 
truk dėm ma ši nė lių barš kė ji mu ir te-
le fo ni niais pa si kal bė ji mais. Alo y zui 
tur būt bu vo dau giau sia skam bi ni mų. 
Jo ži nio je bu vo laik raš čio pas ku ti-
nio pus la pio kro ni ka, pra ne ši mai. 
Su tais mie lais skai ty to jais ar in for-
ma to riais, ku rie ban dy da vo pla čiau 
aiš kin ti, gin čy tis, klau si nė ti, Alo y-
zas mo kė da vo grei tai su si tvar ky ti. 
„Taip, ge rai, kas, kur, ka da, ačiū“. 
Tem pas, dar bo ap kro va ne leis da vo 
ei ti į dis ku si jas. Į die nos pa bai gą 
ei da vo į spaus tu vę, ir ten jo pa rei-
ga bu vo su rink ti ir iš tai sy ti ra ši nius 
bei kro ni ką su lau žy ti, su dė ti į pus-
la pius. Jo lai kais „Drau gas“ ne tu rė jo 
of se to, vis kas bū da vo ren ka ma li no-
ti pu. Me ta lo ei lu tes, iš tep tas da žais, 
reik da vo su dė ti į pus la pio rė mus. 
Reik da vo dirb ti grei tai, ne su mai šy-

ti, mo kė ti ma žas rai des skai ty ti iš 
at virkš čios pu sės (...) kas sa vai tę pa-
ra šy da vo vie ną ar du ve da muo sius“. 
(45-46 psl.)

Apie tuos ve da muo sius J. Žė-
kai tė mo nog ra fi jos 46 psl. ra šo, kad 
„Mi ni mi ve da mie ji rep re zen ta vo ne 
tik dien raš tį, bet ir au to rių, anot jo 
pa ties, pik to ką“. To liau ji ci tuo ja pa-
ties A. Ba ro no pa si sa ky mą: „Ra šiau 
pik tus straips nius ir da bar ra šau, per 
me tus apie šim tą ve da mų jų. Sten-
giuos bū ti ak tu a lus. Se niau ra šiau 
pik tus straips nius, vė liau ne be...“ 
(46 psl.)

J. Žė kai tė ra šo, kad „Ba ro-
nas ne pa kan tus so vie ti jai. Prie žas tis: 
bro lio Ben ja mi no par ti za nys tė, žū tis, 
se sers Ja ni nos ir mo ti nos su ėmi mas, 
trem tis į Vor ku tą, tė vo slaps ty ma sis 
ap leis to je Ža lio sios gi rios so dy bo-
je“. (48 psl.)

Č. Grin ce vi čius apie A. Ba ro-
no pa žiū ras taip pa si sa ko: „Iš Alo y-
zo Ba ro no šei mos daug kas nu ken tė-
jo, bu vo oku pan tų nu žu dy ti, iš trem-
ti, tad Alo y zas Ba ro nas bol še vi kus 
keik da vo kiek vie na pro ga ir ne ga lė-
da vo at leis ti tiems, ku rie su jais per 
daug bro lia vo si“. (48 psl.)

Ra šė griež tus ve da muo sius ir 
ki tus straips nius, daž nai su si lauk da-

ALOYZO BARONO ŠEIMA: ŽMONA NIJOLĖ, SŪNŪS SAULIUS IR GINTARAS 
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mas kri ti kos iš li be ra les nių pa žiū rų 
at sto vų. Alo y zas dir bo pa si šven tęs 
dien raš čiui ir kū ry bai. 

Apie sa vo dar bą „Drau ge“ jis 
sa kė: „Dirb da mas re dak ci jo je tu riu 
rū pin tis, ir dar la bai įtemp tai, laik-
raš čio to bu li ni mu, nes tai di de lė at sa-
ko my bė prieš skai ty to jus“. (49 psl.)

O apie sa vo kū ry bą sa ky da vo, 
kad va žiuo da mas į dar bą iš Ci ce ro 
su gal vo ja siu že tą ko kiam nors kū-
ri nė liui. O kaip jį įkū ny da vo, pa aiš-
ki na Č. Grin ce vi čius: „...Vi du die nį, 
kai ki ti re dak to riai ei na ger ti ka vos 
ir pa juo kau ti, jis, nu grie bęs va lan-
dė lę, iš kart jau tarš ki na ką bu vo su-
gal vo jęs. Ir taip na mie ir dar be per 
ke lias die nas ir pa si da ro kū ri nė lis“. 
(49 psl.)

1957 m. ve dė Ni jo lę Nar bu tai-
tę. Su si lau kė dvie jų sū nų: Sau liaus ir 
Gin ta ro.

Ge riau siai Alo y zo Ba ro no 
gy ve ni mą cha rak te ri zuo ja jo ben-
dra dar bis ir drau gas Čes lo vas Grin-
ce vi čius: „Alo y zas bu vo la bai po-
pu lia rus. Jo be veik nie kas pa var de 
ir ne va di no – tik var du, tik Alo y zu. 
Po pu lia ru mą di di no ne už si da ry mas 
dar bo ka bi ne te, bet vi sur ir su vi sais 
bu vi mas, mai šy ma sis kiek vie nam 
ren gi ny, da ly va vi mas dis ku si jo se. 
Jo kie li te ra tū ros va ka rai neap si ei da-

vo be jo. Sa vo kū ry ba, dau giau hu-
mo ris ti ne, ap ke lia vo vi sas di des nes 
lie tu vių ko lo ni jas JAV ir Ka na do je. 
Dar dau giau: iš va žia vi mai, sto vyk-
los, drau gų ves tu vės, mi nė ji mai – vi-
sur jis bū da vo kvie čia mas, vi sur tai 
pro gai grei to sio mis su kur da vo, su ei-
liuo da vo links mus po sme lius ir juos 
pa leis da vo. Ne gai lė da vo nie kam li-
te ra tū ri nių do va nė lių, o jam klau sy-
to jai – pel ny tų ova ci jų“. (51-52 psl.)

O pats Alo y zas apie sa vo gy-
ve ni mą laiš ke se se riai taip ra šo: 
„Gy ve na me ne blo gai, nors ir čia pi-
ni gai ne au ga ant me džių, bet ver čia-
mės (...) Gy ve na me po se no vei, iš-
lai dų daug, bet gy ven ti ga li ma. Svar-
bu, kad svei ki, tai ir ge rai“. (64 psl.)

1966 m. bu vo iš rink tas Lie tu-
vių ra šy to jų drau gi jos pir mi nin ku 3 
me tams.

1965 m. an glų kal ba pa si ro-
dė „Laip tai ir be dug nės“ – „Fo ot-
brid ges and Abys ses“, o 1968 m. 
– „Tre čio ji mo te ris“ – „The Third 
Wo man“. Alo y zas Ba ro nas bu vo įsi-
ti ki nęs, kad rei kia da ry ti vis ką, kas 
ga li ma, kad apie Lie tu vos ir lie tu vių 
kan čias kuo dau giau siai bū tų ži no ma 
pa sau ly je. Pats A. Ba ro nas apie tai 
yra iš si reiš kęs: „Mū sų tiks las čia yra 
šauk ti, kad esam vai kai tau tos, ku-
rios ki ti bro liai ne ša rau do no jo ka pi-

ta lis to ver gi ją. 
Mū sų tiks las 
čia be nuo la ti-
nio rū pi ni mo si 
duo na yra liu-
dy ti, kad rau-
do nie ji lor dai 
yra pa ver tę 
Lie tu vą bau-
džiau nin kų ir 
te ro ro že me. 
Ant raip – be-
tiks lis bu vo 
ne ši mas sa vo 
gal vų pro ug-
nį ir van de nį, 
(...) be Die-
vo duo to sios 
aukš  č iau  s ios 
mi si jos že mė-
je lie tu vis dar 
tu ri ki tą mi si-

ją – dirb ti sa vo tė vų že mei. Jei gu šis 
įpa rei go ji mas ne ap len kia nei vie no 
lie tu vio, tai tuo la biau me ni nin ko“. 
(61-62 psl.)

Šio ta len tin go, la bai Lie tu vą 
my lin čio ir darbš taus ra šy to jo gy ve-
ni mas bai gė si per anks ti. Mi rė 1980 
m. rug sė jo 7 d., ne su lau kęs nei 63 
me tų, li go ni nė se iš gu lė jęs il ges nį lai-
ką, sme ge nų už de gi mo – en ce fa li to 
pa kirs tas, grei čiau siai va sa ros me tu 
už krės tos er kės įkąs tas. Ben dra dar-
biai pri si me na, kad į dar bą at ei da vo, 
kol tik jė gos lei do. Ga li ma sa ky ti, 
kad dir bo iki pas ku ti nės va lan dos.

At si svei ki ni mas 1980 m. rug-
sė jo 10 d. bu vo iš kil min gas, da ly-
vau jant dau ge liui įvai rių or ga ni za-
ci jų at sto vų, drau gų, dau gy bei žmo-
nių. Lai do tu vės Šv. Ka zi mie ro lie tu-
vių ka pi nė se Chi ca go je ir gi bu vo itin 
iš kil min gos.

At si svei ki nant ra šy to jas Ka-
zys Bra dū nas kal bė jo: „Juk ga lė jai 
bū ti in ži nie riu mi, dak ta ru, ver sli nin-
ku ar eko no mis tu. Ta da ir gy ve ni mo 
naš ta gal bū tų bu vu si leng ves nė ir 
ke liai leng ves ni (...) Bet tu rin kai si 
ne tą kon kre čią re a ly bę, o sva jo nę. 
Ir dir bai pa tį sun kiau sią dar bą, no-
rė da mas sva jo nę pa vers ti re a ly be“. 
(68 psl.)

Ir J. Žė kai tė mo nog ra fi jo je ra-
šo: ...„Iš tie sų dir bo daug, ne gai lė-
da mas sa vęs, lie tu vių li te ra tū rai pa-
lik da mas 13 ro ma nų, 6 no ve lių rin-
ki nius, 3 ei liuo tus hu mo ro rin ki nius, 
1 ly ri kos, 2 apy brai žas, 3 kny ge les 
vai kams, dau gy bę straips nių pe ri-
odi ko je“. (68 psl.)

Iš tų kū ri nių „Laip tai ir be-
dug nės“, „Ab ra o mas ir sū nus“ lai-
mė jo „Drau go“ ro ma no kon kur są, 
„Tre čio ji mo te ris“ – „Gied ros“ kor-
po ra ci jos kon kur so pre mi ją, „Vė jas 
le kia ly gu ma“ at žy mė tas Lie tu vos 
at gi mi mo są jū džio kon kur se.

Ro ma nai „Laip tai ir be dug-
nės“ („Fo orb rid ges an Abys ses“) ir 
„Tre čio ji mo te ris“ („The Third Wo-
men“) iš vers ti į an glų kal bą. Į lat vių 
kal bą iš vers ti „Tre čio ji mo te ris“ ir 
„Mė ne sie na“ bei ke le tas jo apy sa kų 
rin ki ny je „Ke liai ir pė dos“ („Ce li un 
pe das“) (LE XXXVI t.)„DRAUGO“ REDAKTORIAI K. BRA DŪ NAS (IŠ KAI RĖS) IR 

A.BA RO NAS SU VYR. RE DAK TO RIUM KUN. P. GARŠ VA
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Va sa rio 21 d. Ba lze ko lie tu vių 
kul tū ros mu zie ju je bu vo šven čia mos 
Už ga vė nės. Kū ry bin gai pa si da ry-
ti Už ga vė nių kau kes pa gel bė jo dai-
li nin kės Ra sa Ibians kie nė ir Ži vi lė 
Ra ma šaus kie nė. Iš ra din giau sių kau-
kių ir kos tiu mų au to riai bu vo ap do-
va no ti. Bu vo vai ši na ma si Už ga vė nių 
bly nais.

O ko vo 6 d. čia bu vo ati da ry ta 
Au re li jos Če pu lins kai tės (NY) fo to-
gra fi jų ir mix-me dia pa ro da „Są ly čio 
taš kai“. Pa ro do je pri sta ty ta per dvi-
de šimt fo to gra fi jų. Šis ren gi nys tę sia 
jau nų Lie tu vos me ni nin kų pri sta ty-
mą, skir tą Lie tu vos var do tūks tant-
me čio ir Vil niaus – Eu ro pos kul tū ros 
sos ti nės 2009 me tams.

Au re li ja Če pu lins kai tė – fo-
to me ni nin kė, fo to žur na lis tė, pa ro dų 
ku ra to rė, New Yorke esan čios šiuo-
lai ki nio me no ga le ri jos „So met hing 
Unex pec ted“ di rek to rė ir ap lin ko-

Bal ze ko mu zie ju je

sau gos in ži nie rė. Au to rės kū ri niai 
Chi ca go je ro do mi pir mą kar tą. Jos 
fo to gra fi jo se daž nai su tin ka mos lai-
ko, at min ties ir gam tos te mos. Dau-
gu ma čia ro do mų fo to gra fi jų yra su-
kur tos ke lio nių po įvai rias ša lis me-
tu. Jos at spin di jau nos me ni nin kės 
žvilgs nį į be si kei čian čius pa sau lio 
pei za žų por tre tus, jų de ta les ir lai ko 
pėd sa kus, įspaus tus jų „vei duo se“. 
Au to rė jau yra su ren gu si 17 per so-
na li nių pa ro dų JAV ir Lie tu vo je. 

Au re li ja Če pu lins kai tė taip 
pat ak ty viai dir ba pri sta ty da ma Bal-
ti jos ša lių me ni nin kus New Yorke, 
ben dra dar biau ja su tarp tau ti nė mis 
Lie tu vos at sto vy bė mis bei pro fe sio-
na laus me no or ga ni za ci jo mis. 

Pa ro da veiks iki ba landžio 10 
d., o mu zie jus vei kia kas dien nuo 10 
val. iki 4 val.

UŽ GA VĖ NĖS BAL ZE KO LIE TU VIŲ KUL TŪ ROS MU ZIE JU JE CHI CA GO JE 2008 M.

UŽGAVĖNIŲ BLYNAI



Pasaulio lietuvis  /  2009 Kovas26

                            PLB kraš tų ži nios

Pa si rašyta ben dra dar bia vi mo 
su tar tis tarp Lab da ros fon do „Til tas“ 
(The Til tas Trust) ir Lie tu vių są jun-
gos. Abiems or ga ni za ci joms svar bų 
do ku men tą Lie tu vos vals ty bės at kū-
ri mo die ną Lon do ne pa si ra šė Lab da-
ros fon do „Til tas“ val dy bos pir mi-
nin kas Mi cha el J. Pe art ir Jung ti nės 
Ka ra lys tės lie tu vių są jun gos pir mi-
nin kė Ži vi lė Il gū nai tė. 

Prie ant rus me tus vei kian čio 
lab da ros fon do šiais me tais pri si jun-
gia ir dau giau kaip 60 me tų Jung ti-
nė je Ka ra lys tė je lie tu vius vie ni jan ti 
Lie tu vių są jun ga, ku ri nuo šiol tu-
ri sa vo no mi nuo tą pa ti kė ti nę fon do 
val dy bo je – žur na lis tę Be atą Ni chol-
son.

„Džiau giuo si, kad Lab da ros 
fon das „Til tas“ jau pri si dė jo prie 
rim to dar bo Lie tu vo je – mū sų pa-
ra mos pro jek tas ser gan tiems vė žiu 
vyk do mas kar tu su svar biau sio mis 
šio je sri ty je vei kian čio mis lab da ros 
or ga ni za ci jo mis Di džio jo je Bri ta ni-
jo je: McMil lan ir Ma rie Cu rie. Mū sų 

JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE S uvie nys jė gas lab da rin go je veik lo je

ben dra dar bia vi mo su tar tis su Lie tu-
vių są jun ga yra ne pa pras tai reikš-
min ga. Ben dra veik la pa ra mos pro-
jek tuo se abie jo se ša ly se bus efek ty-
ves nė“, – sa kė Mi cha el Pe art.

„Stip rė jan ti ben druo me nė ir 
įvai rios ini cia ty vos pa ska ti no ieš ko ti 
bū dų, kaip plė to ti lab da rin gą veik lą. 
Jung ti nė Ka ra lys tė – ša lis su gi lio-
mis lab da rin gos veik los tra di ci jo-
mis, ku rio je jau per tris šim tus me tų 
vyk do ma to kia veik la, vei kia įvai rūs 
lab da ros fon dai. Lie tu vių są jun gos 
ir Lab da ros fon do „Til tas“ tiks lai 
yra tie pa tys, tai gi be ga lo džiau gia-
mės, kad ga lė si me pri si jung ti prie 
jau vyk do mų ir ga lė si me įgy ven din-
ti nau jus pro jek tus. Šios ben dra dar-
bia vi mo su tar ties pa si ra šy mas – tai 
rim tas ir po zi ty vus žings nis ku riant 
bran džią ir vie nin gą lie tu vių ben-
druo me nę Jung ti nė je Ka ra lys tė je“, 
– džiau gė si Lie tu vių są jun gos Jung-
ti nė je Ka ra lys tė je pir mi nin kė Ži vi lė 
Il gū nai tė.

Lab da ros fon dą „Til tas“ 2007 

m. įkū rė Bri tų-lie tu vių drau gi ja (The 
Bri tish–Lit hu a nian So cie ty), vei-
kian ti pen kio li ka me tų. Jos na riais 
yra įvai rūs moks lo, ver slo ir po li ti-
kos vei kė jai bri tai ir lie tu viai, ku rių 
tiks las – stip rin ti kul tū ri nius, vi suo-
me ni nius ir eko no mi nius ry šius tarp 
Jung ti nės Ka ra lys tės ir Lie tu vos. 
Lab da ros fon do pa va di ni mas „Til-
tas“ pa si rink tas ne at si tik ti nai, nes 
tai Lie tu vą ir Bri ta ni ją jun gian tis 
drau gys tės, ben dra dar bia vi mo ir pa-
ra mos til tas. Lab da ros fon das „Til-
tas“ tęs jau pra dė tus švie ti mo, moks-
lo ir ben dra dar bia vi mo tarp Jung ti-
nės Ka ra lys tės ir Lie tu vos pro jek tus, 
rems nau jus Lie tu vių Ben druo me-
nei Jung ti nė je Ka ra lys tė je ak tu a lius 
pro jek tus, kul tū ri nius bei spor ti nius 
ren gi nius. 

Su tar ties pa si ra šy mo die ną 
bu vo gau tos pir mo sios au kos at ei ties 
pro jek tams. Tūks tan tį sva rų sky rė 
Lie tu vių na mų ben dro vės val dy ba. 

LAB DA ROS FON DO „TIL TAS“ VAL DY BOS PIR MI NIN KAS MI CHA EL J. PE ART IR JUNG TI NĖS KA RA LYS TĖS LIE TU VIŲ SĄ JUN GOS 
PIR MI NIN KĖ ŽI VI LĖ IL GŪ NAI TĖ PA SI RA ŠO SU TAR TĮ
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Li tu a nis ti nių mo kyk lų są skry-
dis „Drau gys tės til tas 2009“ vyks 
bir že lio 5-7 d. Jung ti nė je Ka ra lys tė-
je, „Lie tu vių so dy bo je“, ku ri įsi kū-
ru si ne pa pras to gro žio miš kuo se ant 
ne di de lio eže rė lio kran to Hamp šy ro 
gra fys tė je.

Ne tik mažuo sius da ly vius, 
bet ir su au gu sius nu džiu gins šių me-
tų nau jo vė –   spe cia liai są skry džiui 
įreng tas pa la pi nių mies te lis. Kar tu  
sto vyk laus anks tes nių „Drau gys tės 
til tų“ da ly viams pui kiai pa žįs ta mi 
pran ciš ko nų vie nuo liai, o prak ti-
nių įgū džių mo kys An gli jos lie tu vių 
skau tai.

Lau kia įdo mi Lie tu vos var do 
tūks tant me čio pa mi nė ji mo pro gra-
ma, ga li my bė ge riau pa žin ti kal bą, 
is to ri ją, et no kul tū rą, tra di ci jas ir pa-
pro čius, nau jos pa žin tys ir už si ė mi-

Šiemetinis „Draugystės tilto“ 
sąskrydis vyks „Lietuvių sodyboje“

mai po at vi ru dan gu mi. 
Su tra di ci niais lie tu viš kais 

žai di mais, dai no mis ir pa pro čiais 
sto vyk lau to jus su pa žin dins Lie tu vos 
kul tū ros ir me no pre mi jos lau re a tė, 
lie tu viš ko fol klo ro ir tra di ci jų puo-
se lė to ja ir at li kė ja Ve ro ni ka Po vi lio-
nie nė, pe da go gų, fol klo ro at li kė jų 
Kir dų šei ma iš Lie tu vos ir Lon do no 
lie tu vių fol klo ri nis an sam blis „Sa-
du to“. Pro diu se ris Ge di mi nas Zu jus 
pri sta tys sa vo pro jek tą – ro ko ope rą 
„Eg lė žal čių ka ra lie nė“. Sto vyk los 
da ly viai bus ne tik ope ros ste bė to jai, 
bet ir tu rės pui kią pro gą da ly vau ti ją 
at lie kant. 

Li tu a nis ti nių mo kyk lų mo ky-
to jams bus or ga ni zuo ti et no kul tū ros 
ir is to ri jos už si ė mi mai, ga li my bė pa-
si da lin ti  dar bo pa tir ti mi. Tė ve lius ir 
ly din čiuo sius as me nis pa kvie si me į 
su si ti ki mus su psi cho lo gu, į tau to-
sa kos ir lie tu vių kal bos pa mo kas, o 
prak ti niuo se už si ė mi muo se pa si mo-
ky ti lie tu viš kos tau to dai lės pa grin-
dų, tau ti nių juos tų au di mo tech ni-
kos.

Ren gi nio me ce na tė – Lie tu vos 
Res pub li kos Sei mo vi ce pir mi nin kė 
Ire na De gu tie nė.

 Ad re sas
Lie tu vių So dy ba (He ad ley Park):

Pic ketts Hill,
Sle a ford 
Bor don,

Hamps hi re
GU35 8TE

Tel.: 01420472810
http://www.he ad le y park.co.uk/

 Re gist ra ci ja
Da ly vio mo kes tis – €60. Re gist ra ci-
ja pa tvir ti na ma su si mo kė jus in ter ne-
tu kre di to/de be to kor te le, nau do jant 

Pa y Pal ap mo kė ji mo sis te mą.
Su au gu sių re gist ra ci jos an ke ta

 Vai kų re gist ra ci jos an ke ta
Re gist ra ci jos mo kes tis
 Ar ti miau si oro uos tai
Sout hamp ton (42 km), Gat-

wick (48 km), He at hrow (50km), 
Lon don Ci ty (75 km), Lu ton (91 km) 
ir  Stans ted (114 km). Skry džio duo-
me nis at siųs ti iki ge gu žės 1 die nos 
el. pa što ad re su: re gist ra ci ja@drau-
gys tes til tas.eu.

 Bū ti na  at si vež ti: mieg mai šį, 
pro žek to rių, pa to gią ava ly nę, mau-
dy mo si kos tiu mą ir di de lį rankš luos-
tį, rū bus, tin kan čius įvai riam orui, 
ke pu rę, kre mą nuo sau lės.

„LIETUVIŲ SODYBA“
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Spa lio 30 d. Lie tu vos am ba sa-
do je To ki ju je reg gae mu zi kos at li kė-
jas ir ke liau to jas Hokšila kar tu su  vil-
niešiu me ni nin ku Ser gė ju mi Ču pa 
su ren gė sa vo kū ry bos va ka rą „Lit-
hu a niaf ri ca“. Am ba sa dos sa lė vos 
tal pi no dau giau kaip 60 žiū ro vų lie-
tu vių ir tarp tau ti nės To ki jo ben druo-
me nės na rių, jau no sios kar tos ja po nų
me ni nin kų, di zai ne rių, mu zi kan tų ir 
žur na lis tų.

Va ka ras pra si dė jo Hokšilos 

Lie tu viš kai apie Af ri ką To ki ju je

do ku men ti nio fil mo „Die vas į Ru an-
dą grįž ta nak tį“, pa sa ko jan čio apie 
ne ei li nę as me ny bę – lie tu vį mi sio-
nie rių ku ni gą Her ma ną Šul cą – per-
žiū ra. Prieš 30 m. į Ru an dą per si kė-
lęs gy ven ti ku ni gas įkū rė jau ni mo 
so dy bą naš lai čiams, kur jie pa tys 
pri žiū ri ūkį, mo ko si ama tų. Ku ni go 
įsteig to je gim na zi jo je mo ko si apie 
400 moks lei vių. 1994 m. Ru an do je 
vy ku sio ge no ci do me tu so dy ba bu vo
nu siaub ta, jos gy ven to jai išžudy-
ti. Ku ni gas lai min go at si tik ti nu mo 
dė ka li ko gy vas ir vė liau at sta tė so-
dy bą. Jis tę sia mi sio nie riaus veik lą, 
re mia la biau siai vargs tan čius pa ra-
pi jie čius.

Fil mo su jau din ti Lie tu vių 
Ben druo me nės na riai ini ci ja vo lab-
da ros ak ci ją, į ku rią įsi trau kė be veik 
vi si va ka ro da ly viai. Su rink tos lė šos 
per ves tos į ku ni go Šul co pa ra pi jos 
są skai tą. 

Ant ro je va ka ro da ly je žiū ro-
vai su si do mė ję ste bė jo gy vos mu zi-
kos ir ta py bos per for man są. Hokšilai 
at lie kant dai nas iš 2006 m. al bu mo 
„Fight for Af ri ca“ ir nau jus kū ri-
nius, me ni nin kas Ser gė jus Ču pa te-
at ra liškai pie šė iš kar to du pa veiks-
lus „Bu da“ ir „Ar ba ti nu kas“. Šalia 

bu vo pro jek tuo ja mi ki to Hokšilos 
do ku men ti nio fil mo  „Walk to
Zion“ vaiz dai.

Bai gęs per for man są, Ser gė jus 
Ču pa pie šė skė čius ir jais ap do va no-
jo kiek vie ną žiū ro vą, ku rie ne sku bė-
jo skirs ty tis ir no rė jo pa ben drau ti su 
Lie tu vos me ni nin kais. Dau ge liui ja-
po nų va ka ras am ba sa do je bu vo pir-
mo ji pažin tis su Lie tu va. Į Hok ši los 
kvie ti mą ap si lan ky ti Lie tu vo je šiais, 
Lie tu vos var do 1000-me čio mi nė ji-
mo ir Vil niaus Eu ro pos kul tū ros sos-
ti nės me tais, re gis, su lauks at gar sio.

Ren gi nį am ba sa do je pa dė jo 
or ga ni zuo ti ja po nų me no pro diu se-
ri nė įstai ga „Oak-to-all cul tu ral art 
plat form“.

Ki tas Hokšilos pa si ro dy mas 
vy ko drau ge su žino mu vy res nio sios 
kar tos Sei ta ro Ku ro da ja po nų me-
ni nin ku va sa rio 17 d. Omo te San do 
Hills pre ky bos cen tre. Pa si ro dy mas 
ta po Ser gė jaus Ču pa ku ria mo fil mo 
„Hok-Ai das“ da li mi.

Nors pas ta rai siais me tais tiek 
kul tū ri niai, tiek eko no mi niai ry šiai 
tarp Lie tu vos ir Ja po ni jos ple čia si ir 
gi lė ja ir jau ne nau jie na iš girs ti apie 
lie tu vius Ja po ni jo je, ta čiau lie tu vių 
čia vis dar nė ra daug. Nors ir tiks lios 
sta tis ti kos, kiek Japonijoje yra lie-
tu vių, nuo lat ar il ges niam lai kui pa-
si rin ku sių šią ša lį sa vo gy ve na mą ja 
vie ta, kol kas nė ra ir var gu ar įma no-
ma nu sta ty ti. Vie ni at važiuo ja, ki ti 
išvažiuo ja. Ko kiais tiks lais lie tu viai 
at važiuo ja į Ja po ni ją? Vie ni at vy ko 
ieško ti ge res nio dar bo, ki ti su kū rė 
mišrias šei mas, dar ki ti – mo ky tis. 

Ja po ni jos LB su si kū rė 2005 
m. sau sio 10 d. Jos tiks las yra tau-
tiš ku mo iš lai ky mas, Tė vy nės tra di-
ci jų, lie tu viš ko auk lė ji mo bei la vi-
ni mo puo se lė ji mas, kul tū ri nių ry šių 
su Lie tu va plė to ji mas; ga li my bė lie-
tu viams su si tik ti ir pa žin ti vie niems 
ki tus, pa lai ky ti tar pu sa vio ry šius, 
da lin tis in for ma ci ja bei ži nio mis, 
teik ti tar pu sa vio pa gal bą.

Naujoji LBJ pirmininkė – 
Daiva Maekawa.

JAPONIJOJE

AM B. DAI NIUS KA MAI TIS (IŠ KAIRĖS) PRI STA TO HOKŠILĄ IR SERGĖJŲ ČUPĄ

SUŠI
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Šių me tų pra džio je ei li nia me 
su si bū ri me Es ti jos lie tu vių jau ni-
mas nu ta rė ofi cia liai įsteig ti or-
ga ni za ci ją. 2009-ųjų me tų sau sio 
mė ne sį bu vo įre gist ruo ta Es ti jos 
lie tu vių jau ni mo są jun ga.

Es ti jo je gy ve na apie 2500 
lie tu vių. Vie ti nis lie tu vių jau ni mas 
ak ty viau bū ria vo si jau nuo 2005-
ųjų me tų, kai bu vo už megz ti ry šiai 
ir su ki tu Eu ro pos lie tu vių jau ni mu. 
Di džio ji da lis Es ti jo je gy ve nan čio 
lie tu vių jau ni mo – tai iš miš rių 
šei mų ki lę ant ros, re čiau – tre čios 
kar tos lie tu viai, ku rių gim to ji kal-
ba ne be lie tu vių, ta čiau daž niau-
siai lie tu viš kai su si šne ka ma. Pas-
ta rai sias me tais ne ma žai pri si dė jo 
„nau jo jau no krau jo“, t.y. į Es ti ją 
dėl dar bo, o taip pat dėl šei my ni-
nių san ty kių at va žia vęs lie tu vių 
jau ni mas. Vie ti niai jau ni lie tu viai 
reiš kia si ir ben drau ja dau giau siai 
per kul tū ri nius su si bū ri mus, taip 
pat ve da Ta li no šeš ta die ni nę li tu a-
nis ti nę mo kyk lė lę, ug dy da mi nau-
ją jau ni mo kar tą.

2009-ie ji me tai at ne šė Es ti-
jos lie tu viams nau jų vė jų, su plaz-
dė ju sių są jun gos bu rė se. Tai įkvė-
pė jau ni mą įkur ti ofi cia lią or ga ni-
za ci ją. Są jun gos sta tu sas – pel no 
ne sie kian ti or ga ni za ci ja. Kaip ir 
ki to se Pa sau lio lie tu vių jau ni mo 
są jun go se, Es ti jos lie tu vių jau ni-
mo są jun gos na riais ga li bū ti 16-
35 am žiaus. Są jun gos pir mi nin ke 
bu vo iš rink ta Lai ma Kir si maa. Į 
or ga ni za ci jos val dy bą įei na Pau-
lius Mar tin kus, Ane ta Gu zai tė ir 
Lai ma Kir si maa. Val dy ba (ir pir-
mi nin kas) ren ka mi vie ne riems me-
tams.

Es ti jos lie tu vių jau ni mo są-
jun gos pas ta rie ji di des ni įvy kiai – 
tai kar tu su Lie tu vos am ba sa da Es-
ti jo je su reng tas Va sa rio 16-osios 
mi nė ji mas, Už ga vė nių bei Mo ti-
nos die nos šven tė, fi zi nis ir dva-
si nis pa si ruo ši mas Pa sau lio lie tu-
vių spor to žai dy nėms ir, be abe jo, 

Įkur ta Es ti jos lie tu vių jau ni mo są jun ga ESTIJOJE

pir mam Es ti jo je vyks tan čiam Eu-
ro pos lie tu vių jau ni mo są skry džiui 
2009-ųjų me tų lie pos mė ne sį.

Es ti jos lie tu vių jau ni mo są-
jun gos veik lą ga li ma ste bė ti tin-

ELJS PIR MO JI VAL DY BA: IŠ VIR ŠAUS – LAI MA KIR SI MAA, ANE TA GU ŽAI TĖ, 
PAU LIUS MAR TIN KUS

kla raš ty je ad re su http://es ti josljs.
blogs pot.com/, o laiš kus ga li ma 
siųs ti ad re su Es ti josLJS@gmail.
com.
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PL jau ra šė, kad prieš pra ėju-
sias Ka lė das Lie tu vo je lan kė si Ka re-
li jos lie tu vių au to no mi jos pir mi nin-
kė Gi ta na Bui vy dai tė, ku ri į Aly tų, 
tu rin čiu drau gys tės ry šių su Ka re-
li jos lie tu viais, ly dė jo vai kų gru pę. 
Grį žu si Gi ta na pa ra šė laiš ką, kurį 
pa tei kia me.

Vai kai Lie tu va bu vo tie siog 
su ža vė ti. Jiems vis kas taip pa ti ko, 
kad kuo to liau, tuo dau giau jų no rė jo 
Lie tu vo je pa si lik ti. Pir mą nak tį mus 
pri ėmė Lie tu vių na mai, kur mo ko si 
ke le tas ir mū sų vai kų. Ma ža sis Sta-
siu kas (10 me tų) iš Med ve že gors ko 
iš kar to pa sa kė, kad mo ky sis šio je 
mo kyk lo je. Gai la, Vil niui mes daug 
lai ko ne ga lė jo me skir ti, bet ne ga-
lė jo me iš va žiuo ti ne ap lan kę Ge di-
mi no pi lies ir, ži no ma, pa grin di nės 
eg lės Ka ted ros aikš tė je. Ka re li jos, 
kur mil ži niš ki miš kai, vai kai bu vo 
nu ste bin ti eg lės gro žiu ir ga lin gu mu. 

Aly tu je mus pri ėmė la bai šil-
tai. Vai kai bu vo ap gy ven din ti šei mo-
se (kuo be ki ta ko pa si rū pi no Aly-

Lietuviai la bai sve tin gi ir šir din giRUSIJOJE

taus mo ki nių ko mi te tas). Bu vau tie-
siog pri trenk ta, kad vai kai ki tą die ną 
jau kal bė jo apie sa vo šei mi nin kus: 
„ma no lie tu vis tė tis ir ma ma“ ir su 
džiaugs mu va ka re grį žo į šei mą.

Mū sų vai kams di džiu lį įspū dį 
pa li ko Aly taus mo kyk los, ypač Šv. Be-
ne dik to gim na zi ja, kur vy ko lie tu vių 
kal bos pa mo ka. Mes taip pat da ly va-
vo me jau ni mo cen tro liau dies an sam-
blio re pe ti ci jo je. Mums bu vo iš da lin ti 
lie tu viš ki mu zi kos in stru men tai ir mes 
šau niai įsi jun gė me į tą žai di mą. 

Vai kus taip pat su jau di no, kad 
juos pri ėmė mies to me ras Čes lo vas 
Dau gė la, vai kai iš ei lės sė do į jo kė-
dę ir sva jo jo taip pat tap ti Aly taus 
va do vais. 

Bet pa tys ryš kiau si įspū džiai, 
ži no ma, li ko iš ap si lan ky mo Drus ki-
nin kų van dens par ke – tai bu vo Aly-
taus mies to do va na Ka re li jos vai-
kams. Aš bi jo jau, kad ne su ge bė siu 
jų iš ten lai ku iš ves ti.

Nors vai kai šiek tiek pa si il go 

LIE TU VIŲ NA CIO NA LI NĖS KUL TŪ RI NĖS AU TO NO MI JOS KA RE LI JO JE, PET RO ZA VOD-
SKO MIES TE, PIR MI NIN KĖ GI TA NA BUI VY DAI TĖ (KAIRĖJE) SU PET RO ZA VOD SKO JAU-
NI MU BEI ALY TAUS RU SŲ SEK MA DIE NI NĖS MO KYK LOS DI REK TO RE NA DIEŽDA KRA-
KOV SKA JA

DAI NŲ IR ŠOKIŲ AN SAM BLIO VA DO VAI RI MA IR LE O NI DAS MOI SEJ EN KOS MO KO 
VAI KUS GRO TI 
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sa vo na mų, tė vų, bet iš va žia vo ne no-
riai, to dėl at si svei ki ni mas bu vo la bai 
liūd nas. Svar biau sia, kad iš va žiuo-
da mi ša lia ki tų lie tu viš kų su ve ny rų 
– lie tu viš ko sū rio, ša ko čio, juo dos 
duo nos ir sal dai nių jie pir ko marš ki-
nė lius, ša li kus su lie tu viš kais už ra-
šais, žen kliu kus, ku rie jiems pri mins 
Lie tu vą. Vie na mer gai tė net nu si-
pir ko lie tu viš ką vė lia vė lę. Ma ne tai 
la bai su jau di no, aš su pra tau, kad jie 
įsi my lė jo Lie tu vą. Grį žu siai man dė-
ko jo Ksiu šos ma ma: „Ačiū už duk rą, 
mes lai min gi“…

Mes dė kin gi vi siems, ku rie 
mus pri ėmė, ku rie mu mis rū pi no si. 
O štai ką pa ra šė vie nas mū sų ber niu-
kas, Sta sys Klei nas:

„Ru dens atos to gų me tu lan-
kiau si Vil niu je, kur bu vau jau ne pir-
mą kar tą, bet vis tiek man ten la bai 
pa ti ko. Mes pa ki lo me į Ge di mi no 
bokš tą, iš ku rio pa ma tė me di de lę da-
lį mies to. Tai bu vo pui ku.

Va žia vo me į Aly tų, ste buk-
lin gą mies tą, gy ve nau lie tu vių šei-
mo je, ku rio je bu vo 4 šei mos na riai. 
Ma ne la bai ge rai pri ėmė. Ap skri tai 
man pa si ro dė, kad Lie tu vo je la bai 
sve tin gi ir šir din gi žmo nės. Aly tu je 

mes lan kė mės ke lio se lie tu viš ko se 
mo kyk lo se. Man ypač pa ti ko ama tų 
mo kyk la. Taip pat ten yra mo kyk la, 
kur mo ko ru siš kai. Aš ka da nors no-
rė čiau mo ky tis to kio je mo kyk lo je. 
La bai pa ti ko Drus ki nin kų van dens 
par kas. Mes va žia vo me la bai gra-
žio mis vie to mis, gai la tik, kad bu vo 
ma žai lai ko ir mes ne ga lė jo me vi sur 
su sto ti. Mes da ly va vo me Aly taus 
mies to ka lė di nės eg lu tės įžie bi mo 
ce re mo ni jo je. Ten iš gir do me dai nuo-
jant mer gai tę, ku ri už ėmė tre čią vie tą 
vai kų „Eu ro vi zi jos“ kon kur se 2008 
m. Eg lu tę įžie bė pats Aly taus mies-
to me ras. La bai pa ti ko la ze rių šou. 
Dar bu vo me me ro ka bi ne te, kur la bai 
daug su ve ny rų iš įvai rių ša lių. Man 
at ro do, kad Aly tus tu ri ge rą me rą. 

Aly tu je mes lan kė mės spor to 
cen tre. Ten daug spor ti nio in ven to-
riaus, ba sei nas, daug įvai rių sa lių. 
No rė čiau to kia me cen tre spor tuo ti. 

Lie tu va – pui kus kraš tas, ja me 
gy ve na la bai ge ri žmo nės. Aš džiau-
giuo si, kad tu rė jau ga li my bę pa ma-
ty ti Lie tu vą dar kar tą, juk aš ten tu-
riu tiek daug gi mi nių“, – rašo Sta sys. 

Dar no riu PL pa pa sa ko ti apie 
vie ną mū sų na cio na li nei au to no-

KARELIJOS LIETUVIUKAI SU ALY TAUS „SA KA LĖ LIO“ PRA DI NĖS MO KYK LOS FOL KLO RO AN SAM BLIU

mi jai svar bų įvy kį pra ėju sį ru de-
nį. Pri si me na te, jau pa sa ko jau, kad 
Med vežegors ke, kur yra pa sta ty tas 
lie tu viškas pa min klas ge no ci do au-
koms, pra ėju sį ru de nį mes įkū rė me 
lie tu vių ben druo me nę (na cio na li nę 
au to no mi ją) ir ten su ren gė me lie-
tu vių liau dies me no pa ro dą. Med-
ve že gors ke gy ve na apie 50 lie tu vių 
šei mų. Pa ro da pa da rė ypa tin gą įspū-
dį, ypač kar pi niai. Med ve že gors kas 
– la bai ma žas pro vin ci jos mies te lis 
ir jo gy ven to jų gy ve ni me bū na la bai 
ma žai įvy kių ir re gi nių. Man bu vo 
la bai ma lo nu gir dė ti vie ti nius lie tu-
vius sa kant, kad tiek žmo nių, kiek 
at ėjo į pa ro dos ati da ry mą, jie dar 
čia ne bu vo ma tę. La bai svar bu, kad 
tarp pa ro dos lan ky to jų bu vo įvai-
raus am žiaus žmo nių ir net gi vai kų. 
O gruo džio mė ne sį ta me mies te ly je 
mes su ren gė me po kal bį „Su si pažin-
ki te: Lie tu va!“ To kio šil to pri ėmi mo 
mes su lau kia me tik Lie tu vo je. Apie 
tą su si ti ki mą šil tai ra šė ir vie tos laik-
raš čiai. Vis dėl to pro vin ci jos žmo nės 
yra la biau išsau go ję nuo šir du mą ir 
šir dies ši lu mą ir yra la bai at vi ri ben-
dra vi mui.



Pasaulio lietuvis  /  2009 Kovas32

                            PLB kraš tų ži nios

2009 m. de šimt me čio su kak tį 
šven čia lie tu vių na cio na li nis kul tū-
ros cen tras „Švy tu rys“. Ma ža Lie-
tu vos sa le lė įsi kū ru si pa čio je Si bi ro 
šir dy je – Ir kut ske. Vi są gy va vi mo 
lai ko tar pį „Švy tu rys“ pa tei si no sa vo 
var dą. Į švy tu rio švie są, kaip dru-
ge liai skri do lie tu viai iš to li miau sių 
Si bi ro re gio nų. Pa grin di nis „Švy-
tu rio“ įkū rė jų tiks las bu vo – pa dė-
ti to li nuo tė vy nės at si dū ru siems 
žmo nėms iš sau go ti lie tu vių kal bą 
ir kul tū rą, tra di ci jas. Taip pa ra šy ta 
įsta tuo se. Gy ve ni me tai pa si ro dė kur 
kas gi liau ir įdo miau. „Švy tu rys“ ta-
po tik rais na mais dau ge liui lie tu vių 
šei mų. Ben drais na mais. Lie tu viš-
kais na mais. Čio nai at ei da vo žmo-
nės, ne pri klau so mai nuo amžiaus, ir 
kiek vie nas ras da vo sa vo vie tą.  Kar-
tu mo kė si kal bos, dai na vo liau dies 
dai nas, mo kė si ga min ti ce pe li nus. 
Lie tu viai, iš bo bu čių skry nių iš ėmę 
se nus tau ti nius dra bu žius ir pa ė mę 

„Švy tu ry“, bi čiu li, skrisk į pa sau lį!
Nas tia Gliau del

juos už pa vyz dį, pa si siu vo to kius pat 
nau jus – vi sai šo kių gru pei. Ne at ski-
ria ma lie tu viš ko cen tro da li mi ta po 
rū pes tis pa gy ve nu siais žmo nė mis, 
gy ve nan čiais Ir kut sko kraš te. Ne 
vie ną mė ne sį ke ly je pra lei do hu ma-
ni ta ri nės eks pe di ci jos „Ge ra šir dis“, 
ku rią or ga ni za vo „Švy tu rio“ cen tras, 
da ly viai. Pa si se kė ap lan ky ti dau giau 
kaip 50 vie ni šų se nų lie tu vių, at vež ti 
jiems lauk tu vių ir su stip rin ti lie tu-
viš ka šne ka. 

Lie tu vos jau ni mo eks pe di ci-
jos „Mi si ja Si bi ras“ da ly viai Ir kut-
sko sri ty je su ra do apie 80 lie tu vių 
ka pi nių ir jas su tvar kė. Vie toj se nų, 
lai ko su nai kin tų me di nių kry žių pa-
sta ty ti nau ji. 

Da bar lie tu vių na cio na li nis 
kul tū ros cen tras „Švy tu rys“ – tai 200 
žmo nių ben druo me nės ak ty vas, 60 
jau ni mo cen tro „Ai das“ na rių, 2 šo-
kių ko lek ty vai, du mu zi kos an sam-
bliai, ke ra mi nis te at ras, bib lio te ka, 

3 sek ma die ni nės mo kyk los lie tu vių 
kal bos kla sės ir erd vios, šil tos pa tal-
pos. Tai da bar. O kažka da bu vo vi sai 
ki taip...

 
Nuo ko vi sa tai pra si dė jo?

O pra si dė jo 1999 m. O gal ir 
anks čiau. Žvilg ter kim į is to ri ją. 

Ir kut skas – dau gia tau tis mies-
tas. Taip su si klos tė is to riš kai. Čio-
nai bu vo tre mia mi „pra si kal tę Ru si-
jos im pe ri jai“ žmo nės: in te li gen tai, 
ama ti nin kai, vals tie čiai ir į at sar gą 
iš ėję ka riš kiai. Pir mie ji lie tu viai 
trem ti niai Si bi ro že mė je at si ra do 
1864 m. Tai bu vo 1863 m. su ki li-
mo da ly viai. Po to jau bu vo 1940, 
1949, 1952 me tų trė mi mai. Lie tu-
viai bu vo iš trem ti pa gal Lie tu vą 
oku pa vu sios So vie tų Są jun gos įsta-
ty mus, bylojusius: „Apie iš trė mi mą 
iš Lie tu vos te ri to ri jos buo žių šei mų, 
ban di tų ir na cio na lis tų šei mų, gy ve-

IRKUTSKO LIE TU VIAI SU KI TŲ TAU TY BIŲ AT STO VAIS ŠVEN ČIA SA VO KUL TŪ ROS CEN TRO „ŠVY TU RYS“ SU KAK TĮ 
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nan čių ne le ga liai, nu kau tų gin kluo tų 
su si dū ri mų me tu ir nu teis tų le ga li-
zuo tų ban di tų, ku rie tę sė prie šiš ką 
dar bą, ir jų šei mų, o taip pat šei mų, 
ku rios pa dė jo rep re suo tie siems ir 
ban di tams“... 

Į Si bi rą bu vo at vež ta apie 
39 tūks tan čius lie tu vių, dar 5 tūkst. 
jų ka lė jo la ge riuo se. 

–Si bi ras? O kur toks kraš tas? 
Ne, ne gir dė jau, Šiau rė je tik riau siai...

–Ma nau, kad ten la bai šal ta...
–O žmo nės ten gy ve na?
–Šiau rus kli ma tas ir at šiau rūs 

žmo nės...
O ką apie Si bi rą ži no te jūs? 

Net gi šiais lais vos in for ma ci jos lai-
kais žo dis „Si bi ras“ dar vis lie ka 
ne su pran ta mas ir bau gi nan tis. O ką 
jau tė žmo nės tuo met, XX am žiaus 
vi du ry je? Gal siau bą? 

„Siau bo ne bu vo, – pri si me na 
Jur gi ta A., 79-erių me tų bu vu si Lie-
tu vos gy ven to ja. – Bu vo pa si me ti-
mas, nu si mi ni mas, bet bu vo ir vil tis. 
Mes bu vo me jau ni, o tai reiš kia – jū-
ra iki ke lių“.

 Gal pyk tis, ne apy kan ta? 
„Kvai la bū tų bu vę pyk ti ant 

sa vo li ki mo ar ba dar ant ko nors. 
Toks bu vo lai kas. Rei kė jo iš gy ven ti 
nau jo mis są ly go mis“, – sa ko Ge di-
mi nas R., 82 m. bu vęs rep re suo ta sis. 

Sce na ri jus bu vo maždaug 
toks: nak tis, ma ši na, ka rei viai, kra ta, 
nuosp ren dis, šal tas pre ki nis va go-
nas, gū dus Si bi ro kai me lis. Kar tais 
į Si bi rą bu vo tre mia mas tik šei mos 
tė vas ar ba mo ti na. Vai kus to kiais at-
ve jais bu vo siū lo ma da lin ti pa gal sa-
vo nuo žiū rą. Žmo nės ne no rė jo skir-
tis, to dėl į Si bi rą va žia vo vi sa šei ma, 
su rin ku si vis ką, kas tik bu vo ga li ma. 
O jei gu pri reiks? Daž nai at vy ku sie ji 
į Si bi rą gy ve ni mui ne ras da vo na mų. 
To dėl pra džio je tek da vo gy ven ti se-
no se kar vi dė se ar ar kli dė se ir sta ty tis 
sa vo na mus. Gel bė jo lie tu vio su ge-
bė ji mas ap dirb ti me dį. Vi si at vež ti 
iš Lie tu vos tu rė jo re gu lia riai re gist-
ruo tis ko men dan tū ro je ir be at ski ro 
lei di mo ne tu rė jo tei sės iš va žiuo ti už 
kai mo ri bų.  Bė go lai kas. 1949 me-
tais at vy ku sių jų vai kai pra dė jo lan-
ky ti vie ti nes mo kyk las. Au go vai kai, 

gi mę jau Si bi re, – lie tu vių kal bą jie 
gir dė da vo tik na mie. O jų vai kai lie-
tu viš kai jau be mo kė jo tik ke le tą žo-
džių. Jų lie tu viš ką kil mę pri me na tik 
lie tu viš ka pa var dė. Ei lu tė je „tau ty-
bė“ vis daž niau buvo ra šo ma „SSRS 
pi lie tis“ ar ba „ru sas“. Ir kut sko mies-
to ir kraš to lie tu viams iš ki lo grės mė 
vi siš kai nu tau tė ti. Bet vie ną die ną 
at si ti ko štai kas...

„Lie tu viai, bur ki tės!”

1999 m. Ir kut sko laik raš čiuo-
se pa si ro dė skel bi mas to kia ant raš te. 
Jis kvie tė vi sus, ku rių pro tė viai bu vo 
ki lę iš Lie tu vos, rink tis ka ta li kų baž-
ny čio je. 1999 m. kaip tik bu vo su ka-
kę 50 me tų nuo di džio sios trem ties 
į Si bi rą. Į Ir kut ską at vy ko Lie tu vos 
vals ty bės de le ga ci ja. 

„Jų at vy ki mas ir bu vo tas po-
stū mis, pa dė jęs įkur ti na cio na li nį 
kul tū ros cen trą „Švy tu rys“, – pa-
sa ko ja pir ma sis cen tro pir mi nin kas 
Sta sys Sau sai tis, iš Lie tu vos iš trem-
tas 5 me tų kar tu su šei ma. – Min tis 
su jung ti lie tu vius Ir kut ske sklan dė 
jau se niai, bet iki tam tik ro mo men-
to to man ne lei do pa da ry ti įsta ty mai. 
Aš lau kiau. Nau ji po li ti niai vė jai 
Ru si jo je lei do bur tis pa gal na cio na-
li nius po žy mius. Man ir ma no drau-
gams tai bu vo la bai na tū ra lus sie kis 
– veik ti kar tu. Gai la, bu vu sio ji epo-

cha už dė jo sa vo ant spau dą – Ir kut-
sko žmo nės sun kiai da vė si bu ria mi, 
bu vo la bai už da ri, bi jo jo. Mes pa-
skel bė me per ra di ją vi suo se įma no-
muo se laik raš čiuo se ir net gat vė se 
ant stul pų. Į mū sų kvie ti mą at si lie pė 
apie 100 žmo nių. Sie kis jung tis nu-
ga lė jo!“

Kai 1999 m. įsi kū rė „Švy-
tu rys“, Sta sys Sau sai tis jau bu vo 
žy mus vi suo me ni nin kas ir dės ty-
to jas. Pir mai siais me tais Lie tu vių 
Ben druo me nė šven tė dvi di dži ą sias 
šven tes – Ka lė das ir Ve ly kas. Tuo 
me tu sa vo pa tal pų ne tu rė jo. Lie tu-
vių kal bos už si ė mi mai vy ko au di-
to ri jo se, kur dės tė Sta sys Sau sai tis. 
Pir ma sis lie tu vių kal bos mo ky to jas 
bu vo An ta nas Ku li kaus kas, rep re-
suo tas lie tu vis, žino mas sta ty bos 
inžinie rius, po li glo tas, dar kal ban tis 
ir vo kiš kai, pran cū ziš kai, ru siš kai.

Ir štai jau 10 me tų kaip švie čia 
mū sų „Švy tu rys“. Jis Si bi ro lie tu-
viams nu švie čia jų is to ri nės tė vy nės 
pra ei tį ir da bar tį. Jis gai vi na tra di ci-
jas ir kal bą. Te gy vuo ja „Švy tu rys“, 
vi sų mū sų, įvai riais ke liais at si dū ru-
sių Si bi re, kel ro dė žvaigž dė. Te gu jis 
nie ka da ne gęs ta. 

P. S. Už su teik tą in for ma ci-
ją au to rė nuo šir džiai dė ko ja Sta siui 
Sau sai čiui, Liud mi lai Striž nio vai ir 
vi siems na cio na li nio kul tū ros cen tro 
„Švy tu rys“ na riams.

LIETUVOS JAU NI MO EKS PE DI CI JOS, SI BI RE IEŠKO JU SIOS LIE TU VIŲ KA PI NIŲ IR JAS 
TVAR KIU SIOS, DALYVIAI IR KUT SKE SU IRKUTSKO LIETUVIAIS
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2009-ie ji – Lie tu vos var do 
1000-me čio me tai. Ka li ning ra do (Ka-
ra liau čiaus) mies to L. Rė zos lie tu vių 
kul tū ros drau gi ja sa vo veik lo je pri si-

Ne pa miršta me, kad mes lie tu viai

jun gia prie šios da tos mi nė ji mo ir ta 
pro ga mies to vi suo me nę sten gia si kuo 
dau giau su pa žin din ti su Lie tu vos kul-
tū ra, tra di ci jo mis, pa pro čiais. 

Sau sio pir mo ji – tai mū sų 
Šven to sios Šei mos pa ra pi jos šven-
tė. Vai kai drau gi jos var du svei ki no 
kle bo ną Anup rą Gau rons ką. Sau sio 
13-ąją, lais vės gy nė jų die ną, drau gi-
jos na riai, sve čiai ir LR Ge ne ra li nio 
kon su la to Ka li ning ra de dar buo to jai 
su šei mo mis su si rin ko me drau gi jos 
pa tal po se pa mi nė ti Lie tu vos lais vės 
gy nė jų, žu vu sių už Tė vy nę. Dai na-
vom Lie tu vos him ną, bu vo pa pa sa-
ko ta pri si mi ni mų, mo te rų an sam blis 
„Ga bi ja“ pa ruo šė dai nų, ku rias dai-
na vo me vi si.

La bai džiu gu, kad mums pa si-
se kė su kur ti sek ma die ni nę mo kyk lą. 
Is to ri ja jos ne leng va. Sun ku bu vo 
su ras ti jau ni mo, vai kų, ku rie sa vo 
lais vą lai ką no rė tų leis ti mo ky tis lie-
tu vių kal bai, is to ri jai, me nui. Sek-
ma die ni nė mo kyk la iš au go iš tre jus 
me tus vy ku sio pa skai tų cik lo, ku rį 
ren gė kle bo nas Anup ras Gau rons-
kas, pir mi nin kė Lai ma Meš če ria ko-
va, jos pa va duo to ja Ste fa ni ja Škū ri-
na, ku ni gas Vi ta li jus Spi ci nas, mo-

ky to ja Vio le ta Lo pe tie nė. Sek ma die-
ni nė je mo kyk lo je jau yra dvi gru pės 
– vai kų nuo 4 iki 12 me tų ir su au gu-
sių jų. Džiau gia mės, kad mū sų mo ki-
niai do mi si pro tė vių kal ba, is to ri ja, 
fol klo ru, pa pro čiais. Jau pra ve dė me 
se mi na rą „Mū sų pa pro čiai“, ku riam 
vai ku čiai pa tys ke pė šli ži kus ir jais 
vai ši no ki tus. Ma nau, kad šią pa mo-
ką jie pri si mins ir už au gę, o gal būt 
iš mo kys ir sa vo vai kus. 

Sau sio pa bai go je vy ko ren gi-
nys, skir tas Vin cui Ku dir kai – tau-
tos at gi mi mo ža din to jui pa mi nė ti. 
Ne ga lė jo me ne su reng ti ir Lie tu vos 
ne pri klau so my bės šven tės vai kams. 
Pra džio je su sto ję dai na vo me na cio na-
li nę gies mę, Lai ma Meš če ria ko va pa-
sa ko jo mo ki niams apie vals ty bi nius 
Lie tu vos sim bo lius, Lie tu vos var do 
pa mi nė ji mo 1000-me tį. Dai na vo me 
sa vo su kur tą dai ną apie tė vy nės vė-
lia vos spal vas. Jū ra tė Mo sol ir Ste fa-
ni ja Šku ri na ve dė pie ši nių kon kur są 
„Ma no Tė vy nė“. Vai ku čiai at li ko pui-
kų kon cer tą. Vi siems bu vo links ma ir 
sma gu, nie kam ne si no rė jo ei ti na mo.

Su au gu sie siems Ne pri klau-
so my bės šven tė „Tė vy nei au ko ju“ 
vy ko Ka li ning ra do mies to cen tri nio 
ra jo no bib lio te ko je, kur yra lie tu-
vių li te ra tū ros sky rius. Kiek vie nas 
lie tu vis ga lė jo pa au ko ti sa vo me ną, 
kū ry bą, mei lę Lie tu vai. An sam bliai 
„Pen ke vai kiai“ ir „Ga bi ja“ dai na vo 
lie tu viš kas dai nas apie gim ti nę, jos 
lau kus, miš kus, jos did vy rius. Po-
etė Rū ta Le o no va pri sta tė sa vo ei lių 
kny ge lę „Min čių vai ni kas“, kom po-
zi to rius An ta nas Do ma nai tis – sa vo 
nau ją rap so di ją „Že mai ti ja“, Eu ge ni-
ja Un tu lie nė – pie ši nių pa ro dą. 

Lai do je „Ra dio Ros si ja“ kal-
bė jo drau gi jos pir mi nin kė, ku ri pa-
sa ko jo vi suo me nei apie Lie tu vos 
ne pri klau so my bės at kū ri mo die ną ir 
drau gi jos veik lą.

Mū sų šių me tų pla nai di de li – 
te mi niai se mi na rai, tau ti nės šven tės, 
ra šy to jų ir po etų pri sta ty mai, sve čių 
iš Lie tu vos ir sri ties pri ėmi mai, tarp-
tau ti niai fes ti va liai.

Lai ma Meš če ria ko va

PA RO DOJE „DUO NA – KAIP ME NAS, 
ME NAS – KAIP DUO NA“. DRAU GI JOS PIR-
MI NIN KĖ LAI MA MEŠ ČE RIA KO VA IR SEI-
ME LIO NA RĖ STA SĖ PLOT NI KO VA VI SUO-
ME NEI PRI STA TO LIE TU VIŠ KĄ PY RA GĄ

KEP SI ME ŠLI ŽI KUS. SE MI NA RAS „MŪ SŲ PA PRO ČIAI“ KARALIAUČIUJE
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Sau sio 30-va sa rio 1 d. Hütten-
fel de vy ko Eu ro pos lie tu vių ben-
druo me nių pir mi nin kų su va žia vi-
mas, ku rį or ga ni za vo Vo kie ti jo je 
vei kian tis Eu ro pos lie tu vių kul tū-
ros cen tras, Pa sau lio Lie tu vių Ben-
druo me nės (PLB) Eu ro pos kraš tų 
rei ka lų ko mi si ja bei Vo kie ti jos Lie-
tu vių Ben druo me nė. Ša lia gau siai 
at sto vau ja mų Eu ro pos lie tu vių ben-
druo me nių ir jau ni mo są jun gų su-
va žia vi mo pro gra mo je da ly va vo 
LR už sie nio rei ka lų mi nist ras Vy-
gau das Ušac kas, Pa sau lio Lie tu vių 
Ben druo me nės val dy bos pir mi nin kė 
Re gi na Na ru šie nė bei ki ti už sie nio 
lie tu vių, LR val džios ir di plo ma ti jos 
at sto vai. 

Pra si dė ju si nuo tai kin ga mu-

Užsie nio lie tu viai Lie tu vai – 
ne našta, o pri vi le gi ja

VOKIETIJOJE

zi ki ne Va sa rio 16-osios gim na zi-
jos mo ki nių pro gra ma su va žia vi-
mo dar bot var kė ne sto ko jo ir rim to 
dar bo bei ak ty vių dis ku si jų. Se si jų 
me tu bu vo ap tar tas pra ėju sių me tų 
su va žia vi me pri im tų re ko men da ci-
jų įgy ven di ni mas, to liau įsi gi li nant 
į prak ti nius Lie tu vos ins ti tu ci jų bei 
už sie nio lie tu vių or ga ni za ci jų ben-
dra dar bia vi mo klau si mus. At ski ro se 
se si jo se bu vo ap žvelg tos Eu ro pos 
lie tu vių ben druo me nių pa stan gos 
mi nint Lie tu vos var do 1000-me tį bei 
Vil nių – Eu ro pos kul tū ros sos ti nę 
2009 ir su pa žin din ta su svar biau sių 
šių me tų ben drų ren gi nių – Eu ro-
pos lie tu vių li tu a nis ti nių mo kyk lų 
są skry džio „Drau gys tės til tas“ bei 
tryliktojo PLB Sei mo, kuris vyks 

Vil niu je, pla nais ir gai rė mis. 
Da ly vau jant už sie nio rei ka lų 

mi nist rui bu vo ap tar ti opiau si PLB 
ir LR ins ti tu ci jų są vei kos klau si-
mai. Sa vo kal bo je mi nist ras iš reiš kė 
pa dė ką už sie nio lie tu viams, o ypač 
po ka rio iš ei vi jos kar tai už lie tu vy-
bės iš lai ky mą ir ne pails ta mą jos 
puo se lė ji mą bei pa ti ki no, jog LR 
Vy riau sy bė ver ti na šias pa stan gas 
ir įsi pa rei go ja dirb ti iš vien su Eu-
ro pos lie tu vių ben druo me nė mis, su-
da rant pa lan kias są ly gas to les niam 
lie tu vy bės iš lai ky mui bei ieš kant ir 
re miant ino va ty vius, kū ry bi nius lie-
tu vy bės iš lai ky mo ga ran tus. Vie nas 
iš svar biau sių pri ori te tų vyk dant šią 
už duo tį tu rė tų bū ti lie tu vių kal bos, 
is to ri jos ir tra di ci jų puo se lė ji mas 
stei giant ir su tei kiant pir mą ją fi nan-
si nę pa ra mą pro jek tams, tu rin tiems 

EU RO POS LIE TU VIŲ BEN DRUO ME NIŲ PIR MI NIN KŲ SU VA ŽIA VI MO DALYVIAI SU LR UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRU V. UŠACKU
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sa vai mi nio vei ki mo po ten cia lą, kaip 
an tai pas ta ruo ju me tu ak ty viai be si-
ku rian čios sa vait ga li nės li tu a nis ti-
nės mo kyk los už sie ny je. Mi nist ras 
taip pat pa si sa kė už ak ty ves nį da ly-
va vi mą ir stip res nį už sie nio lie tu vių 
bal są Lie tu vos po li ti nia me gy ve ni-
me ir pa žy mė jo, kad da bar yra pats 
me tas teik ti siū ly mus dėl už sie nio 
lie tu vių rin ki mų į Lie tu vos Sei mą, 
su ku riant są ly gas jiems Sei me tu rė ti 
vie ną-dvi vie tas. 

„Svar bu, kad mi li jo ni nė lie tu-
vių dias po ra tu rė tų sa vo bal są po li ti-
ko je“, – ska ti no V. Ušac kas. 

Ben drų dis ku si jų me tu bu vo 
iš kel tas Lie tu vos kon su li nių įstai gų 
už sie ny je dar bo efek ty vu mo klau-
si mas bei ap kal bė ti ga li mi to kių 
pro ble mų, kaip as mens ir ci vi li nės 
met ri ka ci jos do ku men tų iš da vi mas, 
bal sa vi mo re gu lia vi mas bei ki tų ad-
mi nist ra ci nių rei ka lų spren di mai 
elek tro ni zuo jant šias sfe ras. Sie kiant 
iš veng ti fi nan si nių sun ku mų, ku-
riuos šiais me tais ga li su kel ti ge ro-
kai su ma žin tas Vy riau sy bės biu dže-
tas, ap tar tos ben druo me nių ren gi nių 
ir pro jek tų fi nan sa vi mo ga li my bės 
pa si tel kiant ne tik Lie tu vos pi ni gus, 
ta čiau ir už sie ny je ieš kant ga li mų 
fi nan sa vi mo šal ti nių. Dė me sys bu-
vo at kreip tas ir į ne igia mą Lie tu vo-
je gy ve nan čių tau tie čių bei val džios 
pa rei gū nų po žiū rį į už sie ny je gy ve-
nan čius lie tu vius ir jų veik los fi nan-
sa vi mą. 

„Lie tu vos mo kes čių mo kė to-
jai ne tu rė tų nuo gąs tau ti, ne va ne pro-
por cin gai di de lė jų pi ni gų su ma yra 
pa ski ria ma įvai rioms ini cia ty voms 
už sie ny je gy ve nan čių lie tu vių pro-
jek tams rem ti. Lie tu vos gy ven to jai 

ga liau siai tu rė tų mu my se įžvelg ti ne 
ta ria mą naš tą, bet įvai ria pu sę nau-
dą tė vy nei“, – ti kė da ma si tau tie čių 
įžval gu mo iš reiš kė vil tį Švei ca ri jos 
LB pir mi nin kė Jū ra tė Cas per sen. 
Ne pai sant ne pri lygs ta mos rep re-
zen ta ci nės už sie ny je gy ve nan čių ir 
Lie tu vos var do po pu lia ri ni mo la bui 
vi suo me ni niu pa grin du dir ban čių 
lie tu vių funk ci jos, vien ofi cia liais 
ban ko pa ve di mais į Lie tu vą griž tan-
tys pas ta rų jų pi ni gai gerokai vir ši ją 
vals ty bės į jų veik lą in ves tuo tą su-
mą. 

Pla čiai ir karš tai dis ku tuo tas 
dvi gu bos pi lie ty bės klau si mas: „Jei-
gu Lie tu va at si sa ko su teik ti mums 
Kon sti tu ci jo je už fik suo tą pri gim ti nę 
tei sę bū ti Lie tu vos pi lie čiais, ne si-
sten gia su da ry ti ge res nių są ly gų ak-
ty viam da ly va vi mui po li ti nė je erd-
vė je, tuo at skir da ma mus nuo Lie tu-
vos pi lie čių, kas tuo met mus dar ska-
ti na ir to liau ak ty viai pri si dė ti prie 
jos ge ro vės?“ – ska tin da ma efek-
ty viau spręs ti šiuos LR Vy riau sy-
bės vil ki na mus už sie nio lie tu viams 
opius klau si mus sa kė PLB val dy bos 
pir mi nin kė R. Na ru šie nė. Lie tu vai 
iš rin kus nau ją Sei mą bei prieš ke-
le tą mė ne sių su for ma vus nau ją LR 
Vy riau sy bę ypa tin gas dė me sys bu vo 
skir tas nau jo sios Vy riau sy bės stra te-
gi jai už sie ny je gy ve nan čių lie tu vių 
at žvil giu. Be ne di džiau sio dė me sio 
ir skir tin giau sių ver ti ni mų su lau kė 
TMID re or ga ni za vi mo pro ble ma ti-
ka: „Vie na mi nis te ri ja ne ga li pil nai 
at sto vau ti iš ei vi jos in te re sams. Jei-
gu mes iš ties esa me lai ko mi lie tu vių 
tau tos da li mi, tuo met, ly giai kaip ir 
Lie tu va, tu ri me bū ti at sto vau ja mi 
vi sų mi nis te ri jų“, – ne pri tar da ma 

LRV spren di mui nau jai su for muo tą 
Už sie nio lie tu vių rei ka lų de par ta-
men tą pa vers ti tie sio giai pa val džiu 
Už sie nio rei ka lų mi nis te ri jai sa kė 
PLB val dy bos pir mi nin kė. Šis LRV 
nu ta ri mas, su kė lęs ne ma žą už sie nio 
lie tu vių ne pa si ten ki ni mą, pa sak mi-
nist ro, atšau kia mas ne bus. 

Ta čiau at si žvelg da mas į vis 
di dė jan tį už sie nio lie tu vių po rei kį 
iš kel ti pas ta rų jų ben dra dar bia vi mą 
su LR į aukš čiau sią vyk do mo sios 
val džios ly gį, mi nist ras pri sta tė nau-
ją, LR Vy riau sy bės ke ti na mos įkur-
ti Už sie nio lie tu vių rei ka lų ta ry bos 
pro jek tą. PL ben druo me nių pri ta ri-
mo šiai ini cia ty vai at ve ju Už sie nio 
lie tu vių rei ka lų ta ry ba tap tų aukš-
čiau sio ly gio ins ti tu ci ja, va do vau-
ja ma Mi nist ro Pir mi nin ko, ku ri nu-
ma ty tų vals ty bės stra te gi nes veik los 
kryp tis už sie nio lie tu vių at žvil giu 
ir ko or di nuo tų vi sų ži ny bų, su si ju-
sių su už sie nio lie tu vių rei ka lais, 
veik lą. Šią ta ry bą su da ry tų aš tuo nių 
mi nis te ri jų mi nist rai bei aš tuo ni PL 
ben druo me nių at sto vai. Se si jų me tu 
bu vo iš sa miai ap tar tas šis mi nist ro 
pa siū ly mas, drau ge iš si aiš kin ta apa-
ra to vei ki mo lo gi ka bei pra dė ta ieš-
ko ti bū dų skir ti ben druo me nių at sto-
vams.

Šis Eu ro pos lie tu vių ben druo-
me nių pir mi nin kų su va žia vi mas – 
jau tre čias pas ta rų jų me tų to kio po-
bū džio ren gi nys, su tei kian tis uni ka-
lią pro gą Eu ro pos lie tu vių ben druo-
me nių at sto vams kar tu su įvai rių 
LR ins ti tu ci jų va do vais be tar piš kai 
ap tar ti Lie tu vai ir jos iš ei vi jai opias 
te mas ir ko or di nuo ti sa vo veiks mus 
ieš kant op ti ma lių spren di mų. 

ELKC in for ma ci ja

EU RO POS LIE TU VIŲ BEN DRUO ME NIŲ PIR MI NIN KŲ SU VA ŽIA VI ME
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2009 m. sau sio mėn. 17 d. 
Hütten fel de, Ro mu vos pi ly je, vy ko 
VLB Ro mu vos apy lin kės me ti nis 
na rių su si rin ki mas. Ofi cia lia me po-
sė dy je bu vo per rink ta val dy ba, va-
do vau ja ma Ire nos Tim pie nės, po to 
vy ko me ni nė pro gra ma ir ben dras 
po bū vis. 

Apy lin kės pir mi nin kė Ire na 
Tim pie nė sa vo pra ne ši mą pra dė jo 
ty los mi nu te, pa gerb da ma prieš mė-
ne sį mi ru sio Va sa rio 16 gim na zi jos 
di rek to riaus An driaus Šmi to at mi ni-
mą. Pra nešime Tim pie nė pa mi nė jo, 
kad apy lin kei pri klau so 140 na rių, 
ir iš var di jo ren gi nius, ku riuos apy-
lin kės val dy ba suor ga ni za vo ar ba 
prie ku rių pri si dė jo. Sa vo pra ne ši mą 
pir mi nin kė bai gė pa dė ka apy lin kės 
na riams, ku rie sa vo dar bais pa de da 
apy lin kės val dy bai. Po iždi nin kės, 
Kiš kių klu bo va do vės ir kon tro lės 
ko mi si jos pra ne ši mų bei dis ku si-
jų val dy ba bu vo at pa lai duo ta nuo 
at sa ko my bės. Nau jos val dy bos ir 
kon tro lės ko mi si jos rin ki mai pra ėjo 
la bai grei tai, nes se ni or ga nai bu vo 

Ro mu vos apy lin kės me ti nis na rių su si rin ki mas

per rink ti nau jai ka den ci jai. Val dy-
bą ir to liau su da ro pir mi nin kė Ire na 
Tim pie nė, sek re to rė Ma ri ja Scha e-
fe rie nė, iž di nin kė Ri ta Lui nie nė ir 
na rės Bro nė Lipšie nė, In ga Sen ku-
tė Schol zie nė bei Ona Šiugždi nie-
nė. Kon tro lės ko mi si ją su da ro Gre ta 
Kot kie nė ir Ro nal das Tes nau. Vi suo-
ti nis na rių su si rin ki mas baig tas kun. 
Jo no Dė di no, ku ris sau sio mėn. 10 d. 
šven tė sa vo gim ta die nį, pa ger bi mu. 

Po trum pos per trau kos pra si-
dė jo me ni nė pro gra ma. Ire na Tim-
pie nė bu vo pa ža dė ju si siur pri zą. Ir 
tik rai bu vo siur pri zas, kai į sce ną 
iš ėjo de vy nios jau nos mo te rys, pa-
si puošusios lie tu viškais tau ti niais 
dra bu žiais – VLB Mülhei mo/Es se no 
apy lin kės fol klo ri nis an sam blis „Le-
liu mai“, va do vau ja mas Da na jos, ku-
ri pa ti Hütten fel de ge rai jau yra žino-
ma, nes čia ne kar tą yra bu vu si. „Le-
liu mai“ at li ko vi sa pu siš ką pro gra mą, 
dai na vo liau dies dai nas lie tu viškai ir 
žemai tiškai, šoko tau ti nius šokius ir 
ra te lius, net įtrauk da mos pub li ką, 
gro jo įvai riais in stru men tais, taip pat 

ir lie tu viškais sku du čiais bei kan klė-
mis. Šalia an sam blio va do vės Da na-
jos, kon cer tą ly dė ju sios smui ku, ku rį 
val do tur būt ne blo giau kaip André 
Rieu, iš „Le liu mai“ an sam blio la bai 
tei gia mai išsis ky rė ir akor de o nis tė 
Vil ma Kin der man nie nė.

Po me ni nės pro gra mos apy lin-
kės na riai ir sve čiai vaišino si val dy bos 
pa ruošto mis gė ry bė mis, šne ku čia vo-
si ir links mi no si iki vė ly vos nak ties.

DA NA JA SMUI KUO JA

VLB RO MU VOS APY LIN KĖS VAL DY BA: IN GA SEN KU TĖ SCHOL ZIE NĖ (IŠ KAI RĖS), ONA ŠIUGŽDI NIE NĖ, BRO NĖ LIPŠIE NĖ, RI-
TA LUI NIE NĖ, MA RI JA SCHA E FE RIE NĖ IR PIR MI NIN KĖ IRE NA TIM PIE NĖ
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Va sa rio 13-ąją Vo kie ti jo je, 
Hütten fel do mies te ly je esan čio je 
Ren ho fo pi ly je, vy ko kul tū ri nis-pa-
žin ti nis ren gi nys „Hal lo Li tau en!“ 
(La bas, Lie tu va!), skir tas ne tik su 
uni ka lia Lie tu vos kul tū ra, sve tin gais 
žmo nė mis, lie tu viš kos vir tu vės pa-
slap ti mis, nuo tai kin ga liau dies mu-
zi ka ir, ži no ma, žy miuo ju lie tu viš ku 
alu mi dar ne su si pa ži nu siems ki ta-
tau čiams, ta čiau ir vi siems sve tur 
gy ven tiems lie tu viams, ne pails ta mai 
trokš tan tiems nors trum pam su si-
bėg ti, drau ge pa si šne ku čiuo ti gim tą-
ja kal ba ir pa šėl ti skam bant lie tu viš-
kai dai nai.

Į Ren ho fo pi lį plūs tan čius 
sve čius šil tai su ti ko, šmaikš čiai kal-
bi no ir lie tu viš kais gė ri mais vai ši no 
tau ti niais kos tiu mais pa si puo šę bu vę 
Va sa rio 16-osios gim na zi jos mo ki-
niai Vai das Bru de ris ir Ju li ja Ča jev-
ska ja. Ren gi nio lan ky to jai tu rė jo ga-
li my bę ap žiū rė ti jau nuo se no „lie tu-
viš ku mo tvir to vės Vo kie ti jo je“ ti tu lą 
pel niu sią Ren ho fo pi lį, įkop ti į jos 
bokš tą, ap žiū rė ti čia vei kian čią per 
tris pi lies aukš tus nu si drie ku sią nuo-
trau kų ga le ri ją bei di džiu lia me ek ra-
ne iš vys ti įspū din gą Ma riaus Jo vai-
šos vi de o fil mą „Ne re gė ta Lie tu va“. 

„Hal lo Li tau en!“ 

Lan ky to jams bu vo su teik ta pui ki 
pro ga įvai ria pu siš kai su si pa žin ti su 
lie tu viš ką ja kul tū ra – pir mą jį kar tą 
Ren ho fo pi lies slenks tį per žen gu sie-
ji lan ky to jai var tė su Lie tu vos is to ri-
ja, kul tū ros ir me no ver ty bė mis bei 

lais va lai kio pra lei di mo ga li my bė-
mis su pa žin di nan čias in for ma ci nes 
kny ge les, su di de liu su si do mė ji mu 
ben dra vo su Lie tu vių Ben druo me-
nės, Jau ni mo są jun gos bei Va sa rio 
16-osios gim na zi jos at sto vais bei 
ren gi nio or ga ni za to riais, do mė jo-
si ke lio nių į Lie tu vą ga li my bė mis. 
Ren gi nio me tu vei kė ne mo ka ma 
lo te ri ja, ku rio je sve čiai ga lė jo lai-
mė ti įvai rios lie tu viš kos at ri bu ti kos 
– marš ki nė lių, kom pak ti nių plokš-
te lių, tu ši nu kų. Ne tik su si rin ku sių-
jų vo kie čių, ta čiau ir pa čių lie tu vių 
šir dys są lo nuo švie žiai pa ruoš tų lie-
tu viš kų gė ry bių – sve čiai vai ši no si 
ce pe li nais, kep ta lie tu viš ka duo na, 
ski lan džiu, mė ga vo si lie tu viš ku alu-
mi bei iki pat vė lu mos sau sa kim šo je 
sa lė je links mi no si su lie tu viš ka ne-
tra di ci nio fol klo ro gru pe iš Šiau lių 
„Ki ta va“. Su ža vė ti iš ra din gos ne-
abe jo ti nai svar biau siu va ka ro ak cen-
tu ta pu sios gru pės pro gra mos, drau-
ge pa dai nuo ti ir pa šėl ti neat si spy rė 
ne tik lie tu viai, bet ir ko ne vi si su 
Lie tu va su si pa žin ti su si rin kę ki tų ša-
lių at sto vai – tarp jų net ir ja po nai!

PRIE CE PE LI NŲ NU SI DRIE KĖ IL GOS EI LĖS. JUR GEN STRY DER NUOTR.

OR GA NI ZA TO RIAI SVE ČIUS VAI ŠI NA LIE TU VIŠ KAIS GĖ RI MAIS
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Va sa rio 16 die ną,  kaip ir kiek-
vie nais me tais, Bal ta ru si jos Lie tu vių 
Ben druo me nė šven tė Lie tu vos Ne-
pri klau so my bės die ną. Iš Ku piš kio 
į Mins ką at va žia vo liau dies te at ras, 
ku ris pri sta tė Vin co Ku dir kos kū ry-
bą ir ke le tą bruo žų iš jo gy ve ni mo. 
Te at ro re ži sie riai – Ni jo lė Rat kie nė  
ir Jo nas Bu zi liaus kas. Be veik  tris 
mė ne sius ruo šė me jų vi zi tą. Rei kė jo 
su tvar ky ti vi sus do ku men tus, kvie-
ti mus. La bai pa dė jo Lie tu vos am-
ba sa da Bal ta ru si jo je. Ir jie be pro-
ble mų at va žia vo į Mins ką. Vi siems 
spek tak lis la bai pa ti ko, nors ne vi si 
vie no dai ge rai su pra to. Ku piš kė-
nai iš au dė dvi juos tas: vie na bu vo 
pa do va no ta Bal ta ru si jos Lie tu vių 
Ben druo me nės pir mi nin kei Vi ta li-
jai Pa lu bai ty tei Ko les ni ko vai, o ki ta 
– am ba sa do riui Ed mi nui Bag do nui. 
Mes sve čiams pa ro dė me Mins ką, jie 
su Lie tu vos vė lia va nu si fo tog ra fa vo 
prie Mins ko nau jo sios na cio na li nės 

Ben dra dar biau jam su Lie tu va BALTARUSIJOJE

KU PIŠKIO LIAU DIES TE AT RAS MINS KE

bib lio te kos, ap lan kė mū sų ben druo-
me nės pa tal pas, kur mes juos pa vai-
ši no me. O sve čiai mus pa vai ši no lie-
tu viš ka duo na ir kum piu su svo gū nu, 
at ve žė di de lį ša kuo tį. La bai ma lo niai 
pra lei do me lai ką.

To kie ren gi niai Bal ta ru si jo je 

vyks ta la bai daž nai, daug lie tu vių su 
ma lo nu mu at va žiuo ja su mu mis su-
tik ti ir at švęs ti Lie tu vos vals ty bi nių 
šven čių.

Vi ta li ja Pa lu bai ty tė Ko les ni ko va
Bal ta ru si jos LB pir mi nin kė

Ren gi nį or ga ni za vo Vo kie ti jo-
je vei kian tis Eu ro pos lie tu vių kul tū-
ros cen tras (ELKC), ku riam tal ki no 
Vo kie ti jos Lie tu vių Ben druo me nė 
bei Vo kie ti jos lie tu vių jau ni mo są-
jun ga. Pa grin di nis šio nuo tai kin go 
ren gi nio tiks las – at ver ti du ris tiems, 
ku rie dar ne pa žįs ta Lie tu vos, su do-
min ti juos ša lies kul tū ra bei is to ri ja, 
su ža vė ti nuo šir du mu ir ge ra nuo tai-
ka, o gal būt net ir įtrauk ti į lie tu viš-
ką veik lą. „Ne si ti kė jo me to kio di-
džiu lio su si do mė ji mo ir to kio aukš to 
lan ky to jų ir vo kie čių ži niask lai dos 
įver ti ni mo. Tai bu vo dar vie nas sėk-
min gas žings nis lie tu viš ko sios kul-
tū ros in teg ra vi mo į Va ka rų Eu ro pos 
erd vę link. Džiau giuo si, kad mes, 
už sie ny je gy ve nan tys lie tu viai, ga lė-
jo me ak ty viai ir sėk min gai pri si dė-
ti sie kiant šiais me tais Lie tu vai itin 
svar baus tiks lo: su vie ny to mis vi so 
pa sau lio lie tu vių pa stan go mis gar-
sin ti ir po pu lia rin ti Lie tu vos var dą ir 
tuo gi lin ti tarp tau ti nį pri pa ži ni mą ir 
ben dra dar bia vi mą kul tū ri nė je erd vė-

je“, – sa kė ELKC di rek to rius Ri mas 
Čup lins kas.  

Lan ky to jai itin pa lan kiai įver-
ti no ren gi nio or ga ni za ci ją, su da ry tą 
Lie tu vos įvaiz dį, jos kul tū rą, mu zi-
ką. Juos su ža vė jo lie tu vių ben druo-
me niš ku mas bei ge bė ji mas gre ta 
sėk min gos in teg ra ci jos iš sau go ti 
sa vo kul tū rą ir tra di ci jas. Lan ky to-
jų su si do mė ji mo taip pat su lau kė 
ir ren gi nio me tu pri sta ty ta at ei ty je 
Hütten fel de Lie tu vos var do mi nė ji-
mo bei „Vil nius – Eu ro pos kul tū ros 
sos ti nė 2009“ pro go mis vyk sian čių 
ren gi nių gau sa – cen tri nis Va sa rio 
16-osios mi nė ji mas, pa ro dos „Laiš-
kas iš Lie tu vos“ ati da ry mas, lie tu-
viš kų mu zi kos gru pių kon cer tų cik-
las, Eu ro pos lie tu vių ro ko bei trum-
pa men tra žių fil mų fes ti va liai. 

To kio po bū džio ren gi nys 
prieš pus an trų me tų veik lą pra dė ju-
siam Eu ro pos lie tu vių ku tū ros cen-
trui to li gra žu ne pir mas – Lie tu vos 
var do po pu lia ri ni mo bei lie tu viš kos 
kul tū ros plėt ros Va ka rų Eu ro po je la-

bui ELKC jau yra su ren gęs dau ge lį 
Lie tu vą rep re zen tuo jan čių ren gi nių 
ir pro jek tų. „Džiu gu, kad Vo kie ti jos 
lie tu viai neuž si sklen džia sa vam ra te, 
kaip dau ge lis ki tų ben druo me nių, o 
sa vo įdo mią kul tū rą pa žin ti bei pui-
kiuo se ren gi niuo se da ly vau ti są ly gas 
su da ro ir Vo kie ti jos gy ven to jams. 
Juo la biau, kad Lie tu va tik rai tu ri 
ką pa siū ly ti!“ – sa kė iš kai my ni nio 
Lorsch mies te lio į ren gi nį at vy kęs 
Jo a chim Müller. 

„Tai pui kus ne ko mer ci nis, in-
for ma ci nis ren gi nys, ple čian tis Vo-
kie ti jos gy ven to jų aki ra tį, ska ti nan-
tis abi pu sį su pra ti mą ir to le ran ci ją 
bei efek ty viai nai ki nan tis su Lie tu-
va su si ju sius ne igia mus ste re o ti pus. 
Ga li me drą siai teig ti, jog „Hal lo 
Li tau en!“ su kau pu at li ko „Vil nius 
– Eu ro pos kul tū ros sos ti nės 2009“ 
ini ci juo tos „Lie tu vos am ba sa do rių“ 
pro gra mos mi si ją“, – sa kė vie na iš 
ren gi nio or ga ni za to rių Ag nė Ru čy tė.

ELKC inf.
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Sau sio 3-11 die no mis Urug-
va jaus Res pub li kos sos ti nė je Mon-
te vi deo vy ko svar biau sias Pie tų 
Ame ri kos lie tu vių jau ni mo su si rin-
ki mas. Su va žia vi me da ly va vo apie 
50 at sto vų iš Ar gen ti nos, Bra zi li jos, 
Urug va jaus, Ve ne su e los, Ka na dos ir 
taip pat iš Lie tu vos. Šiuo įvy kiu pra-
dė jo me Lie tu vos var do tūks tant me-
čio mi nė ji mą Pie tų Ame ri ko je.

Su va žia vi mas pra si dė jo da ly-
vių re gist ra ci ja šeš ta die nį – sau sio 
3 d. Lie tu vių kul tū ros cen tre Mon-
te vi deo mies te, Cer ro ra jo ne. Su va-
žia vi mo ati da ry me da ly vius pa svei-
ki no Urug va jaus lie tu vių jau ni mo 
są jun gos (ULJS) pir mi nin kas Ni co-
lás Mo de na Kli mas, už ap si lan ky mą 
dė ko da mas sve čiams iš Pie tų Ame ri-
kos ir at vy ku siems iš to li, pa brėž da-
mas šio jau ni mo su va žia vi mo reikš-
mę lie tu viams, gy ve nan tiems šia me 
kraš te. Va ka re įvy ko su si pa ži ni mo 
va ka ras, ku rio me tu su va žia vi mo 
da ly viai iš skir tin gų pa sau lio kraš tų 
ben drau da mi ga lė jo dau giau su ži no-
ti vie ni apie ki tus. To dėl pa grin di nis 
va ka ro tiks las ir bu vo ben dra vi mas.

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

Su va žia vi me da ly va vo Lie tu-
vos vys ku pų kon fe ren ci jos de le ga tas 
už sie nio lie tu vių sie lo va dos rei ka-
lams, PLB Val dy bos sie lo va dos rei-
ka lų ir Pie tų Ame ri kos rei ka lų ko-
mi si jų pir mi nin kas prel. Ed mun das 
Put ri mas. Prel. E. Put ri mas jau 13 
me tų glo bo ja Pie tų Ame ri kos jau ni-
mą ir kar tu su vi so mis Pie tų Ame ri-
kos lie tu vių jau ni mo są jun go mis or-
ga ni zuo ja šiuos svar bius ren gi nius. 
Su va žia vi me taip pat da ly va vo XI II 
Pa sau lio lie tu vių jau ni mo kon gre so 
pir mi nin kė Ma ri sa Le o na vi čie nė ir 
Pa sau lio lie tu vių jau ni mo są jun gos 
(PLJS) Pie tų Ame ri kos at sto vas Ju-
an Ig na cio Four ment Kal ve lis.

Taip pat jau ket vir tą kar tą čia 
vie šė jo me ni nin kė iš Lie tu vos Da lia 
Uz di la, ku ri su pa žin di no jau ni mą su 
Ad ven to, Kū čių ir Ka lė dų tra di ci jo-
mis, jų reikš me lie tu vių kul tū ro je, 
iš mo kė šio lai ko tar pio dai nų ir šo-
kių.

Kiek vie nais me tais Ka na dos 
Lie tu vių Ben druo me nė (KLB) kar tu 
su Ka na dos lie tu vių jau ni mo są jun-
ga siun čia į šį su va žia vi mą sa vo at-

sto vus. Šiais me tais čia vie šė jo Rū ta 
Sa mo ny tė ir Pet ras Vai čiū nas.

Džiu gu, kad po daug me tų šia-
me su va žia vi me da ly va vo ir at sto vas 
iš Ve ne su e los – Víctor Edu ar do Her-
nán dez Bie liu kas, ku ris en tu zias tin-
gai do mė jo si svars to mo mis te mo mis 
ir iš si ve žė vien ge rus įspū džius, ža-
dė da mas sa vo ben druo me nė je kur ti 
Ve ne su e los jau ni mo są jun gos sky rių.

Po pie tų lie tu vių klu be Urug-
va jaus lie tu vių jau ni mas or ga ni za vo 
ben drą žai di mą, ku ria me kiek vie na 
gru pė tu rė jo pa pa sa ko ti ką nors apie 
Lie tu vos is to ri ją, ge og ra fi ją ir pa-
pro čius.

Va ka re prel. Ed mun das Put ri-
mas au ko jo šv. Mi šias, ku rio se da ly-
va vo ir vi si Pie tų Ame ri kos jau ni mo 
su va žia vi mo da ly viai. Mi šių da ly-
viai siū lė sa vo in ten ci jas, ypač pri-
si min da mi mi ru sius Pie tų Ame ri kos 
lie tu vius bei my li mus ar ti muo sius, 
ku rie iš ke lia vo ana pus pra ėju siais 
me tais, tai Chris tian Mah ne Za vic-
kas iš Bu e nos Ai res, An drius Šmi tas 
– Va sa rio 16 gim na zi jos di rek to rius 
ir Ma ria Ele na Ba ro nas iš Ve ne su e-

PIE TŲ AME RI KOS LIE TU VIŲ JAU NI MO KON GRE SO DA LY VIAI
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los. Po šv. Mi šių įvy ko re pe ti ci ja su 
Da lia Uz di la Kū čių va ka ro tra di ci-
jo mis. Po va ka rie nės bu vo tę sia mas 
PLJK po sė dis su vi sais ruošos ko mi-
te to na riais. 

Pir ma die nio (sau sio 5 d.) ry tą 
su važia vi mo da ly viai ap lan kė bio lo-
gi jos so dą „El Pra do“ re gio ne. Ten 
da ly viai spor ta vo bei mo kė si įvai rių 
tra di ci nių lie tu viš kų žai di mų. Va ka-
re vi sas lie tu vių jau ni mas su si rin ko 
prie lau žo. Čia pro gra mai va do va vo 
Rū ta Sa mo ny tė ir Pet ras Vai čiū nas, 
ku rie ve dė lie tu viškas sto vyk lų dai-
nas ir žai di mus.

Ki tą die ną tę sė si bū si mo jo 
Pa sau lio lie tu vių jau ni mo kon gre-
so ruošos dar bai – pro gra mos ap-
ta ri mas, ypač daug dė me sio skir ta 
stu di jų die noms; vy ko Da lios va-
do vau ja mos re pe ti ci jos. Jau nuo liai 
iš mo ko lie tu viš kų dai nų, šo kių, žai-
di mų ir net gi su tar ti nę, o va do vė pa-
aiš ki no jų reikš mę, kil mę. Da ly viai 
bu vo su pažin din ti su Lie tu vos var-
do tūks tan tme čio mi nė ji mo šven te. 
2009-ai siais su kan ka tūks tan tis me tų 
nuo pir mo jo Lie tu vos var do pa mi nė-
ji mo ra šy ti niuo se šal ti niuo se. XI a. 
pra džio je ra šy tuo se Kved lin bur go 
(Vo kie ti ja) ana luo se Lie tu vai skir tas 
trum pu tis įra šas, kur pa mi nė ta, kad 
„ar ki vys ku pas ir vie nuo lis šven ta sis 
Bru no nas, Ru si jos ir Lie tu vos pa-
sie ny je pa go nių trenk tas į gal vą, su 
18 sa viš kių ko vo 9 die ną nu ke lia vo 
į dan gų“. 

Taip pat vi si su ži no jo apie Eu-
ro pos kul tū ros sos ti nę, ku ria šiais 
me tais ta po Vil nius. Šis ti tu las su-
tei kia uni ka lią ga li my bę at kreip ti 
pa sau lio dė me sį į sa ve, di din ti ša lies 
pa trauk lu mą. Eu ro pos mies tai kau-
na si dėl Eu ro pos kul tū ros sos ti nės ti-
tu lo ir ši ko va nė ra leng va. 2009 me-
tais Eu ro pos kul tū ros sos ti ne ta pęs 
Vil nius bus pri sta to mas kaip vie nas 
mo der niau sių, di na miš kiau sių Vi du-
rio ir Ry tų Eu ro pos mies tų, at vi rų 
nau joms idė joms ir in ves ti ci joms.

Po to Rū ta Sa mo ny tė ir Pet ras 
Vai čiū nas or ga ni za vo Lie tu vos is to-
ri jos bei už si ė mi mus Lie tu vos var do 
tūks tant me čio te mo mis, ku rių me tu 
da ly viai, dirb da mi gru pė mis, sten gė-

si su rink ti kuo dau giau taš kų.
Sau sio 7 d. pra si dė jo stu di jų 

die nos. XI II Pa sau lio lie tu vių jau ni-
mo kon gre so at sto vai in for ma vo su-
si rin ku sius apie de ta lią pro gra mą bei 
kai nas, at si žvel gia ma bu vo į da ly vių 
pa sta bas ir pa siū ly mus. Dau giau in-
for ma ci jos ga li te ras ti: www.kon gre-
sas.org 

Sau sio 8 d. su važia vi mo da-
ly viai ap lan kė nuo sta bų Urug va jaus 
pa jū rio ku ror tą Pi ri lá po lis (Mal do-
na do re gio ne) bei Mon te vi deo.

Ki tą die ną nuo pat ry to pra-
si dė jo „Ta len tų va ka ro“ ruo šos dar-
bai, o po pie tų Urug va jaus lie tu vių 
drau gi jo je tę sė si stu di jų die nos ir 
kraš tų pra ne ši mai. Pir miau sia žo dį 
ta rė Pa sau lio lie tu vių jau ni mo są-
jun gos Pie tų Ame ri kos at sto vas Ju-
an Ig na cio Four ment Kal ve lis, ku ris 
in for ma vo apie PLJS funk ci ją, tiks-
lus, ren gi nius, pri sta tė aukš čiau sią 
Jau ni mo są jun gos or ga ną – Pa sau lio 
lie tu vių jau ni mo kon gre są bei PLJS 
val dy bos struk tū rą. Dau giau in for-
ma ci jos ga li te ras ti: www.PLJS.org. 

Prel. Ed mun das Put ri mas su-
pa žin di no jau ni mą su Pa sau lio Lie-
tu vių Ben druo me nės reikš me ir kil-
me, struk tū ra, da bar ti ne si tu a ci ja, 
nau ją ja emig ran tų ban ga bei PLB 
funk ci jo mis spor to, moks lo, kul tū-
ros, ko mu ni ka ci jos ir kt. sri ty se. (Žr. 
Pa sau lio Lie tu vių Ben druo me nės 
sve tai nė www.plbe.org) Pas kui se kė 
Ar gen ti nos, Bra zi li jos, Urug va jaus, 
Ka na dos ir Ve ne su e los pa si sa ky mai, 
kur kiek vie nas kraš tas pri sta tė svar-
bius sa vo veik los mo men tus, prin ci-
pus ir bū dus, ku rie ska ti na jau ni mą 
da ly vau ti ir iš lai ky ti lie tu viš ką dva-
sią. Įdo mu bu vo iš girs ti Ve ne su e los 
at sto vo pra ne ši mą, ku ris api bū di no 
sa vo kraš to lie tu vių si tu a ci ją. Nors 
Ve ne su e lo je gy ve na apie 200 lie tu-
vių šei mų, ta čiau jos yra iš si bars čiu-
sios po vi są vals ty bę ir, de ja, jun-
gian čios jas drau gi jos ne tu ri.

Po pie tų in ten sy viai re pe ta-
vo me, ka dan gi va ka re tu rė jo vyk ti 
pa grin di nis kul tū ri nis su va žia vi mo 
ren gi nys – pa čių pa reng tas spek tak-
lis žiū ro vams apie Ka lė das. Kiek-
vie nas kraš tas taip pat ruo šė si sa vo 

pa si ro dy mui Ta len tų va ka ro me tu, 
o pa si ro dy mo te ma bu vo – Lie tu vos 
var do tūks tant me tis. Kiek vie nas LJS 
kraš tas sma giai pa si ro dė, vi si dai-
na vo ir šoko. Po to vy ko spek tak lis 
„Ka lė dos be snie go“. Ren gi nio me-
tu drau gi jos kie me bu vo dau giau nei 
40 žmo nių, tai Urug va jaus Lie tu vių 
Ben druo me nės na riai, jau ni mo drau-
gai ir bi čiu liai. 

Sau sio 10 d. de le ga ci ja ap lan-
kė Urug va jaus sos ti nės se na mies tį ir 
Uos to tur gų (Mer ca do del Pu er to).

Sek ma die nį, sau sio 11 d., vy ko 
šv. Mišios „Nu est ra Señora de Fá ti-
ma“ lie tu vių pa ra pi jo je Cer ro ra jo ne. 
Bu vo pa mi nė tos Sau sio 13-osios au-
kos. Mi nė ji mą su ren gė jau ni mas. 14 
jau ni mo at sto vų su žva kė mis mi nė jo 
žu vu siuo sius tą nak tį. Šv. Mišias au-
ko jo pre l. Ed mun das Put ri mas kar tu 
su vie ti niu ku ni gu Jor ge Cro ba ra.

Po Mi šių vi si su si rin ko pa pie-
tau ti Urug va jaus lie tu vių drau gi jo je. 
Čia žo dį ta rė Urug va jaus lie tu vių 
kul tū ros drau gi jos val dy bos pir mi-
nin kas Ro ber to Ibar ra Vė ta, prel. 
Ed mun das Put ri mas pa dė ko jo su-
va žia vi mo or ga ni za to riams ir da ly-
viams bei pa lai mi no mais tą.

Pie tų Ame ri kos lie tu vių jau ni-
mo są jun ga ga vo LR pre zi den to Val-
do Adam kaus, ku ris pri si mi nė sa vo 
ap si lan ky mą Pie tų Ame ri ko je pra-
ėju siais me tais, svei ki ni mą. Jis pa-
kvie tė vi sus už sie nio lie tu vius da ly-
vau ti Lie tu vos var do tūks tant me čio 
mi nė ji muo se.

Svei ki ni mą at siun tė LR už-
sie nio rei ka lų mi nist ras Vy gau das 
Ušac kas; PLB val dy bos pir mi nin kė 
Re gi na Na ru šie nė ir PLJS val dy bos 
pirm. Sta sys Ku lia vas. 

Pie tų Ame ri kos bu vę mo ki niai 
pa mi nė jo Va sa rio 16-osios gim na zi-
jos di rek to rių An drių Šmi tą, ku ris 
vi sam gy ve ni mui liks jų at min ty je ir 
dar buo se.

Pie tų Ame ri kos jau ni mas dė-
ko ja už fi nan si nę pa ra mą Ame ri kos 
lie tu vių fon dui; TMID prie LR Vy-
riau sy bės. 

Ju an Ig na cio Four ment Kal ve lis
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Jur gis Bra dū nas at si svei ki no su Lie tu va kny gos šven tės die ną

cio na li niam M. K. Čiur lio nio dai lės 
mu zie jui – 295 ta py bos ir gra fi kos 
kū ri nius, Že mai čių dai lės mu zie jui 
Plun gė je – 32 ta py bos dar bus, pie-
ši nius, gra fi kos kū ri nius (iš jų – 12 
kū ri nių cik lą „Zo dia ko žen klai“), 
Že mai čių „Al kos“ mu zie jui – 5 gra-
fi kos kū ri nius, o taip pat Kau no ar-
ki vys ku pi jai, Tel šių ku ni gų se mi na-
ri jai. 1971-2008 m. Lie tu vos mu zie-
jams dai li nin kas Vy tau tas Ig nas yra 
kil niai pa do va no jęs sa vo kū ry bos 
auk so fon dą – 413 ge riau sių kū ri-
nių. Jo kū ry bos pėd sa kų ga li ma ras ti 
Ka na do je ir JAV: Pa sau lio lie tu vių 
mu zie ju je Le mon te, „Al kos“ ar chy-
ve Put na me ir pas pri va čius as me nis.

Nors il gai gy ve no sve tur, Vy-
tau tas Ig nas iš li ko vie nu lie tu viš-
kiau sių ta py to jų, sa vo kū ry bo je su-
ge bė jęs su jung ti se ną ją bal tiš ką ją 
pa sau lė jau tą su XX a. pro fe sio na lio-
jo me no sie kiais. 

Vil niu je 2009-02-09 mi rė po-
etas, li te ra tū ros kri ti kas Ka zys Bra-
dū nas, baig da mas 92-uo sius me tus. 
K. Bra dū nas, sie ja mas su že mi nin-
kų-lan ki nin kų kar ta, yra iš lei dęs 
be veik dvi de šim tis po ezi jos rin ki-
nių, kri ti kos dar bų. 1992-ai siais jam 
įteik ta Na cio na li nė kul tū ros ir me no 
pre mi ja. 

K. Bra dū nas gi mė 1917 m. 
va sa rio 11 d. Vil ka viš kio ra jo ne. Jis 

lie tu vių dai li nin kas Vy tau tas Ig nas. 
Jie su žmo na Bi ru te prieš tre je tą me-
tų iš JAV, As hford, CN, bu vo grį žę 
į Lie tu vą. Su šia įdo mia as me ny be 
pla čiau su pa žin di no me pra ėju sių 
me tų gruo džio mėn. nu me ry je. 

Dai li nin kas pa li ko apie 150 
li no ir me džio rai ži nių, 200 ta py bos 
pa veiks lų, 100 miš rios tech ni kos 
kū ri nių, 300 pie ši nių, me di nių mo-
zai kų, vit ra žų pro jek tų. Jis yra ypač 
nu si pel nęs Lie tu vai kū rė jas. Dar 
1971 m. at siun tęs ver tin giau sių dar-
bų pa ro dą į Vil nių, po eks po na vi mo 
vi są ko lek ci ją do va no jo Tė vy nei ir 
per da vė ją Lie tu vos dai lės mu zie jui. 
Vė liau, jau at gi mi mo me tais ir at kū-
rus Ne pri klau so my bę, dar do va no jo 
Lie tu vos mu zie jams uni ka lią na cio-
na li nės ver tės ko lek ci ją, ku ri yra ne-
įkai no ja mas me ni nis mū sų kul tū ros 
tur tas: Lie tu vos dai lės mu zie jui – 30 
ge riau sių ta py bos, gra fi kos, ak va-
re lės dar bų, spal vo tų pie ši nių. Na-

2009-02-20 Vil niu je mi rė di-
des nę gy ve ni mo da lį užsie ny je kū ręs 

stu di ja vo Kau no ir Vil niaus uni ver-
si te tuo se. 1944 m. pa si trau kė iš Lie-
tu vos, 1949 m. iš vy ko į JAV. Gy ve no 
Bal ti mo rė je, Chi ca go je. Dir bo įvai-
rius dar bus, vė liau re da ga vo „Li te-
ra tū ros lan kus“, „Ai dus“, „Drau go“ 
dien raš čio kul tū ri nį prie dą. Vie nas 
ak ty vių jų iš ei vi jos kul tū ri nin kų, 
kny gų su da ry to jų, re dak to rių. Re-
da ga vo Vy tau to Ma čer nio „Po ezi ją“ 
(1961), kri ti kos kny gą „Lie tu vių li-
te ra tū ra sve tur, 1945-1967“ (1968). 
K. Bra dū nas – vie nas iš „Lie tu-
vių eg zo do li te ra tū ros 1940-1990“ 
(1992) su da ry to jų ir re dak to rių. 

1995 me tais kar tu su žmo na 
Ka zi mie ra grį žęs į Lie tu vą jis gy ve-
no Vil niu je, Pi lies gat vė je. 

K. Bra dū nas yra ap do va no tas 
Di džio jo Lie tu vos ku ni gaikš čio Ge-
di mi no IV laips nio or di nu, nuo 1994 
m. yra Lie tu vos ra šy to jų są jun gos 
na rys. To kia ofi cia li in for ma ci ja.

Po etas bu vo pa lai do tas An-
ta kal nio ka pi nė se, Me ni nin kų kal-
ne ly je, ša lia kū ry bos bi čiu lio po eto 

Hen ri ko Na gio. Po etą į pas ku ti nę 
ke lio nę pa ly dė jo gau siai Šv. Jo nų 
baž ny čio je, o vė liau An ta kal nio ka-
pi nė se su si rin ku si Lie tu vos kul tū ri-
nė vi suo me nė. 

Ka pi nė se į Ve lio nio ar ti muo-
sius ir ly din čiuo sius krei pė si Ra šy-
to jų są jun gos pir mi nin kas Va len ti-
nas Sven tic kas. „Pa vy dė ti nos tvar-
kos ir pa vy dė ti no gra žu mo gy ve ni-
mas, – sa kė jis. – Aš į šias ka pi nes 
at ėjau iš Vil niaus kny gų mu gės. Kai 
va kar kal bė jau si su Bra dū no duk ra 
prie Jo kars to, iš gir dau to kią ži nią, 
kad jie šei mo je pa si šne kė jo ir pa sa-
kė: Bra dū nas džiaug tų si – at si svei ki-
no su Lie tu va ta da, ka da vyks ta kny-
gų šven tė. Kny ga jam bu vo šven tas 
da ly kas“.

Ve lio nį pa ly dė jo prel. Gin-
ta ras Gru šas, lai do tu vė se da ly va vo 
Ka zio Bra dū no ar ti mie ji – Vil niu je 
gy ve nan ti žmo na Ka zi mie ra Bra dū-
nie nė, iš JAV at vy kę – duk ros Ele na 
ir Le o no ra su šei mo mis bei prieš tre-
jus me tus mi ru sio Jur gio vai kai.

Vilniuje mirė dai li nin kas Vy tau tas Ig nas


