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Šis „Pa sau lio lie tu vio“ nu me ris mus ap-
si aus nuo sta bių su kak čių ban ga – Kau ne kon-
fe ren ci ja pa mi nė tas Chi ca gos (JAV) „Drau go“ 
100-me tis ir Mississauga (Kanada) „Tė viš kės 
ži bu rių“ 60-me tis. Re dak ci ja ga vo Ra mu nės 
Ku bi liū tės laiš ką su pri mi ni mu, kad Chi ca go s 
apylinkėse yra dar vie nas su kak tu vi nin kas – šo-
kių an sam blis „Gran dis“, ku ria me sa vo jau nys-
tę yra pra lei dę per 1300 mer gai čių ir vai ki nų. O 
Vil niu je „Auk so paukš tės“ no mi na ci ja pa žen-
klin tas Los An ge les šo kių an sam blio „Spin du lys“ 
60-me tis. Sa vo šim ta me čiu jau nuo liu ga li di-
džiuo tis ir Ar gen ti nos lie tu viai – jie ke lias kar tas 
puo se lė jo „Ne mu ną“ – lie tu vių kul tū ros drau gi ją, 
prie kurios visada veikė pasididžiavimą kėlusi 
šo kių gru pė.

Vi si šie įvy kiai pir miau sia reiš kia, kad lie-
tu viš ko ji kul tū ra yra tęs ti nis pro ce sas, kad tai 
nė ra vie nos kar tos ar vie nos ide o lo gi nės gru pės 
rei ka las ir užda vi nys. Mat kul tū ro je su bė ga aukš-
tes nių pa ska tų upe liai ir virs ta van de nin ga pla čia 
upe, ku rią už sie nio lie tu viai va di na lie tu vy be. Ir 
tai tam tik ras žen klas Lie tu vos lie tu viams, ku rie, 
be veik prieš dvi de šim tis me tų at ga vę lais vę ir iš-
ver tę ge le ži nę ir vi sas ki to kias už dan gas bei sie-
nas, puo lė tai ky ti sau už sie nie tiš kas ma das, reiš-
ki nius ir daik tus, net kalbą. 

Vi sos mi nė tos su kak tys su si ju sios bū tent 
su anks tes nių kar tų – va di na mo sios pir mo sios ir 
ant ro sios iš ei vi jos ban gos is to ri ja. Ir vi si šie tęs-
ti niai pro ce sai – to kie kaip spau da ir me no vie ne-
tai, su si ję su Ame ri ka – ne tik šiau rės, kur mū sų 
tau tie čių gy ven ta ir gy ve na ma ypač gau siai, bet 
ir su pie tų. Amerika kažkodėl lietuvius viliojo 
nuo senų laikų. 

Tai gi mo ky tis tu ri ko vie ni iš ki tų – už sie-
nio lie tu viai iš Lie tu vos ir Lie tu vos lie tu viai – iš 
sa vo tau tie čių, gy ve nan čių sve tur. Ir svar bu, kad 
tie mai nai vyks ta. Dar vie nas to pa si reiš ki mas 
yra at ei nan čią va sa rą Lie tu vo je vyk sian ti Pa sau-
lio lie tu vių dai nų ir šo kių šven tė, skir ta Lie tu vos 
var do tūks tant me čiui pa žy mė ti. Jo je da ly vaus ir 
ge riau si už sie nio lie tu vių me no ko lek ty vai. O 
pri si mi nus va sa rą, ne ga li ma ne pa mi nė ti ir tuo 
me tu Vil niu je vyk sian čio Pa sau lio Lie tu vių Ben-
druo me nės sei mo, ku ris, Lie tu vai ta pus lais vai, 
pa pras tai vyks ta tė vy nė je. O tai jau ne be vien tik 
kul tū ri nis reiš ki nys – tai ir tam tik ra pras me po li-
ti kos da ly kas – te gu ir kul tū ri nės po li ti kos.

Iki ma lo nių su si ti ki mų šią va sa rą. 
Aud ro nė V. Škiu dai tė

Nuo sta bių su kak čių 
sū ku ry je
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Pra ėju sia me PL 
nu me ry je pra ne šė me, 
kad il ga me tei JAV LB 
švie ti mo dar buo to jai 
Re gi nai Ku čie nei, 
bu vu siai „Pa sau lio 
lie tu vio“ re dak to rei, 
bu vo įteik ta JAV LB 
švie ti mo pre mi ja ir 
trum pai ją pri sta tė-
me. Šian dien pa tei-
kia me jos at sa ky mus 
į PL klau si mus, ku-
riuo se gi liau pa žin-
si me šią atsidavusią 
vi suo me ni nin kę.

– Kaip at si ti ko, kad pa su ko-
te į švie ti mą? Ta pro ga pri si min-
ki te ir sa vo gy ve ni mo ke lią, tik-
riau siai ja me ir yra at sa ky mas į šį 
klau si mą. O gal mo ky to ja ta po te iš 
rei ka lo?

– Nie ka da ne gal vo jau tap ti 
mo ky to ja. Kai po Ant ro jo pa sau li-
nio ka ro mū sų šei ma at vy ko į JAV, 
ap si gy ve no me Oma ha, Ne bras ka. Po 
įsi tvir ti ni mo nau ja me kraš te, va ka-
rais lan kiau biz nio ko le gi ją ir gal vo-
jau įsi dar bin ti ban ke. Bet gy ve ni mas 
pa dik ta vo ki taip. Su kū riau šei ma su 
Vik to ru Ku ču ir su si lau kė me Li no 
ir Vik to ri jos. Vy ras ne be lei do dirb-
ti, bet au gin ti ir auk lė ti vai kus lie tu-
viš ko je dva sio je. Įsi jun giau į skau tų 
veik lą, bu vau „Auš ros Var tų“ tun to 
tun ti nin kė, dir bau LSS va di jo je ir t.t. 
Li tu a nis ti nė je mo kyk lo je abu vai kai 
bu vo tvir ti mo ki niai. Mo kyk lai vi-
sa da rei ka lin ga pa gal ba, to dėl įsi-
jun giau į tė vų ko mi te tą. Kris ti jo no 
Do ne lai čio lit. mo kyk los di rek to rius 
Ju lius Sir ka pa kvie tė ma ne Aukš tes-

Kiek vie nas kraš tas tu ri su si kur ti 
sa vą ją švie ti mo pro gra mą

nio jo je mo kyk lo je dės ty ti li te ra tū rą. 
Jau trū ko tik rų jų – Lie tu vo je bai gu-
sių pe da go gi kos moks lus mo ky to jų. 
Dės čiau pas ku ti nėms kla sėms (7 ir 
8 kl.), to dėl ge ro kai tu rė jau ruoš tis, 
pa ti to bu lin tis. Nau do jau si oku puo-
to je Lie tu vo je leis tais li te ra tū ros 
va do vė liais, ži no ma, tu rė jau skai-
ty ti „tarp ei lu čių“. Mė gau sa vo mo-
ki nius ir jie ma ne, bet bu vau reik li. 
Pra ti nau mo ki nius ap ra šy ti mo kyk-
los įvy kius, šven tes, be si lan kan čius 
žy mes nius as me nis. Aiš ku, pa tai sy-
da vau (jiems iš aiš kin da vau ko dėl) 
ir siųs da vau į „Drau gą“. Kiek vie nas 
mo ki nys su ma lo nu mu no rė jo ma ty ti 
sa vo pa var dę. Pa ti pa ruo šiau 12 mo-
kyk los met raš čių.

– Po to te ko pa čiai va do vau-
ti mo ky to jams – daug me tų bu vo te 
JAV LB Švie ti mo ta ry bos pir mi-
nin kė.

– To me to LB Kraš to val dy bos 
pirm. dr. An ta nas Raz ma pa kvie tė 
ma ne Švie ti mo ta ry bos pri mi nin ke. 
To se pa rei go se prie skir tin gų Kraš to 
val dy bos pir mi nin kų iš bu vau 12 me-
tų. Ne bai gu si dar bo JAV Švie ti mo 
ta ry bo je PLB val dy bos pirm. Vy tau-
to Ka man to bu vau pa kvies ta Švie ti-
mo ko mi si jos pir mi nin ke. Ku rį lai ką 
„sė dė jau ant dvie jų kė džių“ – ta ry-
bo je ir val dy bo je.

Dar bas PLB Švie ti mo ko mi-
si jo je bu vo la bai įdo mus. Su si pa-
ži nau ir su si ra ši nė jau su Lat vi jos, 
Len ki jos (Puns ko), Ka ra liau čiaus, 
Gu di jos, Mask vos, Uk rai nos ir kt. 
mo kyk lo mis. Įtrau kė me ir šių mo-
kyk lų mo ki nius į ra ši nių kon kur sus. 
Net ne įsi vaiz da vau, kad jie tu rė jo to-
kių gra žių, tvir tų ži nių apie se ne lių 
gim ti nę. Bu vo ga li ma jaus ti se ne lių 
įta ką, jų no rą vai kai čiams per duo ti 
tai, kas vy ko pra eity je, sa vo var gus. 

RE GI NĄ KU ČIE NĘ LR PRE ZI DEN TAS VAL DAS ADAM KUS AP DO VA NO JA DI DŽIO JO 
LIE TU VOS KU NI GAIKŠ ČIO GE DI MI NO IV LAIPS NIO OR DI NU. 2000 M.
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Jums da ly vau jant švie ti mo pro ce-
se ir ko kia ji yra da bar? Kuo mo-
kyk la pa si kei tė at kū rus ne pri klau-
so my bę?

– Man at ėjus mo ky to jau ti į li-
tu a nis ti nę mo kyk lą mo ki nių lie tu vių 
kal ba bu vo la bai ge ra, nes tai bu vo 
pir mo sios at vy kė lių kar tos vai kai. 
Na muo se, šei mo je, vy ra vo lie tu vių 
kal ba. Lai kui bė gant mo ki nių lie tu-
vių kal bos žo din gu mas ėmė sil pnė-
ti, nes vei kė ame ri kie tiš ka ap lin ka, 
drau gai, TV. Bai gę pra di nę mo kyk lą 
(t.y. 6 sky rius) to liau jos ne be lan kė, 

„Pasaulio lietuvio” svečias

Juos ap do va no da vo me pi ni gi nė mis 
pre mi jo mis, ruoš da vom ra ši nių lei-
di nius. 

Pe rė mu si dar bą PLB Švie ti-
mo ko mi si jo je kly dau ma ny da ma, 
kad ga lė si me nau do tis Ame ri kos li-
tu a nis ti nių mo kyk lų pro gra ma. Su-
pra tau, kad kiek vie nas kraš tas tu ri 
su si kur ti sa vą ją pro gra mą. Mes tik 
ga li me pa tar ti, pa dė ti, fi nan siš kai 
pa rem ti.

–Ko kią li tu a nis ti nę mo kyk lą 
at ra do te į ją at ėju si, kaip ji vys tė si 

JAV LB ŠVIE TI MO TA RY BA: RA MU NĖ KU BI LIŪ TĖ, RE GI NA KU ČIE NĖ, IRE NA VI-
LI MIE NĖ, ALI CI JA BRA ZAI TIE NĖ; (2 EI LĖ JE) VIK TO RAS KU ČAS, IRE NA SA DE VI ČIE NĖ, 
AN TA NAS JA RŪ NAS IR AL DO NA RAU CHIE NĖ

nes ne vi si tė vai rū pi no si iš lai ky ti 
lie tu vy bę. Ma žes nė se lie tu vių ko lo-
ni jo se mo kyk lė lės pra dė jo už si da ry-
ti, Lie tu vai at kū rus ne pri klau so my bę 
tė vai ne be ma tė tiks lo vež ti vai kus į 
li tu a nis ti nes mo kyk las. „Kam ta kal-
ba bus rei ka lin ga?“ – jie gal vo jo. 
Ta čiau mo ki nių, ku rie lan kė si Lie-
tu vo je so viet me čiu kad ir 5 die nas, 
kal ba la bai pa ge rė jo, nes ten su si ti ko 
su 30-40 pus bro lių. Ben dra vo tik lie-
tu viš kai. To dėl mes, PLB Švie ti mo 
ko mi si ja, sten gė mės pa rem ti fi nan-
siš kai ir ra gi no me mo ky to jas vež ti 
vai kus į Lie tu vą, su si pa žin din ti ir 
leis ti jiems įsi tin kin ti, kad Lie tu va 
yra ne tik va do vė lių pus la piuo se, 
kad ji yra gy va. Ypač Ka ra liau čius 
tas ke lio nes tę sia. Mes di džia vo mės 
sa vo mo ki niais, ku rie, Lie tu vai iš si-
lais vi nus, va žia vo ten dirb ti, pa dė ti 
mo ky tis an glų kal bos. Nors ne daug, 
bet yra, ku rie pa mi lo Lie tu vą ir li ko 
ten gy ven ti.

– Ko kias ma to te ten den ci-
jas, ko kią įsi vaiz duo ja te li tu a nis ti-
nio švie ti mo at ei tį? Nors mo ki nių 
dau gė ja, bet ar da bar be si mo kan-
čių jų pro cen tas yra di des nis, ly gi-
nant su oku pa ci niu lai ko tar piu?

– Gal aš esu op ti mis tė, bet 
ma nau, kad mo kyk los gy vuos dar 
il gai, gal kei sis mo ki nių skai čius ir 
jų pa jė gu mas. Pas mus, JAV, taip pat 
buvo gal vo jama, kad jos iš si lai kys 
ne il giau kaip de šimt me tų. Tuo met, 
kai Lie tuv a bu vo oku puo ta, be si mo-
kan čių jų skai čius bu vo di des nis ne-
gu da bar. Tė vams net ne bu vo klau si-
mo, ar leis ti vai ką į li tu a nis ti nę mo-
kyk lą. Pir mo sios kar tos vai kai bu vo 
tvir ti lie tu viu kai, nes vi sur gir dė jo ir 
pa tys var to jo lie tu vių kal bą. 

Ma nau, kad li tu a nis ti nių mo-
kyk lų žy dė ji mo me tai bu vo 1965-
1966 m. Mo kyk las lan kė dau giau 
kaip 3000 mo ki nių. Man pe rė mus va-
do va vi mą mo ki nių bu vo 1200, vė liau 
su ma žė jo. Li ko ar ti tūks tan čio. Kiek 
mo ki nių lan ko mo kyk las šiuo me tu, 
sta tis ti kos ne ma čiau. Nau jie ji at ei viai 
gan il gai sa vo vai kų ne lei do į lit. mo-
kyk las. Da bar Chi ca go je ir jos apy lin-
kė se mo ko si ar ti tūks tan čio mo ki nių.

RE GI NA IR VIK TO RAS KU ČAI PA SI TIN KA VE DY BI NIO GY VE NI MO 50-ME TĮ
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2009-03-19 Kau ne, Iš ei vi jos 
ins ti tu te, vei kian čia me prie Vy tau to 
Didžio jo uni ver si te to (VDU), vy ko 
di džiu lė dvie jų die nų kon fe ren ci ja 
„Lie tu vių iš ei vi jos spau da: is to ri ja ir 
da bar tis“. Per skai ty ta ne to li tris de-
šim ties pra ne ši mų še šio se sek ci jo se 
(„Drau go“ dien raš čio pra ei tis ir at-
ei ties per spek ty vos“; „Ka na dos lie-
tu vių spau da“; „Kul tū ros at spin džiai 
lie tu vių iš ei vi jos spau do je“; „Tarp 
Lie tu vos ir iš ei vi jos“; „Lie tu vių iš-
ei vi jos spau dos li ki mai“; „Iš šū kiai 
lie tu vių iš ei vi jos spau dai po 1990 
m.“), pra ne šė jai – Kau no (VDU), 
Vil niaus (VU), Vil niaus pe da go gi-
nio (VPU), Klai pė dos (KU), Šiau lių 
(ŠU) uni ver si te tų, Lie tu vių li te ra tū-
ros ir tau to sa kos ins ti tu to moks li niai 
dar buo to jai, už sie ny je ir Lie tu vo je 
ei nan čių lie tu viš kų lei di nių at sto vai, 
bib lio te kų dar buo to jai ir net pe da-
go gai. Kon fe ren ci ja bu vo skir ta pa-
žy mė ti JAV, Chi ca go je, ei nan čiam 
„Drau go“ dien raš čiui, mi nin čiam 
100-ąsias me ti nes, ir prieš 60 me tų 
Ka na do je įsteig tiems „Tė viš kės ži-
bu riams“.

Kon fe ren ci ją svei ki no VDU 
rek to rius prof. Zig mas Ly de ka, pa-
žy mė jęs, kad ir prie pa čio Kau no 
uni ver si te to at kū ri mo bei jo au gi ni-

Fo ru mas lie tu vių iš ei vi jos spau dai

mo pri si dė jo už sie nio lie tu viai – pir-
mie ji at kur to uni ver si te to rek to riai 
bu vo prof. A. Avižie nis ir prof. B. 
Vaš ke lis, sa vo pa ty ri mą įgi ję ir puo-
se lė ję už sie nio uni ver si te tuo se.

Į su si rin ku sius krei pė si nau-
ja sis Tau ti nių ma žu mų ir iš ei vi jos 
de par ta men to prie LR Vy riau sy bės 
gen. di rek to rius Ar vy das Dau no ra-
vi čius, pir miau sia įver ti nęs kon fe-
ren ci jos ren gė jo – Iš ei vi jos ins ti tu to, 
kaip iš ei vi jos in te lek tu a li nės veik los 
ty ri nė to jo ir ži nių apie už sie nio lie tu-
vius kau pė jo, vaid me nį bei pa žy mė-
jęs, kad TMID ir Iš ei vi jos ins ti tu tas 
ke le tą me tų ar ti mai ben dra dar biau ja, 
ir tai ga li bū ti sek ti nas pa vyz dys ki-
toms vals ty bės ins ti tu ci joms. „Aki-
vaiz du, kad be sva raus aka de mi nio 
in dė lio stra te gi niuo se LR Vy riau sy-
bės do ku men tuo se įtvir tin tų in teg-
ra lios tau tos bei glo ba lios Lie tu vos 
pro jek tų re a li za vi mas yra sun kiai 
įsi vaiz duo ja mas“, – sa kė sve čias.

A. Dau no ra vi čius, ke le tą me-
tų Chi ca go je dir bęs gen. kon su lu ir 
tu rė jęs ga li my bių su si pa žin ti su te-
nykš čio lie tu vių dien raš čio veik la ir 
is to ri ja, jam skyrė dau giau dė me sio: 

„Šim ta me tis jau nuo lis „Drau-
gas“ per iš ti są am žių trun kan čią is-
to ri ją tam pa sa vo tiš ku veid ro džiu, 

at spin din čiu skir tin gų už sie nio lie-
tu vių kar tų gy ve ni mą, – sa kė pre-
le gen tas. – Įdo mu žvelg ti, kaip pats 
laik raš tis kei tė si kei čian tis kar toms, 
kaip kei tė si po žiū ris į dau ge lį da-
ly kų. Tai ke lias nuo „gry no rių“ iki 
po Ko vo 11-osios at vy ku sių tau tie-
čių. Šio dien raš čio pus la piuo se, jo 
in te lek tu a li niuo se ir ide o lo gi niuo se 
dis pu tuo se bu vo ieš ko ta spren di mų 
pa čiais ak tu a liau siais mū sų tau tos ir 
vals ty bės eg zis ten ci jos klau si mais. 
Ma nau, kad ša lia lie tu viš ko žo-
džio puo se lė ji mo tai yra di džiau sias 
„Drau go“ nuo pel nas“.

Pir mo ji kon fe ren ci jos da lis 
kaip tik ir bu vo skir ta šim ta me čiam 
„Drau gui“. Bu vo per skai ty ti ke tu ri 
pra ne ši mai: Eval das Biels kus (VU) 
ap žvel gė laik raš čio pra di nio eta-
po – 1909-1916 m. lai ko tar pį, kuo-
met lei di nys ėjo kar tą per sa vai tę; 
prof. Juo zas Ski rius (VPU) at sklei-
dė il giau siai re dak to ria vu sio (1927-
1968) Le o nar do Ši mu čio – iš skir ti-
nės as me ny bės ir ryš kaus Ame ri kos 
lie tu vių vi suo me nės vei kė jo veik lą 
bei as me ny bės bruo žus; Arū nas An-
ta nai tis (VDU) nag ri nė jo vė les nio 
lai ko tar pio – 1988-1990 m. dien-
raš čio ve da mų jų te ma ti ką. My ko las 
Drun ga (VDU), pats 1982-1986 m. 
bu vęs „Drau go“ vie nas iš re dak to-
rių, pa si da li jo pri si mi ni mais ir pa-
tei kė sam pro ta vi mų apie „Drau go“ 
reikš mę iš ei vi jos vi suo me ni niam ir 
kul tū ri niam gy ve ni mui. 

„Drau go“ stip ry bė – su ge bė ji mas 
jung ti lie tu vius

Ka dan gi ki to to kio il ga am žio 
ir dar gyvuojančio lie tu viš ko lei di-
nio kaip „Drau gas“ nė ra net Lie tu-
vo je, ap si sto ki me prie jo il gė liau. 
Štai ir prof. dr. J. Ski rius sa ko, kad 
laik raš tis, kaip ir 41 me tus jį re da-
ga vęs Le o nar das Ši mu tis, yra iš ti sa 
lie tu vių iš ei vi jos Ame ri ko je epo cha. 

„Ši mu tis – vie nas gar siau sių 
Ame ri kos lie tu vių vei kė jų. Tai stam-
biau sių Ame ri kos lie tu vių ka ta li kų 
or ga ni za ci jų vie nas iš va do vų – il-
ga me tis Ame ri kos lie tu vių ta ry bos 

SEK CI JOS „DRAU GO“ DIEN RAŠ ČIO PRA EI TIS IR AT EI TIES PER SPEK TY VOS“ MO DE-
RA TO RĖ DR. DA LIA KUI ZI NIE NĖ IR PRA NE ŠĖ JAI PROF. DR. JUO ZAS SKI RIUS, ARŪ NAS 
AN TA NAI TIS, MY KO LAS DRUN GA
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pir mi nin kas ir dau ge lio po li ti nių bei 
vi suo me ni nių ak ci jų, ren gi nių, ko-
mi te tų va do vas bei ini cia to rius. Jo 
svo rį iš ei vi jo je iliust ruo ja ir tai, kad 
1926 m. Lie tu vos III Sei me, krikš-
čio nių de mok ra tų frak ci jo je, L. Ši-
mu tis dir bo kaip Ame ri kos lie tu vių 
ka ta li kiš ko sios vi suo me nės at sto vas. 
Jis bu vo ant ras po Ju liaus Kau po, 
dir bu sio Stei gia ma ja me Sei me, iš-
ei vi jos at sto vas Lie tu vos sei muo se, 
– sa kė is to ri jos pro fe so rius. – L. Ši-
mu tis į „Drau gą“ at ėjo jau kaip pa si-
žy mė jęs ži niask lai di nin kas, tu rin tis 
re da ga vi mo pa tir tį: 1915-1916 m. 
jis dir bo žur na le „Vy tis“ ir sa vait-
raš ty je „Ka ta li kas“, o 1918-1926 m. 
bu vo sa vait raš čio „Gar sas“ re dak to-
rius. Be to, tu rin tis li te ra to ta len tą, 
pri pa žin tas kaip ne blo gas po etas. Ne 
pas ku ti nė je vie to je bu vo ir jo įta kin-
gų drau gų – Ame ri kos lie tu vių ku-
ni gų prel. I. Al ba vi čiaus, M. Kru šo, 
K. Ur ba na vi čiaus re ko men da ci jos. 
Ka ta li kiš kų or ga ni za ci jų vei kė jai ti-
kė jo si, kad gar sus iš ei vis ir ži no mas 
Lie tu vo je žmo gus, ne ku ni gas (kaip 
iki tol bu vo įpras ta), Ši mu tis su ge-
bės pa di din ti skai ty to jų ra tą, su stip-
rin ti pa tį dien raš tį. Vi siems bu vo ži-
no ma jo prin ci pi nė nuo sta ta – siek ti 
vi sų lie tu vių vie ny bės ir be rei ka lin-
gos prieš prie šos. Ir iš ties Ši mu čio 
re da ga vi mo lai ko tar piu dien raš ty je 
aiš kiai pa ste bi mas ven gi mas pla čiau 
įsi trauk ti į iš ei vių tarps ro vi nius gin-
čus. Į tai at krei pė dė me sį ne vie nas 
Ši mu čio veik los ty ri nė to jas, ver tin-
to jas įvai riuo se iš ei vi jos spau di niuo-
se. Bū ti na pa brėž ti, kad Ši mu čiui 
dir bant dien raš ty je „Drau gas“ tam-
pa pa kan ka mai nuo sai kus Lie tu vos 
ir jos val džios at žvil giu po 1926 m. 
per ver smo. …Kai tuo tar pu „Dar-
bi nin kas“ bu vo ga na griež to kri ti ko 
po zi ci jo se. Tie sa, ir „Drau go“ pus-
la piuo se pa ste bi ma kri ti ka, kai val-
džia vyk dė su var žy mus, nu kreip tus 
prieš Lie tu vos baž ny čią ir ka ta li kiš-
kas or ga ni za ci jas. Mi nė tą laik raš čio 
nuo sai ku mą ap spren dė as me ni nė Ši-
mu čio pa tir tis 1926 m. Lie tu vos Sei-
me, be tar piš kas Lie tu vos po li ti nės 
si tu a ci jos ste bė ji mas ir ver ti ni mas. 
Nors per ver smas ir įves ta dik ta tū ra 

jo, kaip il gus me tus gy ve nu sio de-
mok ra ti nė se vals ti jo se, ne ten ki no, 
bet tam jis pri ta rė kaip lai ki nai prie-
mo nei. Jo ar ti mas bi čiu lis prof. K. 
Pa kštas, pri si min da mas tas die nas, 
pa sa ko jo, kad kai po per ver smo jis 
nu ė jo pas Ši mu tį ir pra ne šė jam, kas 
at si ti ko, šis ap si ka bi nęs pro fe so rių 
pa sa kė: „Dė kui Die vui, Lie tu va iš-
gel bė ta“.

Kaip au ten tiš kas liu di ji mas 
nuskambėjo il ga me čio žur na lis to, 
bu vu sio „Lais vės ra di jo“ ir „Drau-
go“ ben dra dar bio My ko lo Drun gos 
pra nešimas. Ver ta pa teik ti šią il go ką 
ištrau ką, nes pra ne šė jas žvel gia pla-
čiau – į to lai ko tar pio idė ji nį ir kul-
tū ri nį fo ną ir lei džia su si da ry ti la bai 
aiš kų iš ei vių gy ve ni mo vaiz dą:

„Ano šimt me čio de vin tą jį 
de šimt me tį, kai Chi ca go je nu sto-
jo ei ti „Nau jie nos“, o Lie tu va Ko vo 
11-osios ak tu dar ne bu vo at kū ru si 
ne pri klau so my bės, „Drau gas“ iš vi-
so bu vo vie nin te lis pa sau ly je lais-
vas lie tu viš kas dien raš tis, – sa kė M. 
Drun ga. – Lais vas ta pras me, kad jo-
kios vals ty bės vy riau sy bės re dak to-
riams ir ben dra dar biams ne lie pė nei 
ką spaus din ti, nei ko ne spaus din ti. 

Toks „Drau gas“ bu vo ir per vi są sa-
vo eg zis ta vi mo šimt me tį: ir kai pra-
džio je dar ne bu vo dien raš tis, ir kai 
iš ti sus de šimt me čius vė liau ne bu vo 
vie nin te lis dien raš tis. Jis vi są lai ką 
bu vo ir te bė ra lais vas. Ži no ma, tai 
nė ra joks ypa tin gas jo nuo pel nas, 
nes Ame ri ko je ki taip ir bū ti ne ga li. 
Vi si laik raš čiai ten lais vi nuo val-
džios di ri ga vi mo. Iš da lies dėl to taip 
leng vai pa ste bi mas jų kon tras tas su, 
pvz., ta ry bi nės oku pa ci jos de šimt-
me čiais ėju siais le ga liai siais Lie tu-
vos laik raš čiais. 

Tie sa, ne sant iš ori nės cen zū-
ros žur na lis tas ga li pa tir ti vi suo me-
nės ar įta kin gos jos da lies spau di mą. 
Tai bū din ga ir šian die ni nei Lie tu vai. 
…Pvz., sep tin ta ja me de šimt me ty je 
sun ku bū tų bu vę įsi vaiz duo ti „Drau-
ge“ ar net „Aki ra čiuo se“ straips nį ar 
skai ty to jo laiš ką, už sto jan tį ho mo-
sek su a lus… Opūs klau si mai daž nai 
ves da vo prie nau jų laik raš čių at si-
ra di mo. „Aki ra čiai“ ne bū tų gi mę, 
jei gu sep tin to jo de šim te čio vi du ry je 
ir pa bai go je tam tik rais klau si mais 
bū tų bu vę leng va pa si sa ky ti ar ba 
pa grin di nia me dien raš ty je „Drau-
gas“, ar ba du kart per sa vai tę iš ei da-

PRA NE ŠĖ JA IŠ KLAI PĖ DOS UNI VER SI TE TO DA NU TĖ PET RAUS KAI TĖ, KAL BĖ JU SI 
APIE MU ZI KI NIO GY VE NI MO AK TU A LI JAS, IR BU VĘS VDU REK TO RIUS PROF. A. AVI-
ŽIE NIS PER TRAU KĖ LĖS TARP SEK CI JŲ PO SĖ DŽIŲ ME TU
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vu sio je „Dir vo je“, ar ba sa vait raš ty-
je „Dar bi nin kas“. O tie klau si mai, 
pvz., bu vo to kie: ar leis ti na iš ei vi jos 
lie tu vių krep ši nin kams vyk ti į so-
vie tų oku puo tą Lie tu vą ir ten ke lio-
se rung ty nė se su žais ti su Lie tu vos 
krep ši nin kais; ar ga li ma iš ei vi jos 
lie tu viams stu den tams iš vyk ti į Vil-
niaus uni ver si te te va sa rą ren gia mus 
kal bos ir kul tū ros kur sus; ar ga li ma 
reng ti iš Lie tu vos at vyks tan čių me-
ni nin kų kon cer tus iš ei vi jos lie tu-
viams? Juk vi sais at ve jais tie žmo-
nės, ku rie vyk da vo iš Lie tu vos, ir 
tie pro ce sai, ku rie iš ei viams at vy kus 
vyk da vo Lie tu vo je, bu vo griež tai 
KGB pri žiū ri mi. Į Lie tu vą iš Va ka-
rų at vyk da vo tik tie iš ei viai, ku riems 
So vie tų są jun ga su teik da vo vi zas, o 
tai jau reiš kė ben dra dar bia vi mą. Ne-
ga lė jai jo kių kon tak tų ne tu rė da mas 
gau ti so vie ti nės vi zos. Apie tai bu vo 
sun ku ra šy ti. Ir tik „Aki ra čiuo se“ iš 
pra džių bu vo ga li ma apie tai ra šy ti. 
Ži no ma, apie tai kal bė ti rei kė jo at-
sar giai, ne tiek bi jant sa vų jų draus-
mės sar gy bi nių, kiek ne no rint pa-
kenk ti Lie tu vo je pa si li ku siems ar po 
vieš na gės Lie tu vo je į JAV su grįž tan-
tiems.  Bet „Aki ra čiams“ su stip rė jus 
ir pa dau gė jus abi pu siems kon tak-
tams tarp iš ei vi jos ir Lie tu vos ir ki ti 

laik raš čiai, ypač „Drau gas“, pra dė jo 
šią te mą lies ti ir ne taip daž nai cen-
zū ruo ti skai ty to jų laiš kus. Nors ir 
to kių at ve jų pa si tai ky da vo pa kan ka-
mai. To dėl „Aki ra čiai“ tu rė jo dar bo, 
o po le mi ka su „Drau gu“ ir to liau li-
ko vie na mėgs ta miau sių „Aki ra čių“ 
te mų“. 

My ko las Drun ga at sklei dė 
pra ėju sio šimt me čio vi du rio lie tu-
viš kų jų laik raš čių ide o lo gi nį pa si-
skirs ty mą. Bū ta ke tu rių ga na skir tin-
gų pa krai pų: ka ta li kiš ki, daž niau siai 
vie nuo li jų lei džia mi (ma ri jo nų dien-
raš tis „Drau gas“ Chi ca go je ir pran-
ciš ko nų sa vait raš tis „Dar bi nin kas“ 
New Yorke, Bro ok ly ne); tau ti niai, 
kar tais va di na mi vi du rio sro vės (tai 
pir miau sia Cle ve lan de ėju si „Dir-
va“, lei džia ma du kart per sa vai tę, 
ir sa vait raš čiai – Chi ca gos „San da-
ra“ bei New Yorko „Vie ny bė“); so-
cial de mok ra ti niai (pvz., dien raš tis 
„Nau jie nos“ Chi ca go je ir sa vait raš-
tis „Ke lei vis“ Bos to ne). 

„Šių gru pių žmo nės vie ni su 
ki tais ben drau da vo, jau tė si vie nos 
ben druo me nės da li niai, nors jų lei di-
niai idė jiš kai šiek tiek ir sky rė si. Jie 
su ta rė, kad Lie tu vą rei kia lais vin ti 
nuo ko mu nis tų, – sa kė M. Drun ga. – 
Ir štai rei kia pa žy mė ti – iš ei vi jo je vi-

sa da bu vo ir ko mu nis tų. Po pir mo jo 
pa sau li nio ka ro lie tu viai ko mu nis tai 
su da rė di džiau sią tau ti nę gru pę vi sa-
me Ame ri kos ko mu nis tų ju dė ji me; 
jie tu rė jo ir sa vo laik raš čius: New 
Yorko „Lais vę“ ir Chi ca gos „Vil nį“. 
Jie sa ve va di no „pa žan giai siais“. 
Ypač Ant ro jo pa sau li nio ka ro me-
tais ir po to jie ne tu rė jo jo kių ben drų 
rei ka lų su ka ta li kais, san da rie čiais 
ir ypač so cial de mok ra tais (ta da va-
di no si so cia lis tais), ku rie gin či jo si 
su ko mu nis tais; jie ne bu vo Lie tu vių 
Ben druo me nės da lis... Po Ant ro jo 
pa sau li nio ka ro šis fron tas vis ma žė-
jo, nors ko mu nis ti nė spau da iš si lai kė 
iki aš tun to jo de šimt me čio. Tai įvy ko 
bū tent dėl to, kad juos rė mė so vie-
ti nis Vil nius – straips niais, o gal ir 
pi ni gais. Bū tų įdo mu pa ty ri nė ti. Jų 
ben dra dar biai grei tai se no, nes ne-
tu rė jo ab so liu čiai jo kios jau ni mo pa-
mai nos. Vai kai ir vai kai čiai jų spau-
dos ne skai tė, tuo tar pu iki šian dien 
skai to mas ir pa lai ko mas „Drau gas“ 
(nors ir jo li ki mas jau at ro do ne džiu-
giai). Tai pa dė jo „Drau gui“ su lauk ti 
100 me tų, kad jis nuo lat bu vo ka ta-
li kiš kos kryp ties ir jo ne taip stip riai 
ka ma vo vi di niai ne su ta ri mai, kaip, 
pvz., vi du rio sro vės ar kai rio sios 
spau dos, ku ri blaš kė si tarp so cial-
de mok ra tų ir ko mu nis tų. „Drau gas“ 
vi sa da tu rė jo stip rų fi nan si nį pa grin-
dą, stip rius re dak to rius ir ben dra-
dar bius, o re dak to riai daž nai, bet ne 
per daug daž nai kei tė si. ...Ka ta li kai 
ne si vai di jo ir su ka ta li kiš ku „Dar bi-
nin ku“, ir su kiek at ski rai be si reiš-
ku siais Lie tu vos vy čiais, se nų jų at-
ei vių pa li kuo ni mis, ku rie jau sil pnai 
kal ba lie tu viš kai“.

Anot M. Drun gos, „Drau go“ 
stip ry bė yra su ge bė ji mas bur ti ka ta-
li kiš kos mas ty se nos lie tu vius, su tar ti 
su vi sais ir pa teik ti dau ge lį nuo mo-
nių bei in for ma ci jos. 

Ka na dos lie tu vių spau da
Ka na dos lie tu vių spau dai bu-

vo skir ta ant ro ji kon fe ren ci jos sek-
ci ja ir per skai ty ti trys pra ne ši mai. 
„Tė viš kės ži bu rių“ sa vait raš čio re-
dak to rė Ra mū nė Sa ka lai tė Jo nai-
tie nė at vyk ti ne ga lė jo, bet jos pra-

APIE LAIS VI NI MO OR GA NI ZA CI JAS IR JŲ SPAU DĄ IŠ EI VI JO JE KAL BĖ JĘS DR. JUO-
ZAS BA NIO NIS IR TREM TIES IR RE ZIS TEN CI JOS MU ZIE JAUS VE DĖ JAS DA RIUS JUO DIS, 
AT KREI PĘS DĖ ME SĮ Į DE STRUK CI NIUS KGB VEIKS MUS IŠ EI VI JOS SPAU DOS AT ŽVIL GIU
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ne ši mas „Ka na dos lie tu vių spau da“ 
bu vo per skai ty tas. Mil da Da ny tė iš 
Ka na dos kal bė jo to kia te ma: „Imig-
ran tų kar tų kai tos pro ce sas Ka na dos 
lie tu vių laik raš čio „Ne pri klau so ma 
Lie tu va“ pir mai siais lei di mo me tais 
(1940-1951): is to ri nis ir ide o lo gi nis 
kon teks tas“; Šiau lių uni ver si te to at-
sto vė Re gi na Kva šy tė bu vo pa si rin-
ku si siau res nę te mą – jau ni mas Ka-
na dos lie tu vių spau do je. 

R. Sa ka lai tės Jo nai tie nės pra-
ne ši mą ti ki mės pri sta ty ti ki ta me nu-
me ry je, šian dien ap si ri bo si te pla tes-
niu ant ro jo pra ne ši mo pri sta ty mu. 
Prof. M. Da ny tė sa vo pra ne ši me nu-
pie šė pla tes nį lai ko tar pio, ka da gi mė 
pir mie ji Ka na dos lie tu vių laik raš-
čiai, vaiz dą. Ji kalbėjo: 

„Lie tu viai Ka na do je gy ve-
na jau nuo XX a. pra džios, bet tru-
ko apie 3 de šimt me čius, iki su si da rė 
rei ka lin gos są ly gos kur tis laik raš-
čiams, – sa kė pra ne šė ja. – No rin čių 
skai ty ti lie tu viš kus laik raš čius bu vo 
ir anks čiau, bet jų bu vo per ma žai ir 
jie bu vo pri vers ti pre nu me ruo ti įvai-
rius Ame ri kos lie tu vių laik raš čius. 
Trū ko žmo nių su pa kan ka mu iš si la-
vi ni mu, kad jie bū tų ga lė ję su da ry ti 
ini cia ty vi nę gru pę. To kių žmo nių at-
vy ko po 1926 m. per ver smo Lie tu-
vo je – 1926-1930 m. Jų pir mas ban-
dy mas bu vo ne sėk min gas. „Ka na dos 
lie tu vis“, ku rio pir mas nu me ris iš ėjo 
1929 m. spa lio mėn., iš vi so gy va-
vo tik 9 nu me rius. Jis nu sto jo ei-
ti, kai re dak to rius žur na lis tas Jo nas 
Kur žen tai tis bu vo iš kvies tas į New 
Yorką re da guo ti „Vie ny bės“. 

Ga li bū ti, kad šis laik raš tė lis 
ne su ge bė jo pri trauk ti dau gu mos ka-
na die čių lie tu vių. Stei gė jai bu vo la-
biau li be ra lūs, o Ka na dos lie tu viai 
bu vo la biau so cia lis tai ar ba ka ta li-
kai, bū rę si ap link baž ny čią. Pas ta rie-
ji po dau ge lio me tų ban dy mo 1928 
m. pa ga liau įstei gė Šv. Jo no Krikš-
ty to jo pa ra pi ją ir jų vi sos lė šos bei 
ener gi ja ėjo bū tent į šį dar bą. Sėk-
min giau se kė si ko mu nis tų bū re liui, 
ku ris 1932 m. įstei gė laik raš tį „Dar-
bi nin ko žo dis“, vė liau ta pu sį „Liau-
dies bal su“. 

„Ka na dos lie tu vis“ bu vo at-

spaus din tas ro ta to riu mi, ga na mė-
gė jiš kas, o „Dar bi nin ko žo dis“ bu vo 
spaus din tas kaip tik ras laik raš tis ir 
daug di des nis, su dau giau straips-
nių. Il ga me tis re dak to rius Jo nas 
By la ti ki no, kad laik raš tis iš si lai kė 
iš pre nu me ra tos ir au kų, bet aš esu 
skai čia vu si iš lai das ir ly gi nu si su 
pa ja mo mis, iš ko tam pa aiš ku, kad 
ko mu nis tų par ti ja – Ka na dos ar Lie-
tu vos – nuo lat tu rė jo jo lei di mą rem-
ti. Ki taip ne su ei na ga lai. Laik raš tis 
tu rė jo sa vo skai ty to jų ra tą, ir ne to-
kį ma žą. Ki ti Ka na dos lie tu viai to 
laik raš čio iš prin ci po ne skai tė, ver-
čiau pre nu me ra vo Ame ri kos lie tu vių 
laik raš čius.

Pa klau si te, ko dėl po „Ka na-
dos lie tu vio“ ne si stei gė nau jas laik-
raš tis? Eko no mi nės kri zės są ly go mis 
pa tys lie tu viai vos iš si lai kė.

Ant ra sis eta pas pra si dė jo vi sai 
ne ti kė tu is to ri niu įvy kiu – Lie tu vos 
oku pa ci ja 1940 m. Taip pat rei kė tų 
at si min ti, kad nuo 1939 m. Ka na da 
sto jo į ka rą są jun gi nin kų pu sė je ir 
Ka na dos lie tu viams jau sun kiau ta po 
pa si sa ky ti prieš ko mu niz mą. Ka na da 
bu vo ka ro sto vy je. 

...1940 m. iš ėjo „Ne pri klau so-
mos Lie tu vos“ laik raš tis. Pir ma ja me 
nu me ry je bu vo pa skelb ta, kad bus 
lai ko ma si sro vi nio prin ci po, ku rio 
iki šiol nė vie nas laik raš tis Ame ri-
ko je ne da rė. Aiš ku, kad tuo bu vo 
sie kia ma at si ri bo ti nuo A. Sme to nos 
tau ti nin kų par ti jos, ku ri vi soms be 
iš im ties Ka na dos lie tu vių par ti joms 
bu vo ne pri im ti na, ir ko mu nis tų. 

Laik raš tis bu vo kuk lus – 23 
psl. Tai straips niai, ei lė raš čiai, laiš-
kai, daž niau siai po le mi niai, nu kreip-
ti prieš „Liau dies bal są“. Ko mu nis tai 
gau da vo ži nių iš Lie tu vos, ži no ma, 
pro pa gan di nių, bet jie tu rė jo ką dė ti. 
„Ne pri klau so ma Lie tu va“ ne tu rė jo 
jo kių ži nių. Laik raš čiui trū ko pre nu-
me ra tų, rė mė jų ir pir mai siais me tais 
jis iš si lai kė tik iš stei gė jų lė šų.

Tre čia sis eta pas – kai 1941 m. 
„Ne pri klau so ma Lie tu va“ per si ke lia 
į Mon tre a lį kar tu su vi su Ka na dos 
lie tu vių ta ry bos cen tru. Laik raš tis 
bu vo ati duo tas Mon tre a lio sky riui. 
Čia jis su stip rė jo. 1945 m. pra dė jo 

ra šy ti „di pu kai“ iš Vo kie ti jos sto-
vyk lų ir pra šy ti pa gal bos. „Liau dies 
bal sas“ juos va di no Hit le rio ša li nin-
kais ir nu si kal tė liais, o „Ne pri klau-
so ma Lie tu va“ ra šė, kad pa bė gė lius 
rei kia šelp ti, kad jiems rei kia su da-
ry ti są ly gas emig ruo ti į Ka na dą“. 

Tarp Lie tu vos ir išei vi jos
Po to, kai bu vo pa gerb ti laik-

raš čiai su kak tu vi nin kai, dar ke tu rio-
se sek ci jo se bu vo ap tar ta ir dau giau 
iš ei vi jo je ėju sių ir te bei nan čių pe ri-
odi nių lei di nių: Vo kie ti jos pa bė gė lių 
sto vyk lo se ėję „Ži bu riai“, „Žvilgs-
niai“, JAV an gliš kai apie Lie tu vą ir 
lie tu vius lei džia mas žur na las „Li tu-
a nus“, skau tų žur na las „Mū sų Vy-
tis“, tau ti nės min ties sa vait raš tis 
„Dir va“, iš iš ei vi jos grį žu sių „Aki-
ra čių“ ke lias į Lie tu vą ir kt. Api ben-
dri nan čiuo se pra ne ši muo se ap tar tos 
mu zi ki nės ak tu a li jos JAV lie tu vių 
spau do je, Lie tu vos lais vi ni mo or-
ga ni za ci jos ir jų spau da ir ypač au-
di to ri ją su aud ri nu si te ma – iš ei vi jos 
spau da ir KGB pla nai. Ta te ma bu vo 
per skai ty ti net du pra ne ši mai – Kris-
ti nos Bu rins kai tės (VU) ir Da riaus 
Juo džio (Kauno trem ties ir re zis ten-
ci jos mu zie jus). 

Vie na reikšmiai ga li ma pa sa-
ky ti, kad KGB spau dą nau do jo kom-
pro mi tuo ti lais vi ni mo or ga ni za ci jų 
veik lą. Ka dan gi į iš ei vių spau dą bu-
vo su dė tin ga pa tek ti, tai bu vo vei kia-
ma oku puo tos Lie tu vos spau do je ir, 
ži no ma, iš ei vių ko mu nis tų spau do je. 
Or ga ni za ci jų vei kė jai, ypač va do vai 
ir ryš kes nės as me ny bės, bu vo šmei-
žia mos, joms pri ki ša mi nu si kal ti mai 
vo kie čių oku pa ci jos me tais, iš krei-
piant ar ba fal si fi kuo jant fak tus. Bet, 
anot D. Juo džio, KGB pas ku ti niuo-
ju eg zis ta vi mo me tu jau bu vo ta pu-
si biu rok ra ti ne so vie ti ne ins ti tu ci ja, 
ku ri tik kū rė pla nus, bet kaž ką at-
sa kin gai veik ti jau ne be tu rė jo no ro. 
Apie 1985-1987 m. KGB bu vo nu si-
gy ve nu si kaip ir to me to eko no mi ka 
bei kul tū ra. 

„Rei kia pa gal vo ti, ar vie nu, 
dviem, trim, de šim čia straips nių 
ga li ma bu vo su stab dy ti VLI Ko ar 

nukelta į 13 psl.
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Ko vo 11 d., iš kar to po iš kil-
min go Sei mo po sė džio, Sei mo pir-
mi nin ko pir mo ji pa va duo to ja Ne pri-
klau so my bės at kū ri mo die nos nu vy-
ko pa mi nė ti pas Len ki jos lie tu vius 
Puns ke. Prieš pra si de dant šven ti nei 
vi zi to da liai I. De gu tie nė, su si ti ku si 
su Len ki jos Lie tu vių Ben druo me nės 

I. De gu tie nė - Puns ko lietuvių viešnia

IŠEIVIJOS LIETUVIŲ Į LIETUVOS SEIMĄ IŠRINKTA IRE NA DE GU TIE NĖ, PIRMOJI SEIMO PIRMININKO PAVADUOTOJA, PUNS KE 
SUSITIKO SU LENKIJOS LIETUVIAIS, APTARĖ JŲ BĖDAS, KARTU ŠVENTĖ KOVO 11-ĄJĄ IR PATI PASISĖMĖ STIPRYBĖS

at sto vais, ap ta rė ak tu a lią Len ki jos 
lie tu vių pa dė tį. Kal ban tis bu vo pri-
ei ta iš va dos, kad bū ti na pri trauk ti 
kuo dau giau in ves ti ci jų ir struk tū ri-
nės ES pa ra mos į Laz di jų, Kal va ri jų, 
Ma ri jam po lės ra jo nus, kas tuo pa-
čiu pa si tar nau tų ir pa sie nio re gio ne 
gy ve nan tiems Len ki jos lie tu viams. 

Taip pat pa brėž ta, kaip svar bu, kad 
tam priai su ben druo me ne ben dra dar-
biau tų Len ki jo je re zi duo jan tys Lie-
tu vos di plo ma tai. 

Ben druo me nės at sto vai at-
krei pė dė me sį, kad Len ki jos lie tu-
vių, gy ve nan čių et ni nė se lie tu vių 
že mė se, pro ble mos spe ci fiš kai skir-
tin gos nei ki to se už sie nio vals ty bė se 
gy ve nan čių lie tu vių. To iš skir ti nu mo 
ne va lia pa mirš ti ben drai ko or di nuo-
jant vi sų už sie nio lie tu vių ben druo-
me nių veik lą. I. De gu tie nės bu vo 
pa pra šy ta apie tai pri min ti Mi nist rui 
Pir mi nin kui, Už sie nio rei ka lų mi-
nist rui ir nau ja jam Tau ti nių ma žu mų 
ir iš ei vi jos de par ta men to va do vui.

I. De gu tie nė taip pat da ly va-
vo šv. Mi šio se Puns ko baž ny čio je, 
pa dė jo gė lių ant par ti za nų ka pų, da-
ly va vo mi nė ji me-kon cer te Puns ko 
lie tu vių kul tū ros na muo se. „Jū sų 
nuo šir du mas, at vi ru mas pa ke ri kiek-
vie ną kar tą, kai čia lan kau si. At ro do, 
kad žo džiai „Lie tu viais esa me mes 
gi mę, lie tu viais no ri me ir būt“ yra 
su kur ti Jums ir apie Jus“, – tar da ma 
svei ki ni mo žo dį per pil dy to je sa lė je 
sa kė I. De gu tie nė.
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– Val do vų rū mai – kon tro ver-
siš kai ver ti na mas pro jek tas. Jų at sta-
ty mo idė ja plau kio jo dar so viet me-
čio lai kais. 1975 m. per ne lyg ne gar-
si nant ir pri si den giant res tau ra vi mo 
pro gra mo mis bu vo at sta ty ta ke le tas 
Že mu ti nės pi lies an sam blio pa sta tų, 
pvz., Ar se na las (da bar – Tai ko mo-
sios dai lės mu zie jus), o 1983 m. bu vo 
pa siū ly ta su pro jek tuo ti Na cio na li nę 
dai lės ga le ri ją at sta ty tuo se Val do-
vų rū muo se. Pra si dė jus At gi mi mui 
ši idė ja vėl at gi jo, ir Val do vų rū mai 
pra dė ti mi nė ti kaip vals ty bin gu mo 
sim bo lis. Lė šas rū mų ty ri mams ir 
jų at sta ty mui ėmė si rink ti prof. Čes-
lo vo Ku da bos va do vau ja mas Lie tu-
vos kul tū ros fon das, ty rė jams pa dė ti 
rink da vo si sa va no riai tal ki nin kai, o 
1993 m. bu vo įkur tas Pi lių ty ri mo 
cen tras „Lie tu vos pi lys“. Tai gi Val-
do vų rū mai bu vo vie nas iš sim bo lių, 
ku rie tau tiš kai, pa trio tiš kai nu si tei-
ku siems žmo nėms bu vo la bai svar-
bus, tar si ga ly bės grį ži mo žen klas. O 
da bar jau jis, įgi jęs vi sai ki tą ko no ta-
ci ją, ne va tai vos ne pa gal sal dai nių 
dė žu tės pie ši nį sta to mas be to ni nis 
monst ras. Bal sai, gi nan tys Val do vų 
rū mus, vis ty la, juos, jų idė ją gin ti 
tar si ne pres ti žas, pa si sa ky da mas už 
Val do vų rū mus tar si iš kren ti iš in te-
lek tu a lų lau ko. Val do vų rū mai vie toj 
di dy bės žen klo ta po su si prie ši ni mo 
ar net pa ty čios iš pa trio tiz mo, pi lie-
ti nės sa vi vo kos kai tos sim bo liu.

Val do vų rū mai iliust ruo ja gi-
lią mū sų žmo nių bė dą. Sli džiau sias 
da ly kas yra, kai ne mėgs ti pats sa vęs, 
iš ne vi sa ver tiš ku mo kom plek sų ky la 
įvai rių vi suo me ni nių bė dų, įskai tant 
ir ag re sy vu mą. Gal pa są mo nė je ma-
no ma taip – na, aš lie tu vis, ne koks 
pran cū zas, bet, jei ban dy siu vie šai 
pa neig ti sa vo lie tu viš ką da lį, tai gal 

Val do vų rū mai – pi lie ti nis pro jek tas ar mal da ply tai?
Pro fe so rius, Val do vų rū mų at sta ty mo en tu zias tas ir ra šy to jas Ka zys Al me nas sa-

ko, kad be Val do vų rū mų Ka ted ros nė ne bū tų, o tie, ku rie ty čio ja si iš šių sa vo ben dra-
pi lie čių, bran gi nan čių Val do vų rū mų idė ją, ro do sa vo in fan ti liš ku mą ir ne tu rė tų vaiz-
duo ti, kad jie yra už pi lie ti nės vi suo me nės su kū ri mą. Ta čiau pro fe so rius įsi ti ki nęs, kad 
Lie tu va tie siog pa smerk ta bū ti sėk min ga vals ty be. Kal bė jo si Ne rin ga La šie nė.

ki ti ma ne mie liau pri ims, bū siu ar-
čiau iš sva jo tos Eu ro pos. Dėl Val do-
vų rū mų ga li ma tu rė ti įvai rių nuo mo-
nių, bet ta gru pė žmo nių, ku rie ty-
čio jo si iš Val do vų rū mus re mian čių, 
pa ro dė bū tent sa vo in fan ti liš ku mą. 
De ja, jie bu vo pa kan ka mai įta kin gi 
ir su ge bė jo tas pa ty čias pa vers ti „in-
te lek tu a lu mą“ imi tuo jan čia ma da. 
Steng da mie si bū ti „eu ro pie čiai“ jie 
nu si žen gė vie nai iš es mi nių eu ro pie-
čio el ge sio tai syk lių – ne de ra ty čio-
jo tis iš sim bo lių, ku rie yra bran gūs 
ki tiems. Ži no ma, to kių at ve jų pa si-
tai ko ir Va ka rų Eu ro po je. Taip el-
gia si kai ku rie kraš tu ti niai ra di ka lai 
bei tie, ku rie sten gia si bet ko kio mis 
prie mo nė mis į sa ve at kreip ti dė me sį. 
Sa ky kim, tie, ku rie ty čio ja si iš re li-
gi nių sim bo lių ir va di na tai me nu ar 
lais vės iš raiš ka. Da lis an ti se mi tiz mo 
ir gi yra šio po bū džio. Kar tais žy-
dus nie ki na ar ne ken čia net tie, ku-
rie gy ve ni me jų ne bu vo su si ti kę, bet 
ži no, kad dėl to bus su ju di mas, bus 
at kreip tas dė me sys, to dėl už si ri ša 
svas ti ką ar ja pa mo juo ja. Pa ty čios, 
kaip in fan ti liš ku mo kom po nen to, be 
abe jo nės yra. 

– Tai gi Val do vų rū mai vis 
dėl to sim bo lis?

 – Ne vi sai tin ka mas klau si-
mas. Joks sim bo lis ne eg zis tuo ja kaip 
rau do na spal va ar ba kaip tri kam pis, 
tai mū sų są mo nės su kur tas reiš ki-
nys. Tai, kas sim bo lis vie niems, ki-
tiems ga li juo ne bū ti. To dėl de rė tų 
klaus ti, nuo kada ir ko kiam skai čiui 
žmo nių Val do vų rū mai bu vo ir yra 
sim bo lis. Jau 1831 me tų su ki lė liams 
tai bu vo sim bo lis, vie nas iš jų pro-
gra mos punk tų bu vo rū mus at sta ty ti. 
Su ki lė liai sto jo prieš ca rą, o ca ro lai-
kais Val do vų rū mai ir bu vo nu griau-

ti, tad li ko tie sio gi nė sim bo li nė są sa-
ja. Per At gi mi mą Val do vų rū mai taip 
pat bu vo vie nas iš svar bių sim bo lių, 
jų at kū ri mui bu vo ren ka mos lė šos. 
Po Ne pri klau so my bės at ga vi mo ta 
tra di ci ja tę sė si, su kur tas fon das, iki 
šios die nos su rink ta ke le tas mi li jo nų 
li tų, žmo nės pri si dė jo, au ko da mi lai-
ką ir pa stan gas. Ar yra dar koks ki tas 
pro jek tas Lie tu vo je, ku riam vi suo-
me nė bū tų pa au ko ju si tiek lė šų; ku-
ria me bū tų dar ba vę si tiek sa va no rių? 
Šiems žmo nėms ir dau ge liui jiems 
pri ta rian čių tai yra vals ty bin gu mo 
sim bo lis. Nė ra sun ku su ka ri ka tū rin-
ti tiek žmo nes, tiek idė jas. Pi lie ti nė 
vi suo me nė su si da ro iš žmo nių, ku-
rie dėl tam tik rų sa vo ide a lų au ko ja 
sa vo pa stan gas, pi ni gus. Tie, ku rie 
ty čio ja si iš šių sa vo ben dra pi lie čių, 

KA ZYS AL ME NAS



Pasaulio lietuvis  /  2009 Balandis12

tėvynėje

bent ne tu rė tų vaiz duo ti, kad jie yra 
už pi lie ti nės vi suo me nės su kū ri mą.

– Ne ma nau, kad vien dėl 
ma dos taip kei tė si nuo mo nė dėl 
Val do vų rū mų...

– Val do vų rū mai bu vo vie nas 
iš is to ri nę tra di ci ją tu rin čių ir per 
At gi mi mą re a ly be ta pu sių pi lie ti-
nės vi suo me nės pro jek tų. Jis tu rė jo 
uni ka lią ga li my bę tap ti vie ni jan čiu 
pro jek tu. Ypač svar bus jis ga lė jo bū-
ti kū ry bi nei Lie tu vos ben druo me nei. 
Prie jo sa vo kū ry bi nė mis pa stan go-
mis bū tų ga lė ję pri si dė ti dai li nin kai, 
skulp to riai, ar chi tek tai ir vi sa kū ry-
bi nė in te li gen ti ja. De ja, ra cio na lus, 
in te li gen tiš kas dis kur sas šia te ma 
ne įvy ko. Vir šų pa ė mė šai pū nai, tai 
ta po ma da ir iš es mės nu trau kė ra-
cio na lų dia lo gą. Ka dan gi fi nan sai 
bu vo pa skir ti, pro jek tas vy ko to liau, 
bet jau be nor ma laus dis kur so. Pa gal 
se ną iner ci ją va do va vi mą pro jek tui 
pe rė mė no men kla tū ri nė gru pė. Vi sų 
pir ma, ta me dia lo ge ne be ga lė jo da-
ly vau ti vi suo me nė, an tra, jį vyk dę 
ar chi tek tai su ge bė jo idė jos įgy ven-
di ni mą ap ga din ti. Jie su ma nė, kad 
jei rū mai at sta to mi nuo nu lio, rei kia 
bū ti nai pa ro dy ti, kad tai mu lia žas, 
ne be ver ty bė. Ver ty bė yra pa ma tai. 
Ne si i mu ver tin ti jų mo ty va ci jos, gal 
jie iš ties nuo šir džiai sten gė si bū ti 

mo der nūs, bet tos „mo der ni za ci jos“ 
pa ken kė pie ti nių rū mų įvaiz džiui. 
Nau do da mie si tuo pre teks tu, kad 
ori gi na lūs pa ma tai tu ri būti ma to mi 
ne tik iš kai rės ir de ši nės, bet taip pat 
ir iš vir šaus (pa klaus ki me, ko kia me 
pa sta te pa ma tai ma to mi iš viršaus?) 
jie „pa ka bi no“ pie ti nį kor pu są ant 
be to ni nių stul pų, pir mo aukš to grin-
dy se su pro jek ta vo sky lių ir net gi iš 
lau ko pri kū rė šilt na mius pri me nan-
čių vit ri nų. Ma no, kaip ir dau ge lio 
ki tų, nuo mo ne, sim bo li nio pa sta to 
es mė yra įvaiz dis, tas įvaiz dis yra 
kom pro mi tuo ja mas sie kiant „mo-
der nu mo“. Na, tai šaukš tas de gu to.  
Svar biau sia, kad rū mai sto vi, vėliau 
tas klai das bus ga li ma iš tai sy ti.  Ne-
rei kės, ma nau, nei dvi de šim ties me-
tų, ir tie da bar ti niai „mo der nu mai“ 
at ro dys la bai jau se na ma diški… 

– Ne pa si ten ki ni mas ky la ir 
dėl ne ži nia kaip ir ko kios ver tės 
per ka mų daik tų Rū mams, nors 
iki šiol nė ra aiš kios vi zi jos, kas ten 
bus. Aki vaiz du, kad ne Na cio na li-
nė dai lės ga le ri ja.

– Ar tų se nie nų pir ki mas ge-
rai, ar blo gai, gal būt rei kė jo pa lik-
ti spręs ti pla tes niems vi suo me nės 
sluoks niams, ne tik mu zie ji nin kams. 
Gal jie pri pir ko ge rų daik tų, gal už 
ge rą kai ną, ne men ki nu jų, kaip spe-

cia lis tų, su ge bė ji mų. Ta čiau mu zie jų 
mums ne trūks ta. Val do vų rū mai ne 
tos pa skir ties. Ten ga lė jo (at ei ty je, 
ma nau, taip bus) ka bė ti spe cia liai 
nu ta py ti pa veiks lai, at spin din tys 
Lie tu vos is to ri ją, o ne ko kį Ita li jos 
vaiz de lį. Bal dai ga lė jo bū ti pa da ry ti 
Lie tu vos meist rų, o ne ko kio se no vės 
dai li dės iš Švarc val do. Tei gia ma, kad 
tai „au ten ti ka“. Pui ku, eks po nuo ki te 
tą „au ten ti ką“ mu zie juo se. Kas at si-
tin ka, kai Val do vų rū mų sa lė je pa sta-
to ma ko kia „au ten tiška“ se nie na, už 
ku rią su mo kė ta gal pu sę mi li jo no? 
At sa ky mas aiš kus – erd vė ap link tą 
ob jek tą at ima ma iš žmo nių veik los.  
Ji pri va lo bū ti sau go ma. Kaip gra-
žiai be va din si, ji tam pa „mu zie ji ne“. 
Č. Ku da bos, ir ne tik jo, vi zi ja bu vo, 
kad Val do vų rū mai bus vi sų Lie tu-
vos pi lie čių rū mai, pla čiai pri ei na mi, 
pla čiai nau do ja mi. Šią dis ku si ją kol 
kas nu trau kė jau mi nė tos šių lai kų 
šai pū niš kos „ma dos“ ypa ty bės, bet 
rū mai sto vės šimt me čius. At eis lai-
kas, ir dis ku tuo ja ma bus ra cio na liai, 
jau tu rint šio kios to kios pa tir ties. Jei 
jau tik rai no ri me bū ti „eu ro pie čiai“ 
ir „mo der nūs“, tai tu rė tu me pa ste bė-
ti, jog to je pa čio je Eu ro po je jau kei-
čia si ir mu zie jų sam pra ta. Au ten ti ka 
– sa vo ke liu, ją ga li ma ap sau go ti ir 
ar chy vuo se, o mu zie jų pa skir tis yra 
su teik ti in for ma ci ją. Ge ras mu lia žas 
šia pras me yra ge riau, ne gu au ten tiš-
ka ply ta. Ta čiau mu zie jaus kū ri mas 
šio je vie to je yra pri mi ty vaus ro man-
ti nio pa go niš ku mo ap raiš ka. Mes 
esa me po stmo der nis ti nės vi suo me-
nės žmo nės, dir ba me kom piu te riais, 
o mel džia ma si XVI a. ply tai. Pa ga-
liau – ply ta yra ply ta. 

Ta čiau kiek lai ko iš eik vo-
ta, kiek kū ry bi nio ar vals ty bi nio 
džiaugs mo at im ta! Vals ty bi niai sim-
bo liai yra tam, kad kel tų džiaugs mą, 
kad jais jaus tum pa si ten ki ni mą, pa-
si di džia vi mą. 

– Gal ne pa si ten ki ni mas ky la 
ir dėl to, kad Val do vų rū mai už go-
žia ki tą svar bų da liai Lie tu vos pi-
lie čių sim bo lį – Ka ted rą?

– Ko dėl? Ka ted ra sto vi ten, 
kur ji sto vi? 

VALDOVŲ RŪMAI VILNIUJE KYLA
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– Šven tyk la ten sto vė jo dar 
ikik rikš čio niš kai siais lai kais.

– O ko dėl ji ten sto vė jo? To-
dėl, kad ša lia – val do vų pi lis. Vi du-
ram žių Eu ro po je ka ted ros bu vo sta-
to mos prie ar ne to li val do vų rū mų. 
Vil niu je ne trūks ta vie tų, kur ga li ma 
sta ty ti di de les baž ny čias, Šv. Jo nų, 
Ber nar di nų, Šv. Mi ka lo jaus baž ny-
čios pa sta ty tos ant ge ro grun to, jos 
ir sto vi. Že mu ti nė pi lis bu vo sta to-
ma ant kie tos že mės iš ky šu lio – nuo 
kal no į pel kę.  Ap link kal ną te kė jo 
Vil ne lė, iš Od mi nių gat vės pu sės – 
Ka čer ga, ku ri ir da bar te ka, tik po 
že me, o ap lin kui tę sė si gi li pel kė. 
Ge ra gy ny bi nė vie ta, už tat pi lį čia 
ir sta tė. Pi liai kie to grun to pa ka ko, 
ta čiau prie jos, o ne kur ki tur, pri va-
lė jo sto vė ti ir ka ted ra. Jai vie tos ant 
kie to grun to ne pa ka ko, to dėl te ko 
kal ti į pel kę stul pus, ant jų ka ted rą 
ir sta ty ti. Už tat tos ka ted ros ir griu-
vo. Jei pa sta tas griū va, aiš kiai vie ta 
ne tin ka ma, bet ją vis at sta ti nė jo to-
je pa čio je vie to je. Pas ku ti nė su griu-
vu si bu vo aukš tes nė už da bar ti nę. 
Ba ro ki nė Ka ted ra, Šv. Ka zi mie ro 
kop ly čia yra jos da lis. Yra is to ri nis 
nesu si pra ti mas teig ti, jog Val do vų 
rū mai ne tin ka prie Ka ted ros. Anaip-
tol, Ka ted ra ten ne sto vė tų, jei ne bū tų 
Že mu ti nės pi lies. Be Že mu ti nės pi-
lies jos vie ta ne pa aiš ki na ma, kaip, 
be je, ir Se na mies čio, ku rio pa grin di-
nė – Pi lies – gat vė, pa va din ta ir iš-
pla nuo ta taip to dėl, kad ve dė bū tent 
į pi lį. Vil niu je, kaip ir dau ge ly je ki tų 
vi du ram žių Eu ro pos mies tų, re li gi nė 
ir pa sau lie ti nė val džia pri va lė jo bū ti 
ar ti vie na ki tos. Tai gi Že mu ti nės pi-
lies at sta ty mas už pil do prieš tai Vil-
niu je žio jė ju sią is to ri nę tuš tu mą.

–  Kaip čia nu tin ka, kad Lie-
tu vo je en tu ziaz mas im tis ko kio 
nors pro jek to iš blės ta ir lie ka „tik 
verks mai ir dan tų grie ži mas“? To-
dėl klau si mė lis, kaip sa ko ma, ne 
į te mą. Mi nė jo te apie sa vi nie ką, 
bū din gą da liai Lie tu vos pi lie čių. 
Ar šių me ti niai sau sio įvy kiai nė-
ra tos pa čios pri gim ties, kaip ir 
ty čio ji ma sis iš sim bo lių? Žmo nės 
iš si rin ko val džią, sa vo at sto vus. 

Nė mė ne siui ne pra ėjus jau ja ne-
pa ten kin ti. Pa tys iš ren ka, tai gi yra 
pa tys prieš sa ve? 

– Esu in ži nie rius, ne psi cho lo-
gas, ta čiau šiuo at ve ju daug psi cho-
lo gi nio įžval gu mo ne rei kia.  Esa me 
ne pa ten kin ti ne sa vo kraš tu, ne sa vo 
is to ri ja, o sa vi mi. Is to ri ją tu ri me il-
gą, per mai nin gą ir įdo mią, o kraš tą 
tu ri me pui kų. Gy ve na me žmo gaus 
po rei kius ge rai ten ki nan čio je kli ma-
to zo no je, tu ri me daug vi siems pri-
ei na mos gam tos, pa kan ka mai gė lo 
van dens. Pa im ki me Bel gi ją, Olan-
di ją ir Liuk sem bur gą, vi sos jos su-

LR Vy riau sy bė, siek da ma 
Lie tu vos pi lie čiams su ma žin ti ad mi-
nist ra ci nę naš tą, pa ko re ga vo tei sės į 
Lie tu vos Res pub li kos pi lie ty bę iš-
sau go ji mo pa tvir ti nan čių do ku men tų 
iš da vi mo tvar ką. 

Spren di mu at si sa ky ta rei ka la-
vi mo as me nims pa teik ti do ku men tą, 
pa tvir ti nan tį su mo kė tą vals ty bės rin-
klia vą už tei sės į Lie tu vos Res pub-
li kos pi lie ty bę iš sau go ji mo pa žy mė-
ji mo iš da vi mą. Šį do ku men tą rei kės 
pa teik ti tik kon su li nėms įstai goms, 
ku rioms jis yra svar bus tuo met, kai 
šis mo kes tis su mo ka mas ban ko pa-
ve di mu, nes at ski ro se už sie nio vals-
ty bė se nė ra pa kan ka mai iš plė to ta 
elek tro ni nė ban ki nin kys tė ir il ges ni 

Pi lie ty bę iš sau go ti bus paprasčiau

tilp tų į Lie tu vą. Te ri to ri ja tad pa na ši, 
kli ma to juos ta pa na ši, tik gy ven to jų 
ten be veik de šim te rio pai dau giau. 
Tai reiš kia, kad gry no oro, miš kų, 
eže rų, pie vų ir upių lie tu vis tu ri de-
šim te rio pai dau giau, ne gu tie Eu ro-
pos sen bu viai. Erd vės ten ne pa dau-
gės, o vi sa ki ta – val dy mo for mas, 
in for ma ci ją, tech ni ką – mes ga li me 
per im ti ir iš ties esa me daug pe rė mę. 
Te rei kia tru pu tį re a lis ti nio su pra ti-
mo, tru pu čio kan try bės ir ge ra no riš-
ku mo. Esu įsi ti ki nęs, jog Lie tu va yra 
tie siog pa smerk ta bū ti sėk min ga Eu-
ro pos vals ty bė.

ban ki nių pa ve di mų vyk dy mo ter mi-
nai.

Taip pat nu tar ta, jog pra šy mas 
iš duo ti tei sės į Lie tu vos Res pub li kos 
pi lie ty bę iš sau go ji mo pa žy mė ji mą 
kar tu su prie jo pri de da mais do ku-
men tais bus pri ima mas tik ta da, kai 
as muo su mo kės vals ty bės rin klia vą 
ar ba kon su li nį mo kes tį.

Spren di me nu ro dy ta, jog už-
sie nio vals ty bė se iš duo ti do ku men tai 
tu ri bū ti le ga li zuo ti ar ba pa tvir tin ti 
pa žy ma, įro dan čia, jog do ku men tas 
yra iš duo tas vals ty bės kom pe ten tin-
gos ins ti tu ci jos ar pa rei gū no ir yra 
ofi cia lus to je vals ty bė je, bei iš vers ti 
į lie tu vių kal bą.. 

LRV inf.

„San ta ros-Švie sos“ veik lą? – klau-
sė pre le gen tas. – Tai bu vo ne re a lu. 
Sta li no epo cho je, ka da sau gu mas 
ga lė jo įsi lauž ti į re dak ci ją ar fi ziš kai 
su nai kin ti žmo nes, ta da ga li ma bu vo 
su kel ti mo men ti nį efek tą. O vė liau 
KGB jau bu vo pra ra du si sa vo ana li-
ti nį mąs ty mą ir ta pu si ei li ne so vie ti-
ne biu rok ra ti ne įstai ga“.

Kon fe ren ci ja bai gė si dis ku si-
ja, ku rios me tu pa si gin čy ta dėl pa-
čios „iš ei vi jos“ są vo kos. Vie niems 
šis žo dis at ro do gra žus ir pra smin-
gas, ki tus, bū tent po Ant ro jo pa sau-
li nio ka ro į Va ka rų trem tį nuo oku-
pa ci nio re ži mo pa si trau ku siuo sius, 
jis žei džia. 

„Mes ne iš ėjo me sa vo no-
ru, mes ne sa me iš ei viai, – sa ko jie. 
– Mes esa me už sie ny je gy ve nan tys 
lie tu viai“.

Kon fe ren ci ją mo de ra vo pa tys 
jos ren gė jai – Iš ei vi jos ins ti tu to di-
rek to rius prof. Egi di jus Alek san dra-
vi čius, moks li niai ben dra dar biai dr. 
Da lia Kui zi nie nė, dr. Gied rius Ja-
naus kas, dr. Li nas Sal du kas, dr. Ilo-
na Bu čins ky tė. 

Gau si kon fe ren ci jos me džia-
ga bus pri ei na ma ir pla tes niam ra tui, 
nes bus at spaus din ta Iš ei vi jos ins ti-
tu to lei džia ma me pe ri odi nia me lei-
di ny je „Oi kos“.

Aud ro nė V. Škiu dai tė

atkelta iš 3 psl.
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2008 m. lap kri čio 27 d. Lie-
tu vių iš ei vi jos ins ti tu te (S. Dau kan to 
g. 25, Kau nas) vy ko moks li nė kon fe-
ren ci ja „Lie tu viai ka riai iš ei vi jo je“. 
Kon fe ren ci ją or ga ni za vo Vy tau to 
Di džio jo uni ver si te to Lie tu vių iš ei-
vi jos ins ti tu tas ir Ka ro is to ri jos cen-

Moks li nė kon fe ren ci ja – lie tu vių ka riai iš ei vi jo je

tras, rė mė Lie tu vių fon das.
Lie tu vių ka rių iš ei vi jo je veik-

la iki šiol ne bu vo pla čiau ty ri nė ta 
kaip Lie tu vos ka riuo me nės is to ri jos 
da lis, tau ti nės ir pi lie ti nės po zi ci jos 
reiš ki nys. Iki šiol su kaup ta ne ma ža 
at si mi ni mų bei is to ri nių ty ri nė ji mų, 
skir tų iš ei vi jos ka ry bai; jų pri sta ty-
mas kon fe ren ci jo je tu rė tų pa ska tin ti 
to les nius šio uni ka laus reiš ki nio ty-
ri mus.

Kon fe ren ci jo je da ly va vo Vy-
tau to Didžio jo uni ver si te to, Lie tu vos 
avia ci jos mu zie jaus,Vy tau to Didžio-
jo ka ro mu zie jaus, Lie tu vos šau lių 
są jun gos, Gen. J. Že mai čio Lie tu vos 
ka ro aka de mi jos ir kt. is to ri kai.

Prof. E. Alek san dra vi čius, 
ati da ry da mas kon fe ren ci ją, pa brė žė 
as me ny bių mi si jos is to ri jos rai do je 
svar bą. Svei kin da mas kon fe ren ci jos 
da ly vius pro fe so rius pa brė žė šios te-
mos ty ri nė ji mų trū ku mą, pa brė žė jų 
bū ti nu mą.

Pra ne šė jas doc. dr. V. Ra ku tis  
ap žvel gė iš ei vi jos ka ro is to ri kų  plk. 
Os ka ro Ur bo no, plk. Ka zio Ali šaus-
ko, An ta no Ruk šos, Vy te nio Stat-
kaus, Sta sio Dir man to in dė lį Lie tu-
vos is to ri jos ter mi no lo gi jos for ma-
vi mui,  ty ri nė ji mams, bu vu siems 

at sva ros taš ku Lie tu vos at kū ri mo 
pro ce se. Dis ku si jos me tu pa siū ly ta 
to les niuo se ty ri nė ji muo se at kreip ti 
dė me sį į or ga ni za ci jų, rė mu sių šių 
žmo nių veik lą, ry šius, iš ei vi jos is-
to ri kų bib liog ra fi jos pla tes nį nau do-
ji mą moks li nė je apy var to je, ieš ko ti  
kul tū ros ir ka ry bos, kaip ga li mų su-
dė ti nių da lių, san kir tos taš kų is to ri-
jos tėk mė je.

V. Or lov  pra ne ši me „Lie tu viai 
ka riai Ru si jo je po Pir mo jo pa sau li-
nio ka ro“ ap žvel gė lie tu vių ka rių li-
ki mą Si bi re po Pir mo jo pa sau li nio 
ka ro su for muo to je di vi zi jo je. Pa sak 
pra ne šė jo, „Ru si jo je su for muo tuo se 
pul kuo se bū da vo ne dau giau kaip 50 
tar na vu sių lie tu vių, o Kau ka zo fron-
te jų be veik ne bu vo. Ak ty viau siai 
lie tu vių da li nių for ma vi mo pro ce sai 
vy ko 12-ojo je ar mi jo je, kur 1917 m. 
rug pjū tį tar na vo 4214 lie tu vių ka rių 
ir 48 ka ri nin kai, tarp jų – po ra pul ki-
nin kų. Šio je ar mi jo je lie tu vių bu vo 
dau giau sia 3-aja me pon to nų ba ta lio-
ne (apie 500), ka dai se dis lo kuo ta me 
Kau no tvir to vė je. Šios ar mi jos va do-
vy bė da vė lei di mą for muo ti lie tu viš-
kus da li nius ir  ne tru kus bu vo pla-
nuo tas su for muo ti Lie tu vių dra gū nų 
di vi zio nas, at ski ra sis lie tu vių ba ta-
lio nas Vi tebs ke, at sar gos lie tu vių ba-
ta lio nas Smo lens ke“. Is to riog ra fi ja, 
at si mi ni mai apie lie tu vių ka rius ap-
si ri bo ja pa mi nė ji mais apie jų bu vi-
mą Oms ke su for muo ta me ba ta lio ne, 
lie tu vių-ru sų pul ke, len kų šau lių ba-
ta lio ne. Ar chy vi nė me džia ga, pa sak 
pra ne šė jo, dar lau kia ty ri nė to jų.

Lie tu vos avia ci jos mu zie jaus 
is to ri kas Gy tis Ra moška ap žvel gė 
„Ame ri kos lie tu vių ka rių po Pir mo jo 
pa sau li nio ka ro“ li ki mus. Au to rius 
pra nešime pažymi, jog Pir mo jo pa-
sau li nio ka ro me tu JAV ka riuo me-
nė je ir lai vy ne tar na vo apie 35 000 
lie tu vių (ne ma ža da lis – sa vanoriai), 
iš ku rių apie 7000 žu vo. Pra ne šė jas 
ap žvel gė Lie tu vos vy riau sy bės su-
ma ny mą su da ry ti Ame ri kos lie tu vių 
bri gadą, su šios idė jos įgy ven di ni mu 
su si ju sius rū pes čius ir ne sklan du-
mus: lie tu vių or ga ni za ci jų „Su si vie-

KON FE REN CI JOS DA LY VIAI

VY TAU TO DIDŽIO JO KA RO MU ZIE-
JAUS NAU JAU SIŲ JŲ LAI KŲ KA RY BOS IS-
TO RI JOS SKY RIAUS VE DĖ JAS AL GIR DAS 
MAR KŪ NAS
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ni ji mas Ame ri kos lie tu vių ka rei vių“ 
ir „Lie tu vos lais vės sar gų“ veik los 
ko or di na vi mą, šio su ma ny mo ne įgy-
ven di ni mo prie žas tis dėl pi ni gų sto-
kos už tik ri nant sa va no rių Ame ri kos 
lie tu vių sa va no rių grį ži mą į Lie tu vą 
ir sto ji mą į Lie tu vos ka riuo me nę, 
nors no rin čių jų ne trū ko. Iš pla na-
vu sių vyk ti į Lie tu vą 2000 sa va no-
rių vos ke le tas, daž niau siai ke lia vu-
sių sa vo lė šo mis, pa sie kė Lie tu vą ir 
įsto jo į ka riuo me nę. Vie ni iš to kių 
pa trio tų bu vo S. Da rius, Zam kus, 
Ja sins kas. Nors ir ne pa vy kus šios 
idė jos įgy ven din ti, Ame ri kos lie tu-
viai rė mė Lie tu vą pi ni gais, ieš ko jo 
di plo ma ti nių prie mo nių ir bū dų pa-
trauk ti JAV di plo ma tų ir vy riau sy bės 
dė me sį į ne pri klau so my bę pa skel bu-
sią Lie tu vą, su teik ti jai rei kia mą pa-
gal bą.

„Šau lių“ or ga ni za ci jos veik lą 
1953-1954 me tais iš ei vi jo je ap žvel-
gęs Lie tu vos Šau lių są jun gos va das 
Juo zas Šir vins kas kon sta ta vo, jog 
ši te ma ne pa kan ka mai iš ty ri nė ta, ją 
pla čiau at skleis ti bū tų ga li ma nag ri-
nė jant DP sto vyk lų veik lą, su rink tą 
me mu a ri nę me džia gą, ati džiau per-
žvel giant JAV lie tu vių tuo me ti nę 
spau dą. Pra ne šė jas at krei pė dė me sį, 
jog Šau lių or ga ni za ci jos veik lai iš-

ei vi jo je da rė įta kos Vest Ba de ne įsi-
kū ru sios DP sto vyk lo je su bran din tos 
idė jos ir min tys.

Gied rius Glo bys pra ne ši me 
„Tė vy nės gy ni mo idė jos lie tu vių 
skau tų veik lo je iš ei vi jo je“ ne tra di-
ci niu, gy vu ir raiš kin gu pra ne ši mu 
lei do kon fe ren ci jos da ly viams „su-
da ly vau ti“ par ti za ni nį ju dė ji mą ir 
jų pa tir tas iš li ki mo pa mo kas Lie tu-
vo je pri me nan čia me iš ei vių lie tu vių 
skau tų edu ka ci nia me žai di me. Pa sak 
pra ne šė jo, šis par ti za ni nės ko vos 
ins ce ni za ci nis žai di mas su draus mi-
no ne vie ną iš ei vių lie tu vių šei mo se 
au gu sį pa aug lį, skie pi jo jiems Lie-
tu vos pa trio tiš ku mą, mo ra li nes ver-
ty bes. Žai di mas ta po al ter na ty va, 
siū lo ma jau nuo liams vie toj ža lin gų 
įpro čių ir pra mo gų.

Vy tau to Di džio jo ka ro mu-
zie jaus Nau jau sių jų lai kų ka ry bos 
is to ri jos sky riaus ve dė jas Al gir das 
Mar kū nas sa vo pra ne ši me at sklei-
dė Lie tu vos ka riuo me nės ka ri nin kų 
li ki mus DP la ge riuo se 1944-1949 
me tais. Pra ne šė jas ap žvel gė pla čią 
An ta no Rėk lai čio, Pet ro Šeš kaus ko, 
An driaus But kū no-But kaus ir dau ge-
lio ki tų ka ri nin kų veik lą per kel tų jų 
as me nų sto vyk lo se, ofi cia lio se įstai-
go se, vi suo me ni nė se or ga ni za ci jo se. 
Pra ne šė jas pri sta tė Vy tau to Di džio jo 
ka ro mu zie jaus lei di nį „Lie tu vos ka-
riuo me nės ka ri nin kai pri vers ti nė je 
emig ra ci jo je Vo kie ti jo je 1944-1949 
m.“ (Kau nas, 2008), ku ria me au to-
rius pla čiai ir iš sa miai iš dės tė šia te-
ma su rink tą me džia gą.

Auš ros Ju re vi čiū tės, Vy tau-
to Di džio jo ka ro mu zie jaus is to ri-
kės, pra ne ši mas „Lie tu viai ka riai 
sve ti mo se ka riuo me nė se“ nu kė lė 
da ly vius į 1944-1990-uo sius me-
tus. Pra nešime, re mian tis pa čių ka-
rių at si mi ni mais, ap žvelg tas lie tu vių 
ka rių da ly va vi mas So vie tų są jun gos 
ka riuo me nės vyk do mo sio se ka ri nė se 
ope ra ci jo se Af ga nis ta ne, Viet na me, 
taip pat ap tar tas lie tu vių ka rių da ly-
va vi mas ki to je ba ri ka dų pu sė je – Va-
ka rų pa sau lio ka ri niuo se veiks muo se 
Ko rė jos ka re, ko vo jant su ko mu niz-
mu, Viet na me, pa si da lin ta su rink ta 
in for ma ci ja apie lie tu vius pran cū zų 

AL GIR DAS VIN CAS KA NAU KA 
(GENEROLO JONO ŽEMAI ČIO LIE TU VOS 
KA RO AKA DE MI JA)

sve tim ša lių le gio ne ir kt.
Dr. Al gir das Vin cas Ka nau-

ka, kon fe ren ci jo je at sto va vęs gen. J. 
Že mai čio Lie tu vos ka ro aka de mi jai, 
sa vo at si mi ni mų pa grin du skai tė in-
tri guo jan tį, emo cin gą, ap mąs ty mus 
ska ti nan tį pra ne ši mą „Lie tu viai JAV 
ka riuo me nė je po Ant ro jo pa sau li nio 
ka ro“. Rem da ma sis ger ma nų fi lo lo-
gi ja, fi lo so fi ja, as me ni ne pa tir ti mi, 
pre le gen tas pa si da li jo min ti mis apie 
Lie tu vos ne pri klau so my bės pra ra di-
mo mo men tą, lie tu vių DP sto vyk lą, 
JAV lie tu vių vi suo me ni nį bei pro fe-
si nį gy ve ni mą, pa trio tiz mą.

Kon fe ren ci jo je „Lie tu viai 
ka riai išei vi jo je“ nag ri nė tos te mos 
bu vo įdo mios sa vo įvai ria pu siš ku-
mu, pro ble ma ti ka, apė mė opiau sius 
Lie tu vos is to ri jos mo men tus, to kius 
kaip pir ma sis ir ant ra sis pa sau li niai 
ka rai, Lie tu vos oku pa ci ja, Ne pri-
klau so my bės at ga vi mas bei su tuo 
su si ję po ky čiai. Pa ste bė ta as me ny-
bių įta ka is to ri jo je, lei džian ti su telk-
ti jė gas, su si kaup ti dar bui, siek ti iš-
si kel tų tiks lų, at si sklei dė pa trio tiš ki 
lie tu vių iš ei vių sie kiai gar sin ti sa vo 
tė vy nę sve tur ir dirb ti jos la bui.

Estela Gruzdienė
VDU Karo istorijos centro 

jaunesnioji mokslo darbuotoja

ŠAU LIŲ SĄ JUN GOS VA DAS JUO ZAS 
ŠIR VINS KAS
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1999 me tais Lie tu vos liau dies 
kul tū ros cen tras ir Pa sau lio lie tu vių 
dai nų šven čių fon das įstei gė ge riau-
sių mė gė jų me no ko lek ty vų ir jų va-
do vų me tų no mi na ci jas. Nuo 2007 
me tų pre ten duo ti į „Auk so paukš tės” 
no mi na ci ją ga li ir ki to se pa sau lio 
vals ty bė se vei kian čių, lie tu viš ką kul-
tū rą ir me ną puo se lė jan čių iš ei vi jos 
lie tu vių ben druo me nių me no ko lek-
ty vai, to dėl stei gė jų gre tas pa pil dė 
Tau ti nių ma žu mų ir iš ei vi jos de par-
ta men tas prie Lie tu vos Res pub li kos 
Vy riau sy bės.

Lie tu vos Ne pri klau so my bės 
at kū ri mo die ną – Ko vo 11-ąją už 
Lie tu vos na cio na li nės kul tū ros ir 
dai nų šven čių tra di ci jos puo se lė ji-
mą „Auk so paukš tės” sta tu lė lė bu vo 
įteik ta iš ei vi jos šo kių an sam bliui iš 
Los An ge les (JAV) „Spin du lys” ir jo 
va do vei Dan guo lei Ra zu ty tei Var nie-
nei.

„Sim bo liš ka, kad šie met 
„Auk so paukš tė“, vaiz džiai ta-
riant, „nu tū pia“ į Los An ge les Lie-
tu vių Ben druo me nės šo kių an sam-
blio „Spin du lys“ va do vės ran kas 
bū tent Lie tu vos Ne pri klau so my bės 
at kū ri mo die ną. Šio ko lek ty vo, šie-
met šven čian čio 60-ies me tų su kak tį, 
veik la įpras mi na tau riau sias lie tu vių 
tau tos ver ty bes – pa trio tiz mą, mei lę 
sa vo kul tū rai, pa pro čiams ir tra di ci-
joms. Ver ty bes, ku rios kar tu su ne-
nu mal do mu lais vės troš ki mu at ve dė 
mus į Ko vo-11-ąją“, – svei kin da mas 
spin du lie čius“ kal bė jo Tau ti nių ma-
žu mų ir iš ei vi jos de par ta men to ge-
ne ra li nis di rek to rius Ar vy das Dau-
no ra vi čius. 

Gar bės ir pri pa ži ni mo žen klas 
– „Auk so paukš tės“ sta tu lė lė įteik ta 
jau 10-tą kar tą, iš vi so jų iš da lin ta 
194 (114 su au gu sių jų ir 80 vai kų ko-
lek ty vams) – la biau siai nu si pel niu-
siems ša lies mė gė jiš kiems fol klo ro, 
liau diš kos mu zi kos, vo ka li niams an-
sam bliams, cho re og ra fi jos gru pėms, 
cho rams, mė gė jų te at rams ir pu čia-
mų jų in stru men tų or kest rams.

 

„Auk so paukš tė“ nu tū pė į ,,Spin du lio“ ran kas

– Jū sų va do vau ja mas ko lek-
ty vas „Spin du lys“ lai mė jo „Auk so 
paukš tę“. Ką Jums tai reiš kia?

– Tiek aš, tiek ma no ko lek ty-
vas, ga vęs šį ap do va no ji mą, jau čia-
mės la bai pa gerb ti. Tai įro dy mas, 
kad ei na me tei sin gu ke liu, kad mū-
sų veik la ver ti na ma ir Ame ri ko je, ir 
Lie tu vo je. 

– Pa pa sa ko ki te pla čiau, kaip 
bu vo įkur tas „Spin du lys“, ko kie 
ko lek ty vo at ei ties pla nai?

– Ma no ma ma bu vo mo ky to-
ja. Ji žino jo, kad jau ni mui rei kia ir 
šok ti, ir dai nuo ti, ir vai din ti. Ta čiau 
svar biau sia – ne leis ti jau ni mui pa-
mirš ti lie tu vių kal bos ir pa pro čių. 
Taip ir at si ra do an sam blis „Spin du-
lys“. Tai įvy ko 1949-ai siais Los An-
ge les, kai Lie tu va dar bu vo oku puo-
ta, tad vie nas pa grin di nių an sam blio 

tiks lų – aug ti ir pa dė ti Lie tu vai at-
gau ti ne pri klau so my bę. Šie met kaip 
tik šven čia me ju bi lie jų – „Spin du-
lio“ įkū ri mo še šias de šimt me tį.

Kai tė vai mirš ta, sa vo vai kams 
daž niau siai pa lie ka ko kio nors tur to. 
Man ma ma pa li ko ne na mą ar pi ni-
gų, o „Spin du lį“. To dėl juo rū pin tis 
– ma no pa rei ga. Šis dar bas ne tik va-
do va vi mas an sam bliui, bet ir lei dy-
ba: esa me iš lei dę ke lis vi deo įra šus 
su vai kiš ko mis dai ne lė mis, taip pat 
kny gą apie an sam blio is to ri ją. Tu ri-
me ir dau giau pla nų, ta čiau ne su tik-
ra, ar juos vi sus pa vyks įgy ven din ti. 
Ka dan gi tu riu du vai kus – sū nų ir 
duk rą – ti kiuo si pa vyks tęs ti šią tra-
di ci ją. Ži no ma, ap lin ki niai dau giau 
ti ki si iš ma no duk ters, ta čiau kol kas 
ji ne su tin ka per im ti va do va vi mo. 
Bet ma no sū nus Val das pa si rin ko 
pe da go go spe cia ly bę, to dėl, ma nau, 

DAN GUO LĖ RA ZU TY TĖ VAR NIE NĖ

Man ma ma pa li ko ne na mą ar pi ni gų, o „Spin du lį“
Kris ti nos Ga dei ky tės po kal bis su Los An ge les (JAV) Lie tu-

vių Ben druo me nės šo kių an sam blio „Spin du lys” va do ve Dan guo le 
Ra zu ty te Var nie ne.
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kad šią tra di ci ją tę siu jam pa de dant. 
Jis ge riau sias ma no pa ta rė jas vi sais 
su ko lek ty vu su si ju siais klau si mais.

– Ži nia, jau nus žmo nes la bai 
sun ku su do min ti tau ti niais šo kiais 
ir dai no mis. Kaip Jūs su ge bė jo te 
pri trauk ti tiek daug jau ni mo?

– Jei gu tė vai nuo ma žų die nų 
sa vo vai kus mo kė lie tu vių kal bos, 
pa trauk ti nė ra sun ku. Vai kai įpran ta 
tu rė ti dvi ta pa ty bes: nuo pir ma die nio 
iki penk ta die nio jie – ame ri kie čiai, 
nuo penk ta die nio iki sek ma die nio – 
lie tu viai. Šok da mi tau ti nius šo kius ir 
dai nas mes iš reiš kia me sa vo pri klau-
so my bę Lie tu vai.

Nau jo sios kar tos mig ran tų 
vai kus pa trauk ti sun kiau. Jie kaž-
ko dėl sten gia si bū ti la biau ame-
ri kie čiai, sa ky čiau, net gi iš stum ti 
lie tu viš ką pra dą iš sa vo gy ve ni mo. 
Gal būt jie jau čia nuos kau dą gim ta-
jai ša liai dėl ne pa tei sin tų lū kes čių, 
to dėl ir ne no ri puo se lė ti lie tu viš kų 
tra di ci jų? Ta čiau mes esa me to le ran-
tiš ki. Jei žmo gus at ei na, mes jį pri-
imam. Ne svar bu, ko kio jis am žiaus 
ar pa žiū rų. 

– Ar „Spin du lio“ pa si ro dy-
mai su lau kia vie ti nių ame ri kie čių 
pa lai ky mo?

– La bai džiau giuo si ga lė da ma 
pa sa ky ti, kad ame ri kie čius la bai do-
mi na mū sų tau ti niai šo kiai ir dai nos. 
Jei vyks ta ko kie nors dai nų ar šo kių 
fes ti va liai, „Spin du lys“ vi sa da kvie-
čia mas da ly vau ti. Mes di džiuo ja-
mės, kad bū da mi ame ri kie čiai ga li-
me dai nuo ti lie tu viš kas dai nas. Ir tą 
di džia vi mą si sa vo ša li mi sten gia mės 
pa de monst ruo ti vi siems, kad žmo nės 
su pras tų, jog esa me ne iš Len ki jos ar 
Ru si jos, bet iš Lie tu vos. Tai bu vo 
ypač svar bu oku pa ci jos me tais, kuo-
met mū sų ša lies pa va di ni mą ži no jo 
re tas ame ri kie tis. Ga liu pa si džiaug-
ti, kad šiuo me tu pa dė tis pa si kei tė ir 
vie šų pa si ro dy mų dė ka mū sų ša lies 
var das ge ro kai iš po pu lia rė jo.

– „Spin du lys“ ne pra lei do nė 
vie nos Lie tu vo je vy ku sios dai nų 
šven tės. Pa pa sa ko ki te, kaip jau-

čia si iš ei vi jos lie tu viai at vy kę į sa-
vo tė vų ša lį.

– Pir mą kar tą dai nų šven tė-
je da ly va vo me 1994-ai siais, kai tik 
at si ra do ga li my bė at vyk ti į Lie tu vą. 
Nuo ta da ne pra lei džia me nė vie nos 
dai nų šven tės. La bai džiau giuo-
si, kad ši tra di ci ja taip in ten sy viai 
puo se lė ja ma. Da ly va vi mas dai nų 
šven tė je – tai ga li my bė ne tik pa de-
monst ruo ti sa vo meist riš ku mą, bet 
ir pa ma ty ti gim tą jį kraš tą. Kai ku rie 
ma no ko lek ty vo na riai dar nė ra bu vę 
Lie tu vo je, to dėl tūks tant me čio dai nų 
šven tės me tu jie pir mą kar tą pa ma-
tys sa vo tė vų že mę. 

– Ar svar bi dai nų šven tė 
šiuo sun kme čio lai ko tar piu?

–Žino ma taip! Jau ni mas tu ri 
ju dė ti, šok ti, dai nuo ti, ben drau ti. Jei-
gu jie tu ri pro gą pa bū ti su vi sa tau ta, 
jie ne pa mirš to vi są li ku sį gy ve ni mą. 
Gal būt tai skam ba kiek ide a lis tiš kai, 
ta čiau ga liu šiuos tei gi nius pa tvir-
tin ti „Spin du lio“ pa tir ti mi: bū tent 
šo kiai ir dai na vi mas ne re pe ti ci jų sa-
lė je, o su žmo nė mis dai nų šven čių ar 
fes ti va lių me tu ne tik su vie ni jo ko-
lek ty vą, bet ir ne lei do pa mirš ti tau ti-
nių tra di ci jų bei lie tu vių kal bos. Tai 
ypač svar bu emig ran tams, ku riems 
sve ti mo je ap lin ko je da ro si vis sun-
kiau iš sau go ti lie tu viš kas šak nis.

O šiuo sun kiu lai ko tar piu dai-
nų šven tė yra la bai svar bi. Tai ge-
riau sias bū das pa mirš ti ne gan das.

Ber nar di nai.lt 

PO AP DO VA NO JI MO: (IŠ DE ŠI NĖS) TMID GEN. DIR. A. DAU NO RA VI ČIUS, „SPIN-
DU LIO“ VA DO VĖ DAN GUO LĖ RA ZU TY TĖ VAR NIE NĖ, LIE TU VOS LIAU DIES KUL TŪ ROS 
CEN TRO DI REK TO RIUS SAU LIUS LIAU SA, LR PRE ZI DEN TO PA TA RĖ JAS IŠ EI VI JOS KLAU-
SI MAIS....
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tautinių mažumų ir išeivijos departamente

Vil niu je va sa rio 28 d. Tau ti nių 
ma žu mų ir iš ei vi jos de par ta men to 
prie Lie tu vos Res pub li kos Vy riau sy-
bės ge ne ra li nis di rek to rius Ar vy das 
Dau no ra vi čius ap do va no jo ge riau-
siai na cio na li nį dik tan tą pa ra šiu sius 
už sie nio lie tu vius. Spe cia li de par ta-
men to do va na įteik ta raštin giau siai 
užsie nio lie tu vei – Vo kie ti jo je stu-
di juo jan čiai Jur gi tai Lau ri nė nai tei. 
Ant rą ją ir tre či ą ją vie tas raš tin giau-
sio jo už sie nio lie tu vio no mi na ci jo je 
lai mė ju siems, Jung ti nė je Ka ra lys tė-
je gy ve nan tiems Dai vai Alek na vi-
čiū tei ir Lau ry nui Bar kaus kui bei dar 
aš tuo niems už sie ny je gy ve nan tiems 

Ap do va no ti raštin giau sie ji užsie nio lie tu viai
lie tu viams, lai mė ju siems tei sę da-
ly vau ti na cio na li nio dik tan to fi na le, 
skir ti spe cia lūs Tau ti nių ma žu mų ir 
iš ei vi jos de par ta men to ap do va no ji-
mai. 

„Lie tu vių kal ba – vie nas iš 
tau ti nio ta pa tu mo išsau go ji mo pa-
grin dų, to dėl ypač  džiu gu, jog už-
sie ny je gy ve nan tys tau tie čiai kas met 
vis ak ty viau da ly vau ja na cio na li nio 
dik tan to kon kur se“, – sa kė Tau ti nių 
ma žu mų ir iš ei vi jos de par ta men-
to ge ne ra li nis di rek to rius A. Dau-
no ra vi čius, pa žy mė jęs, kad na cio na-
li nio dik tan to lai mė to jai yra vi si jį 
ra šiu sie ji.

2009 me tais Na cio na li nį dik-
tan tą ra šė 457 už sie ny je gy ve nan tys 
tau tie čiai, 2008 m. – 443, 2007 m. 
– 303. Pa sau lio lie tu viai tuo pa čiu 
me tu na cio na li nį dik tan tą ra šė skir-
tin guo se že my nuo se.

TAU TI NIŲ MA ŽU MŲ IR IŠ EI VI JOS DE-
PAR TA MEN TO GEN. DI REK TO RIUS AR VY-
DAS DAU NO RA VI ČIUS SVEI KI NA RAŠ TIN-
GIAU SIĄ UŽ SIE NIO LIE TU VAI TĘ JUR GI TĄ 
LAU RI NĖ NAI TĘ (VO KIE TI JA) 

SVEIKINAMAS NA CIO NA LI NIO DIK TAN TO FI NA LO DA LY VIS 
RO BER TAS PO GO RE LIS (JUNG TI NĖ KA RA LYS TĖ)

EVAL DAS VA LIŪ NAS (LAT VI JA), NA CIO NA LI NIO DIK TAN-
TO FI NA LO DA LY VIS, ATSIIMA TMID PAGARBOS ŽENKLĄ

Bran giai lie tu vių ben druo me nės na rei, pa sky ru siai sa vo gy ve ni mą lie tu vy bei, mu zi kai bei ar ti mų jų glo bai, 
Ra sai Pa sko či mie nei mi rus, reiš kia me gi lią užuo jau tą vy rui, vai kams, se se rims, mo ti nai Al do nai.
Či ka gos lie tu vių ben druo me nė ir tuo pa čiu vi sa Lie tu va ne te ko iš ki lios as me ny bės. Mums vi siems trūks jos 

en tu ziaz mo, ge ru mo, be ga li nio rū pes čio, dė me sio  jau na jai kar tai. Jos ge ri dar bai iš liks vi sų ją pa ži no ju sių šir dy se, 
ypa č mo ki nių ir  ar ti mų jų, ku riems Ra sos gy ve ni mo pa vyz dys yra stip ry bės šal ti nis žen giant per ku pi ną iš ban dy mų 
gy ve ni mą bei dir bant lie tu vy bės la bui.

Liū di me kar tu 
Ar vy das Dau no ra vi čius, TMID prie Lie tu vos Res pub li kos Vy riau sy bės ge ne ra li nis di rek to rius
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Va sa rio 15-ąją Lie tu vos gar-
bės kon su lė Ko lum bi jo je Lai ma 
Gri ga liū nas de Di džiu lis ir Ko lum-
bi jos Lie tu vių Ben druo me nės ko mi-
te tas su kvie te Ko lum bi jos lie tu vius 
at švęs ti Va sa rio 16-ąją ir Lie tu vos 
var do tūks tant me tį Didžiu lių  ūky je, 
ne to li Bo go tos mies to. Su važia vi me 
da ly va vo dau giau kaip 110 sve čių, 
tarp tau tie čių ir jų šei mų – dau gu-
ma iš Bo go tos, ki ti iš Ca li mies to ir 
iš Lie tu vos. Pro gra ma pra si dė jo šv. 
Mišio mis, jas au ko jo kun. Rin con. 
Jis sa vo pa moks le gra žiai api bū di no 
Lie tu vos baž ny ti nę įsto ri ją.

Po to p. kon su lė pa svei ki-
no sve čius, ska tin da ma ne pa miršti 
lie tu vių kal bos. Sta sy tė Slot ku tė, 
Ko lum bi jos Lie tu vių Ben druo me-
nės pir mi nin kė, pa svei ki no vi sus 
su šven tė mis ir pa brė žė, kaip svar-
bu bur tis ir puo se lė ti lie tu vy bę mū-
sų krašte. Dr. An ta nas Moc kus la bai 
įdo miai pa pa sa ko jo apie Lie tu vos 

Se niai bu vo su si rin kę tiek daug lie tu vių KOLUMBIJOJE

MI NĖ JI MO OR GA NI ZA TO RĖS: (IŠ KAI RĖS) CLAU DIA DU RA NA RIM GAI LA, P. BAR BA RA RIM GAI LA, GAI LĖ KA RA NAUS KAI TĖ, P. 
LAI MA G. DE DI DŽIU LIS, P. NI JO LĖ STA SIU KY NIE NĖ, STA SY TĖ SLOT KU TĖ

KAL BA DR. AN TA NAS MOC KUS
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DAI NUO JA JUR GIS DI DŽIU LIS IR JO ŽMO NA ERI KA

var do tūks tant me tį, api brėž da mas 
svar bius įsto ri nius įvy kius. 

Pa si bai gus ofi cia liai  pro gra-
mai sve čiai bu vo pa vai šin ti lie tu viš-
kais pa tie ka lais. Po pie tų dai ni nin kai 
Jur gis Didžiu lis ir jo žmo na Eri ka 
pražiu gi no sma gio mis dai no mis.

Šven tės išva ka rė se Clau dia 

Du ra na Rim gai la su ren gė daik ti nę 
lo te ri ją, ku rios lai mi kiai bu vo gin ta-
ro dir bi niai, lie tu viš ki marš ki nė liai 
ir is pa nų-lie tu vių kal bų žo dy nai, ku-
rie vi sus la bai su do mi no. 

Se niai bu vo su si rin kę tiek 
daug Ko lum bi jos lie tu vių; at nau ji-
nom drau gys tes, mei lę Lie tu vai.

ŠVEN TĖS DA LY VIAI. AL DO NOS KAZ LAUS KAI TĖS BEL TRAN NUO TRAU KOS

Ren gi nį or ga ni za vo: P. Lai ma 
G. de Didžiu lis, P. Ni jo lė Sta siu ky-
nie nė, P. Bar ba ra Rim gai la, Gai-
lė Ka ra naus kai tė, Clau dia Du ra na 
Rim gai la ir Sta sy tė Slot ku tė.

Stasytė Slotkutė
P.S. 
Pa si do mė jo me, kas ta jau-

na lie tu vai tė Sta sy tė Slot ku tė, ku ri 
mums lie tu viškai rašo iš to li mo sios 
Ko lum bi jos. Ga vo me jos trum-
pą laiš ke lį: „Gi miau Ko lum bi jo je, 
mažame mies te lyje Vil la vi cen cio. 
Jau daug me tų gy ve nu sos ti nė je Bo-
go to je. Ma no tė ve liai į Ko lum bi-
ją at vy ko prieš be veik 60 me tų, po 
Ant ro jo pa sau li nio ka ro. Ma my tė 
mi rė prieš 30 me tų, dar bū da ma jau-
na. Tė ve lis dar gy vas, jam 89 me tai. 
Mes lie tu vių kal bos išmo ko me šei-
mo je, nes tė ve liai leis da vo kal bė ti 
tik lie tu viškai, o ma my tė mums dar 
ves da vo pa mo kė les. 

Gai la, kad Ko lum bi jo je jau 
nė ra daug kal ban čių lie tu viškai, tai 
ir yra mū sų didžiau sias ben druo me-
nės sun ku mas. Iš tų lie tu vių, ku rie 
kažka da at vy ko į Ko lum bi ją, jau 
dau ge lis mi rė, o ant ro sios, tre čio sios 
ir ket vir to sios kar tos lie tu viai su kū rė 
miš rias šei mas su ko lum bie čiais.
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Pir mas bly nas – ne pri svi lęs
Lie tu vos am ba sa do je Bu da-

pešte pa pras tai mi ni mos tik so li des-
nės pro gos, ta čiau šiais me tais nau-
jo ji ben druo me nės pir mi nin kė Vai da 
Bu rins kie nė bei di plo ma tai nu spren-
dė su reng ti ir tik ras spal vin gas lie tu-
viš kas Už ga vė nes. Juk žie mos va ry-
mo šven tė nuo se no gar sė jo siau tu-
lin gais žai di mais, bly nais nu krau tais 
sta lais ir per si ren gė liais, ku rie, įsi-
jau tę į vel nių, ra ga nų bei įvai rių gy-
vū nų vaid me nis, bent kar tą me tuo se 
ga lė jo ne si var žy da mi pa triukš mau ti. 
Apie pen kias de šimt iš ei vių vie ni jan-
ti ne di de lė Veng ri jos Lie tu vių Ben-
druo me nė šiais me tais Už ga vė nes 
šven tė pir mą kar tą. 

Pa sak V. Bu rins kie nės, ke le tą 
pas ta rų jų me tų ben druo me nė ne tu rė-
jo Veng ri jo je gy ve nan čio pir mi nin-
ko, to dėl ne bu vo ir ak ty vios veik los. 
Try nu kus au gi nan ti mo te ris džiau-
gė si ga li my be su si tik ti su tau tie čiais 
to kia me sma gia me ren gi ny je ir ra gi-
no nuo šiol ne tik mi nė ti svar bias da-

Iš Budapešto lie tu vių gy ve ni mo VENGRIJOJE

ŠAU NIOS UŽ GA VĖ NĖS VENG RI JO JE
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tas, bet ir kar tu švęs ti links mas, nuo-
tai kin gas tra di ci nes lie tu vių šven tes. 
Ren gi nio da ly viai su džiaugs mu 
su ti ko pa siū ly mą va sa rą Jo ni nes su-
reng ti gam to je.

Šven tė pa vy ko pui kiai. Am ba-
sa dos kie me ly je su si rin kę Veng ri jos 
Lie tu vių Ben druo me nės na riai šo ko 
ra ga nų šo kius, bė gio jo su van dens 
stik li ne, trau kė vir vę bei su ren gė 
bly nų val gy mo var žy bas. Šo ki nė-
da mas su mai šu ne vie nas „pa ga vo 
zui kį“, ta čiau su si žeis ti nie kam ne te-
ko. Bar bę pri me nan čią gra žuo lę Mo-
rę ap mė tė snie go gniūž tė mis, ta čiau 
de gi ni mo ji iš ven gė – bu vo pa skir-
ta eta ti ne už ga vė nių „dar buo to ja“ ir 
pa lik ta ki tiems me tams. Ren gi nio 
ini cia to rė V. Bu rins kie nė džiau gė si, 
kad žai di muo se mie lai da ly va vo vi si 
su si rin ku sie ji. Ak ty vūs tra di ci niuo se 
lie tu viš kuo se žai di muo se bu vo net ir 
veng riš kai tar pu sa vy je čiauš kan tys 
ma žiau sie ji šven tės da ly viai. 

Po šo kių ir žai di mų sve čiai 
su gū žė jo į am ba sa dos apar ta men tus. 
Vai kai ga mi no mi ni lė les – mo res, 
ku rias ir su de gi no ži di ny je. O vy-
res nie ji sa kė ei lė raš čius ir vai ši no-
si įvai riau sių rū šių sa vo at si neš tais 
bly nais bei taip iš si ilg tais lie tu viš-
kais pa tie ka lais – bul vių plokš tai-
niu ir vė da rais. Po ren gi nio kai ku-
rie lie tu viai juo ka vo, jog taip so čiai 
Veng ri jo je dar nė ra val gę ir jau bu-
vo pa si il gę tik ro tur tin go lie tu viš ko 
šven ti nio sta lo.

Pa si ju to kaip na mie
Ko vo 11-ąją mi nin tiems Veng-

ri jos lie tu viams lie tu viš kų ei lių, dai-
nų, fil mų bei pa sa kų į Bu da peš tą at-
ve žė ypa tin gas sve čias – Vy tau tas V. 
Land sber gis. Pir mą kar tą į Veng ri ją 
at ke lia vęs me ni nin kas ste bė jo si, kad 
šio je ša ly je vi sai ne si jau čia sve ti-
mas, tar si bū tų na mie.

Ko vo 14 d. Lie tu vos am ba-
sa do je su si rin ku siems „vai kams ir 
su vai kė ju siems su au gu siems“ V. V. 
Land sber gis pa sa ko jo apie sa vo kū-
ry bos ir gy ve ni mo ke lią, su ren gė fil-
mų per žiū rą, skai tė ei lė raš čius. Ki no 
bei te at ro re ži sie rius, dai nuo jan tis 
po etas, vai kiš kų pa sa kų kny ge lių 

V. V. LAND SBER GIS

au to rius ir, svar biau sia, pen kių vai-
kų tė tis da li jo si kar čiais ko lek ty vi-
niais pri si mi ni mais apie so viet me tį, 
pa sta bo mis apie nuo šir du mo sto ko-
jan tį da bar ti nį lie tu vių ben dra vi mą ir 
vil ti mis, kad jau no ji kar ta mąs tys ir 
gy vens kiek ki taip. Pa sak me ni nin-
ko, bū tent toks ir yra pa grin di nis jo 
kū ry bos tiks las – pa dė ti žmo nėms 
iš gy ven ti pa są mo nė je vis dar glū-
din čias rep re si nių pa ty ri mų pa lik tas 
nuos kau das, pa ža din ti už mi gu sį kū-
ry bin gu mą, su teik ti op ti miz mo. 

Vi są lai ką žai dę ir veng riš kai 
tar pu sa vy je čiauš kė ję vai kai su si-
do mė ję klau sė si lie tu viš kų dai nų 
ir šyp so jo si iš vy dę ge rai pa žįs ta mą 
kny ge lę apie ar klį Do mi ny ką.

Vos po rą die nų Bu da peš te pra-
lei dęs V. V. Land sber gis ža dė jo ne-
tru kus čia vėl ap si lan ky ti – šį kar tą 
ver slo rei ka lais. Vai kiš kų pa sa kų 
ra šy to jas kaip tik ta ria si dėl ke lių 
kny ge lių ver ti mo ir iš lei di mo veng-
rų kal ba. 

Renginį parėmė TMID ir 
Lietuvos ambasada Budapešte.

Vai da Tom ke vi čiū tė
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Bai gu si ver slo ad mi nist ra vi-
mo ir va dy bos stu di jas Kau ne Ug nė 
Dau ba rai tė jau ži no jo, ką veiks to-
liau. Ta čiau ki taip nei dau ge lis jau nų 
lie tu vai čių, ku rie, dar ne bai gę uni-
ver si te tų, jau sku ba „da ry ti kar je rą“, 
Ug nė pri ėmė ne tra di ci nį spren di mą 
– iš vyk ti sa va no riau ti į už sie nį. Pa-
klaus ta, kuo už si i ma, ES pro gra mo je 
„Youth in Ac ti ve“ ke tu ris mė ne sius 
da ly vau jan ti mer gi na ra miai at sa ko: 
„Pa de du su si drau gau ti!” 

Nežino ma kryp ti mi
Ug nė pa sa ko ja, kad dar stu-

di juo da ma Kau ne pra dė jo do mė tis 
sa va no rių veik la ir dir bo į Lie tu vą 
at vyks tan čių už sie nie čių „men to-
re“, to dėl pui kiai iš ma nė sa va no rių 
kas die ny bę ir iš ky lan čias pro ble mas 
sve čio je ša ly je.

„Men to rius – tai žmo gus, ku-
ris tu ri pa dė ti sa va no riui bet ko kiu 
klau si mu, su si ju siu su gy ve ni mu už-
sie ny je. Jei rei kia, jis pa ly di į me-
di ci nos įstai gą, ei na kar tu ap si pirk-
ti ar tie siog at ei na pa si šne kė ti, kai 
sa va no riui liūd na. Tai – ir glo bė jas, 
ir ge riau sias drau gas. Ga na keis tas 
dar bas. Kol to ne pa ti ri, net sun ku 
įsi vaiz duo ti, kaip ga li ma iš kart su-
si drau gau ti su pir mą kar tą ma to mu 
žmo gu mi. Ta čiau už sie nie čiui to kia 
pa gal ba ir pa ra ma la bai svar bi“, – 
da li na si pa tir ti mi Ug nė.

Bai gu si moks lus mer gi na nu-
spren dė sa va no rio da lią iš mė gin ti ir 
sa vo pa čios kai liu. Pas ku ti nę mi nu tę 
už pil džiu si do ku men tus Ug nė pri si-
pa žįs ta net ne gal vo ju si, į ku rią ša lį 
no rė tų iš vyk ti – ten, kur pa si seks.

„Pir mą jį pa siū ly mą ga vau iš 
Veng ri jos – ša lies, apie ku rią tuo 
me tu nie ko ne ži no jau, – pa sa ko ja sa-
va no rė, – Net ne įsi vaiz da vau, kaip ji 
at ro do. Ir... su ti kau!”

Mies te lis su Vi dur že mio ša lių at-
mos fe ra

Pie ti nė je Veng ri jos da ly je, 
prie pat sie nos su Kro a ti ja, įsi kū-
ręs Pécs [Pėč] mies te lis, ku ria me 
ap si sto jo Ug nė, api bū di na mas kaip 

„Ma no dar bas – pa dė ti su si drau gau ti“
„mies tas su Vi dur že mio jū ros ša lių 
at mos fe ra“. Ir tai – ne vien triu kas 
tu ris tams pri vi lio ti. Iš tie sų šia me 
ma ža me mies te ly je tvy ro ypa tin ga 
nuo tai ka.

„At vy kus į Pécs man di džiau-
sią įspū dį pa li ko mies te lį su pan tys 
kal nai. – pri si me na Ug nė, – Ta čiau 
už sie nie čiai juo kia si ir sa ko, kad čia 
tik ne di de lės kal vos“.

Pro gra mos or ga ni za to riai ap gy-
ven di no lie tu vę stu den tų ben dra bu ty je 
ir pa rū pi no dvi ra tį ke lio nei į dar bą. Ka-
dan gi mies te lis ma žas, šios trans por to 
prie mo nės vi siš kai pa kan ka.

„La bai ap si džiau giau pa ma-
čiu si, kad tu rė siu sa vo at ski rą kam-
ba rį, – pa sa ko ja sa va no rė. – Sun kiai 
įsi vaiz duo ju, kad ga lė čiau da lin tis 
vie nin te le gy ve na ma ja erd ve su vi-
sai sve ti mu žmo gu mi. Šis ben dra-
bu tis ki toks nei Lie tu vo je, kur į vie-
ną ma žu tę pa tal pė lę su grū da mi trys 
stu den tai. Čia įreng ti tar si dvie jų 
kam ba rių bu tai, ku riuo se gy ve na du 
stu den tai, tai gi kiek vie nas tu ri sa vo 
kam ba rį“.

Pa sak Ug nės, dėl gy ve na mo-
sios vie tos jai la bai pa si se kė – ben-
dra bu tis su tvar ky tas, šva rus. Su si-
pa ži nu si su ki tais Pécs dir ban čiais 
sa va no riais mer gi na su ži no jo, jog 
kai ku rie iš jų gy ve na ge ro kai pra-
stes nė mis są ly go mis.

Drau giš ku mo pa mo kė lės
Ug nės dar bą api bū din ti ne 

taip leng va, kaip ki tas, įpras tas sa va-
no ria vi mų pro gra mas, kur jau ni mas 
pa de da vai kų dar že liuo se, ne įga lių 
žmo nių slau gos na muo se ar ap lin ko-
sau gos įstai go se. Ji kar tu su ko le ga 
iš Pran cū zi jos or ga ni zuo ja už kla si-
nę veik lą gre ti mų kai me lių moks-
lei viams ir sten gia si pa dė ti iš spręs ti 
so cia li nės at skir ties pro ble mas.

„Kai me lių sa vi val dy bės 
mums duo da pa tal pas, ku rio se po rą 
kar tų per sa vai tę ren gia me su si ti ki-
mus su 12-16 me tų jau ni mu. Kar tu 
žai džia me įvai rius žai di mus, ren gia-
me mu zi ki nę pro gra mė lę, – pa sa ko ja 
ji. – Re gio ne, ku ria me dir ba me, gy-

ve na ne ma žai ro mų tau ty bės žmo-
nių, ir veng rų vai kai su jų vai kais 
ne ben drau ja. Mū sų dar bas – pa dė ti 
jiems už megz ti drau giš kus ry šius“.

Ug nė džiau gia si, kad jau ma-
to mi ir pir mie ji dar bo vai siai – iš 
pra džių su si da riu sios at ski ros veng-
riu kų ir ro mų vai kų gru pe lės pa ma žu 
ima skai dy tis, ben drau ti, mai šy tis.  

Nors sa va no riai tu ri pa gal bi-
nin ką – ver tė ją, jie lan ko veng rų kal-
bos kur sus ir su moks lei viais ban do 
ben drau ti jų kal ba. Pa sak Ug nės, su-
val dy ti maž daug pen kio li kos pa aug-
lių gru pę kar tais ne taip ir leng va.

Pa klaus ta, ar ne si gai li, kad at-
vy ko bū tent į Veng ri ją (da ly vau ti sa-
va no rių mai nų pro gra mo je ga li ma tik 
vie ną kar tą), Ug nė sa ko, jog anaiptol 
ne, ir at gal į Lie tu vą ne sku ba. Mer gi-
na džiau gia si įgy ta dar bo su jau ni mu 
pa tir ti mi, daž nai lan ko si sos ti nė je, 
da ly vau ja Lie tu vių Ben druo me nės 
veik lo je ir svars to ga li my bę čia pa si-
lik ti – gal būt tęs ti stu di jas vie na me iš 
Bu da peš to uni ver si te tų.

Vai da Tom ke vi čiū tė

SA VA NO RĖ UG NĖ DAU BA RAI TĖ
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2007 me tais Lie tu vos var do 
tūks tant me čio pro ga Už sie nio rei ka-
lų mi nis te ri ja įstei gė gar bės žen klą 
„Lie tu vos tūks tant me čio žvaigž dė“, 
skir tą pa gerb ti Lie tu vos vals ty bei 
ir jos užsie nio po li ti kai nu si pel niu-
siems as me nims. Šiuo žyme niu 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, taip pat už ypa tin gus nuo-
pel nus vals ty bės tar ny bo je. To kius 
ap do va no ji mus šie met jau yra ga vę 
dis ko me ti kas V. Alek na, il ga me tis 
Pa sau lio Lie tu vių Ben druo me nės 
vei kė jas G. Žem kal nis, ki no re ži sie-
rius A. Ma te lis bei Šve di jos Lie tu vių 
Ben druo me nės pir mi nin kė V. Lang-
bakk.

Va sa rio 27 d. Lie tu vos Res-
pub li kos am ba sa do je Dub li ne Už-
sie nio rei ka lų mi nis te ri jos gar bės 
žen klas „Lie tu vos tūks tant me čio 
žvaigž dė“ bu vo įteik tas „Li tu a ni ca“ 
par duo tu vių tin klo va do vui Au ri mui 
Šid laus kui.

„Pir mo ji Au ri mo ati da ry ta 
par duo tu vė Dub li ne ta po pa čiu di-
džiau siu lie tu vių trau kos cen tru, čia 
žmo nės su si tik da vo bei su si pa žin da-
vo. Iš ten na mo par si neš da vo duo na 
kve pian tį ma žą Lie tu vos ga ba lė lį,“ 
– svei kin da ma Au ri mą Šid laus ką sa-
kė LR am ba sa do rė Ai ri jo je Izol da 
Brič kov skie nė. Ji nuo šir džiai dė ko jo 
Au ri mui ir In gri dai Šid laus kams už 
nuo la ti nę pa ra mą bei pa gal bą am ba-
sa dai, už mil ži niš ką in dė lį į Lie tu vos 
var do gar si ni mą Ai ri jo je bei lie tu vy-
bės pa lai ky mą ant rą ja tė vy ne dau ge-
liui lie tu vių ta pu sio je ša ly je.

„Dė ko ja me, kad Jūs, Au ri mai, 
vi suo met pir miau sia esa te žmo gus, o 
tik pas kui – kom pa ni jos va do vas. Už 
tai, kad ne tik sa vo dar buo to jams, 
bet ir ki tiems Ai ri jo je gy ve nan tiems 
lie tu viams esa te pa vyz dys“, – ug-
nin gai A. Šid laus ką svei ki no įmo nės 
dar buo to jai.

Vie nas iš gau saus Au ri mą šia 
iš kil min ga pro ga pa svei kin ti at ėju-
sių žmo nių bū rio „nuo pa pras tų lie-

Tūks tant me čio žvaigž dė 
įteik ta Dub li ne

AIRIJOJE

tu vių“ pa dė ko jo už nuo lat pri me na-
mus na mus. 

Pats Au ri mas Šid laus kas san-
tū riai džiau gė si gar bės žen klu. „Ne-
ma niau, kad da rau kaž ką ypa tin ga, 
– Lit hin fo.com sa kė jis. – Vi si am ba-
sa do rės iš var din ti da ly kai yra ma no 

kas die ny bės da lis. Be abe jo, ma lo nu 
pri si dė ti prie lie tu viš kų ren gi nių or-
ga ni za vi mo bei lie tu viš kos kul tū ros 
puo se lė ji mo Ai ri jo je. Dar ma lo niau, 
kad ge ri dar bai ne lie ka ne pa ste bė ti“, 
– už bai gė dau gia žo džiau ti ne mėgs-

A. ŠID LAUS KAS IR LR AM BA SA DO RĖ AI RI JO JE IZOL DA BRIČ KOV SKIE NĖ

ŠID LAUS KŲ ŠEI MY NA

nukelta į 26 psl.
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Ko vo 12 d. pa si tik ti pa va sa rio 
bei ap žiū rė ti me no kū ri nių į ne se niai 
Dub li ne ati da ry tą pir mą ją lie tu viš ko 
me no dir bi nių ga le ri ją bu vo pa kvies-
tos vi sos Ai ri jo je re zi duo jan čios am-
ba sa do rės bei am ba sa do rių su tuok ti-
nės.

Ren gi nio „Lie tu viškas pa va-
sa ris Dub li ne“ or ga ni za to riai – Lie-
tu vos Res pub li kos Am ba sa da Ai ri jo-
je ir „Rū tos ga le ri ja“. Svei kin da ma 
vieš nias Lie tu vos am ba sa do rė Ai ri-
jo je Izol da Brič kov skie nė pa si džiau-
gė, kad ga lė jo sve čius pa kvies ti į 
ne di de lę lie tu viš ką sa lą, įsi kū ru sią 
pa čia me Dub li no cen tre: „Pa va sa rio, 
ku ris Lie tu vo je ne įsi vaiz duo ja mas 
be Ka ziu ko mu gės, pro ga no ri me jus 
su pa žin din ti su da le le Lie tu vos, jos 
tra di ci niu me nu, pa pro čiais“.

„Rū tos ga le ri jos“ sa vi nin kė 
Rū ta Ker šie nė šil tai pri ėmė sve čius, 
pa sa ko jo apie Lie tu vą, mū sų tra di-
ci jas, ver bų ga mi ni mo bū dus. Svei-
kin da ma su si rin ku sias vieš nias Rū ta 
lin kė jo: „Po il gos ir šal tos žie mos, 
at ėjus pa va sa riui, kiek vie na mo te ris 
no ri pa sig ra žin ti bei pa puoš ti spal-
vo mis sa vo na mus. Ti kiuo si, kad 
šian dien čia ra si te ką nors, kas šį pa-
va sa rį jums pa da rys ypa tin gą“.

Vieš nios iš vi sų pa sau lio kon-
ti nen tų ga lė jo su si pa žin ti su nau-
ja – pa va sa ri ne Lie tu vos me ni nin kų 
bei Ai ri jo je gy ve nan čių kū ry bin gų 
lie tu vių dar bų pa ro da. Jos ne gai lė-
jo gra žių žo džių ren gi nio or ga ni za-
to riams bei ga le ri jos sa vi nin kei, o 
pats di džiau sias kom pli men tas bu vo 
vieš nių pir ki niai – kiek vie na iš si rin-
ko pa va sa rio do va nų ne tik sau, bet 
ir ar ti mie siems, drau gams.

Lie tu viš ko me no bei rank dar-
bių ga le ri ja Dub li ne (51 South Wil-
liam St) ati da ry ta 2008 me tų gruo-
džio mė ne sį. Čia ga li ma ras ti ori gi-
na lių ran kų dar bo kū ri nių su au to rių 
pa ra šais, mo li nių var pe lių, li no, me-
džio bei gin ta ro dir bi nių, ver bų, pa-
veiks lų, pa puo ša lų. 

Am ba sa do rių ir am ba sa do-
rių su tuok ti nių su si ti ki mai Dub li ne 

Lie tu viško pa va sa rio dvelks mas

vyks ta re gu lia riai. Vie nas iš po pu lia-
res nių ren gi nių yra „Ka vos ryt me tis“ 
(angl. k. „Cof fee Mor ning“), or ga ni-
zuo ja mas kas mė ne sį. Lie tu vos Am-

LIETUVOS AM BA SA DO RĖ AI RI JO JE IZOL DA BRIČ KOV SKIE NĖ BEI AGA TA SZU MOW-
SKA, LEN KI JOS RES PUB LI KOS AM BA SA DO RIAUS AI RI JO JE ŽMO NA

ba sa da Ai ri jo je ryt me ti nę ka vą virs 
ge gu žės mė ne sį.

Rūta Palšauskaitė

GA LE RI JOS SA VI NIN KĖ RŪ TA KER ŠIE NĖ APIE VER BAS PA SA KO JA HAF RI ZAI BUR-
HA NU DE EN, MA LAI ZI JOS AM BA SA DO RIAUS AI RI JO JE ŽMO NAI
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Ko vo 20 d. va ka re  Dub li no 
oro uos te su pla ka tais lū ku riuo jan-
tis bū re lis lie tu vių pa si ti ko vė ly vu 
lėk tu vu iš Lie tu vos at vyks tan čius 
pre zi den to rin ki mus… Taip veik los 
pra džią pa žy mė jo ini cia ty vi nė gru-
pė „Aš esu“, in for muo jan ti Ai ri jos 
lie tu vius apie ar tė jan čius pre zi den-
to rin ki mus bei ska ti nan ti tau tie čius 
bal suo ti. 

Oro uos tas pro jek to ati da ry-

Ai ri jos lie tu viai pa si ti ko Pre zi den to rin ki mus
ir Lie tu vos ke lio nę į ge res-
nę bei švie ses nę at ei tį. O 
nau jai iš rink tas pre zi den tas 
bus tas žmo gus, ku ris nu-
brėš at ei nan čių me tų Lie-
tu vos ke lio nės kryp tį bei 
tiks lus.

Su rin ki mais į Dub-
li no oro uos tą at vy ku siems 
tau tie čiams „Aš esu“ ko-
man da iš da li no ke lias de-
šim tis re gist ra ci jos vo kų. 
Iš Kau no at skri du si lie tu vė 
Vai da jų pa ė mė net pen-
kio li ka – ne tik sau, bet ir 
šei mos na riams bei drau-
gams. „Net ne si ti kė jau, kad 
šį va kar ma nęs kaž kas lauks 
bei už kal bins ir dar su to-
kia svar bia in for ma ci ja“, – 
džiau gė si Vai da.

Bal suo ti LR pre zi-
den to rin ki muo se Ai ri jos 
lie tu viams šie met yra la bai 
pa pras ta ir, kaip skel bia sa-
vo in ter ne ti nia me pus la py je 

in for ma ciją tei kian tys „Aš esu“ or ga-
ni za to riai, nie ko ne kai nuo ja. Iš anks-
to už si re gist ra vus į na mus bus at siųs-
tas bal sa vi mo biu le te nis, ku rį te rei-
kės už pil dy ti ir įmes ti į pa što dė žu tę.

Re gist ruo tis bei ras ti dau giau 
in for ma ci jos ga li ma LR Am ba sa dos 
Ai ri jo je pus la py je http://ie.mfa.lt/
in dex.php?-1523536859 ar ba www.
as-esu.ie. 

Rūta Palšauskaitė

AI RI JOS LIE TU VIAI PA SI TI KO AT VY KU SIUS LR PRE ZI DEN TO RIN KI MUS. IŠ KAI RĖS Į DE ŠI NĘ 
AP LINK SVE ČIĄ SU STO JĘ: ŽYD RŪ NAS, IE VA, DA LIA. ALEK SAN DRO ČER NIA KO NUOTR.

tan tis „Li tu a ni ca Ltd.“ va do vas.
2001-ai sias Dub li no cen tre 

pir mą ją par duo tu vę ati da riu si „Li-
tu a ni ca“ bu vo lyg lie tu viš ka oazė 
sma rag di nė je sa lo je įsi kū ru siems 
tau tie čiams. Ir nors per aš tuo ne rius 
me tus par duo tu vių tin klas iš au go 
iki 17 ir vis dar ple čia si, o de šim tys 
dar buo to jų su ka si įmo nės did me nos 
san dė liuo se, „Li tu a ni ca“ va do vas su 
žmo na In gri da nie kuo met ne pa lio vė 
tė viš kai rū pi nę si Ai ri jo je gy ve nan-
čiais lie tu viais.

atkelta iš 24 psl. Be jų ne pra ėjo nė vie na di-
des nė šven tė ar ren gi nys: „Li tu a ni-
ca Ltd.“ nuo pir mų jų die nų ėmė si 
glo bo ti pir mą ją Ai ri jo je li tu a nis ti nę 
šeš ta die ni nę mo kyk lė lę „4 vė jai“, 
daug gel bė jo or ga ni zuo jant šv. Ka-
ziu ko mu ges Dub li ne 2007-ai sias 
bei 2008-ai sias me tais, bu vo ne įkai-
no ja mas part ne ris ren giant be veik 
mė ne sį Ai ri ją dre bi nu sį ren gi nių cik-
lą „Lie tu vos die nos Ai ri jo je 2007“, 
nuo lat išties da vo pa gal bos ran ką 
Ai ri jos Lie tu vių Ben druo me nei: rė-
mė li tu a nis ti nių mo kyk lų fes ti va lį 

„Drau gys tės til tas“, VI Eu ro pos lie-
tu vių krep ši nio tur ny rą Dub li ne, Fe-
lik so Vait kaus mi nė ji mus Bal lin ro be 
ir dau ge lį dau ge lį ki tų.

„Li tu a ni cos“ va do vas daug 
pri si dė jo ir prie pi lie ti nio lie tu vių, 
gy ve nan čių Ai ri jo je, ak ty vu mo ska-
ti ni mo. Ir pra ėju sių Sei mo rin ki mų 
šauk liai vi so se „Li tu a ni ca“ par duo-
tu vė se pui ka vo si ne snaus ti ir pi lie-
ti nę pa rei gą at lik ti ra gi nan tys pla ka-
tai, no rin tie ji ga lė jo čia pat už si re-
gist ruo ti rin ki mams.

Jur ga Vi du gi rie nė

mui bu vo pa si rink tas ne at si tik ti nai – 
bal suo ti pre zi den to rin ki muo se „Aš 
esu“ šie met ska tins ke lio nių te ma ti-
ka. Kam pa ni jos rin ko da ros ko or di-
na to rius To mas Rim kus idė ją pri sta-
tė taip: „Ke lio nė sim bo li zuo ja žmo-
nių ju dė jimą tarp Lie tu vos ir Ai ri jos. 
Ne vi si Ai ri jo je gy ve nan tys lie tu viai 
žino, kad ga li at lik ti sa vo pi lie tinę 
va lią nie kur ne vyk da mi“.

Ke lio nė taip pat sim bo li zuo ja 
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Lie tu vių kar ta, už au gu si iš-
ei vi jo je, tu ri la bai svar bią pa rei gą 
– iš lai ky ti lie tu vy bę, ku rią ug dė mū-
sų tė vai ir pro tė viai. Mes pri va lo me 
iš mo ky ti sa vo vai kus ir anū kus lie-
tu vių kal bos, tu ri me iš lai ky ti lie tu-
viš kus pa pro čius ir tra di ci jas, ži no-
ti Lie tu vos is to ri ją ir kul tū rą. Jei gu 
mes to ne da ry si me, tik ro ji lie tu viš ka 
dva sia nu mirs ir mū sų vai kai, o tuo 
la biau mū sų anū kai, nu tau tės. Tuo-
met lie tu vy bė gy vuos tik Lie tu vo je.

Mū sų iš ei vi jos lie tu vių drau-
gi ja „Me dei na“ Lvo ve tu ri vi sas 
ga li my bes sėk min gai iš lai ky ti lie tu-
vy bę ir bū si moms kar toms per duo ti 
mū sų mei lę tė vy nei – Lie tu vai. Iš lai-
ky ti lie tu vy bę Uk rai no je nė ra leng-
va, rei kia tu rėt daug no ro, jė gų, mei-
lės, darbš tu mo ir pa si ry ži mo at lik ti 
to kį svar bų dar bą.

Uk rai nos lie tu vių drau gi ja 
„Me dei na“ Lvo ve su kur ta 1992 me-
tų gruo džio 27 die ną, o ofi cia liai įre-
gist ruo ta Lvo vo sri ties ju ri di nia me 
sky riu je 1993 me tų rug sė jo 9 die ną 

Kaip „Me dei na“ puo se lė ja lie tu vy bę UKRAINOJE

(re gist ras nr. 54). Pra ėju siais me-
tais drau gi ja at šven tė sa vo 15-me tį. 
Šiuo me tu drau gi jo je – dau giau kaip 
100 na rių, ne skai čiuo jant vai kų iki 
16 me tų. Nors jau de vy nios šei mos 
iš va žia vo į Lie tu vą, bet drau gi jo je 
na rių kas met dau gė ja. Prie drau gi jos 
vei kia jau ni mo or ga ni za ci ja „Bal ti-
ja“, ku riai va do vau ja Vi ta li jus Se-
men. Jau ni mo or ga ni za ci ja lei džia 
sa vo laik raš tį „Po žiū ris“. Prie jau-
ni mo or ga ni za ci jos vei kia est ra di-
nė gru pė „Gin ta ras“. Prie drau gi jos 
„Me dei na“ vei kia su au gu sių fol klo-
ri nis an sam blis „Vi li ja“, ku riam va-
do vau ja Eu ge ni ja Vio le ta Pa šins ka. 
Fol klo ri nis an sam blis kar tu su jau-
ni mo or ga ni za ci jos est ra di ne gru pe 
ir sek ma die ni nės mo kyk los vai kų 
gru pe „Gin ta rė liai“ daž nai ro do sa-
vo me ni nes pro gra mas. Jie kiek vie-
nais me tais kon cer tuo ja Lie tu vos 
Ne pri klau so my bės die ną, Uk rai nos 
lie tu vių dai nų ir šo kių fes ti va liuo se, 
Uk rai nos Ne pri klau so my bės die ną, 
Lvo vo mies to die ną, tau ti nių ma žu-

mų kon cer tuo se. 2008 me tų ge gu žės 
17-18 d. drau gi ja Lvo ve or ga ni za vo 
Uk rai nos lie tu vių dai nų ir šo kių fes-
ti va lį. 

Prie drau gi jos vei kia sek ma-
die ni nė mo kyk la. Jos ve dė ja Ma ri na 
Tro cen ko yra bai gu si Vil niaus uni-
ver si te tą. Sek ma die ni nė je mo kyk-
lo je dės to ma lie tu vių kal ba ir tau to-
sa ka (Ma ri na Tro cen ko) ir Lie tu vos 
is to ri ja bei kul tū ra (Vy tau tas Na ru-
se vi čius).

Drau gi ja tu ri sa vo, nors ir ne-
di de lę, bib lio te ką. Jos ve dė ja – Re-
gi na Pet raus kie nė. Kiek vie nais me-
tais su Tau ti nių ma žu mų ir iš ei vi jos 
de par ta men to pa gal ba bib lio te ka pa-
pil do ma nau jo mis kny go mis. 

Pats įžy miau sias įvy kis drau-
gi jos is to ri jo je – 2000 me tų lap kri čio 
6 die na, kai drau gi ją ap lan kė Lie tu-
vos Res pub li kos Pre zi den tas Val das 
Adam kus, lan kę sis Lvo ve.

Vy tau tas Na ru se vi čius
Uk rai nos lie tu vių drau gi jos 

„Me dei na“ Lvo ve pir mi nin kas

LIE TU VOS RES PUB LI KOS AM BA SA DO RIUS AL GIR DAS KUMŽA SU ŽMO NA TO MA TARP LIE TU VIŲ DRAU GI JOS „ME DEI NA“ LVO VE 
NA RIŲ. ŠA LIA AM BA SA DO RIAUS IŠ KAI RĖS – UK RAI NOS LIE TU VIŲ DRAU GI JOS „ME DEI NA“ PIR MI NIN KAS VY TAU TAS NA RU SE VI-
ČIUS SU ŽMO NA IE VA
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Mask vos lie tu vių šven tės

Him nas skam bė jo ga lin gai
Vals ty bės at kū ri mo me ti-

nes Mask vos lie tu viai šven tė tur būt 
anks čiau ne gu ki tur. Iškil mės vy ko 
Jur gio Bal tru šai čio na muo se va sa-
rio 14 die ną. Šven tės or ga ni za to riai 
– nau ja sis ben dri jos pir mi nin kas K. 
Mažei ka ir val dy bos na riai – iš anks-
to kiek jau di no si. Ben dri jo je dar ne-
pa si bai gė per si tvar ky mo dar bai (iš-
rink ta nau ja val dy ba), bū na ne sklan-
du mų de ri nant ak ty vis tų veiks mus, 
trūks ta re sur sų ir pan. Bet iš kil mės 
pra ėjo, at ro do, ne blo gai: gie do jo me 
Tau ti nę gies mę... Be je, bū tent čia 
vos ne įvy ko su tri ki mas. Pa si ro dė, 
kad at si neš tos ka se tės su him no mu-
zi kos įra šu nė ra kur gro ti. Iš gel bė jo 
šven tė je da ly va vęs De ni sas Groc kis, 
ku ris sė do prie for te pi jo no ir ėmė 
akom pa nuo ti. Iš ėjo dar ge riau ne gu 
bu vo pla nuo ta. Sa lė jo him nas skam-
bė jo ga lin gai.

Po svei ki ni mų iš Lie tu vos – 
emo cio na lus mū sų am ba sa do riaus 
žodis. Sa vo gražia, ener gin ga ir 
įkve pian čia kal ba LR am ba sa do rius 
Mask vo je An ta nas Vin kus kvie tė 

lie tu vius vie ny tis, veik ti su tar ti nai 
ir pa lai ky ti Lie tu vos vals ty bės sie-
kius. Rei kia pa sa ky ti, kad vie ny bės 
klau si mas ypač ak tu a liai nu skam bė-
jo mū sų dias po ro je. 

Mū sų tau tie čius svei ki no 
Mask vos tau ty bių na mų pir mi nin ko 
pa va duo to jas Ana to li jus Ka co nis, 
bi čiu liai iš drau giš kų tau ti nių ben-
dri jų – lat vių, es tų, bal ta ru sių. 

Nuo tai ka sa lė je bu vo jau ki, 
šil ta. Me ni nę da lį gra žiai ve dė du 
kon fe rans je – Lai ma Sol da to va ir 
My ko las Or ba kas. Įvai rių žan rų at-
li kė jų bu vo ne ma žai. Mask vos kon-
ser va to ri jos mu zi kan tai at li ko ru sų 
ir lie tu vių kla si kų kū ri nius, lie tu vių 
liau dies dai nas. Pui kiai nu skam bė jo 
M. K. Čiur lio nio „Pre liu dai“ džia zo 
sti liu mi (va do vas De ni sas Groc kis). 
Kon cer tas bai gė si džiaugs min gu 
akor du – vi sų mėgs ta ma dai na „Že-
mėj Lie tu vos“, ku rią pa ki liai dai na-
vo vi si šven tės da ly viai.  

Mū sų sam bū rį pa ger bė kul tū-
ros ata šė Juo zas Bud rai tis.

Po me ni nės da lies sve čių lau-
kė gra žiai ser vi ruo ti šven ti niai sta-
lai. Nau jo pir mi nin ko Kip ro Mažei-
kos „ko man da“ pa si ro dė pui kiai. Ši 
šven tė Mask vos lie tu viams bu vo 
ypač svar bi. Ben dri ja po dau ge lio 
me tų są stin gio pa bu do, su kru to, ėmė 
veik ti. Žmo nės skirs tė si su vil ti mi, 
kad ir at ei ty je jų lau kia pui kūs ren-
gi niai, nau jos ben dri jos val dy bos 
ini cia ty vos.

Ren gi nių der lius Ga vė nio je
Kaip ty čia Mask vo je per pa-

čią Ga vė nią pra si dė jo ren gi nių der-
lius: Ka ziu ko mu gė J. Bal tru šai čio 
na muo se, mu gė to pa ties po eto var-
du pa va din to je mo kyk lo je, var go nų 
mu zi kos kon cer tas baž ny čio je, kon-
cer tas „Lie tu vos bal sai“ Tarp tau ti-
niuo se mu zi kos na muo se.

Taip, ko vo 4 die ną Šv. Liud vi-
ko baž ny čio je (Mask va) kon cer ta vo 
vie na iš žy miau sių Eu ro po je var go-
ni nin kių – Re na ta Mar cin ku tė Lez je. 
Kon cer tas ir iškil min gos šv. Mi šios 
bu vo pa švęs tos Lie tu vos ir Len ki jos 

RUSIJOJE

ŠVEN TĖS DA LY VIAI VOS TIL PO SA LĖ JE

MASK VOS LIE TU VIŲ BEN DRI JOS PIR-
MI NIN KAS KIP RAS MAŽEI KA
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dan giš ko jo glo bė jo šv. Ka zi mie ro 
525-osioms mir ties me ti nėms. Ren-
gi ny je da ly va vo Lie tu vos ir Len ki jos 
am ba sa do riai Ru si jos Fe de ra ci jo je, 
prie sa kyk los bu vo pa kel tos abie jų 
vals ty bių vė lia vos. Baž ny čia bu vo 
pil nu tė lė.

Pra dė da mas šv. Mi šias ku-
ni gas Igo ris Ko va lev skis į su si rin-
ku sius pir miau sia krei pė si lie tu vių 
kal ba (nors lie tu vių tarp su si rin ku sių 
bu vo ne daug), pas kui – len kų ir ru-
sų kal bo mis. Ru sų tau ty bės ku ni gas 
pa pras tai sek ma die niais vie ti niams 
lie tu viams Mi šias aukoja lie tu vių 
kal ba, tik pa moks lo dar ne ga li lie tu-
viš kai sa ky ti. 

Tė vas Igo ris trum pai pa pa-
sa ko jo apie šven tą jį Ka zi mie rą, pa-
brėž da mas jo gar bi ni mą Lie tu vo je, 
Len ki jo je ir Bal ta ru si jo je, o pas ta-
ruo ju me tu – ir Ru si jo je, Mask vo je. 
Įvai rio mis kal bo mis mel džia mės už 
šv. Ka zi mie rą, – pa brė žė jis, – bet 
svar biau sia tai, kad mes vi si esa me 
ka ta li kai, iš pa žįs ta me vie ną Die vą ir 
šlo vi na me tik rą jį Kris taus se kė ją šv. 
Ka zi mie rą.

Šven ta sis Raštas per Žodžio 
li tur gi ją ir „Tė ve mū sų“ per Eu cha-
ris ti ją bu vo skai to mi lie tu vių, len kų 
ir ru sų kal bo mis. Li tur gi jos gies mės, 

skam bant kla ve si nui, bu vo gie da mos 
dau giau sia lo ty nų ir ru sų kal bo mis. 

Po šv. Mi šių kun. Igo ris, bū-
da mas ren gi nio mo de ra to rius, su-
tei kė žo dį Lie tu vos Res pub li kos 
am ba sa do riui An ta nui Vin kui, ku ris 
pri mi nė įkve pian tį šven to jo Ka zi-
mie ro pa vyz dį ko vo je už tau tos lais-
vę, tūks tan čių jau nuo lių žū tį po ka rio 

me tais. Po to kal bė jęs Len ki jos am-
ba sa do rius Jer zy Bahr pa sa ko jo apie 
įvy kius iš Lie tu vos ir Len ki jos is to-
ri jos, apie dvie jų tau tų – len kų ir lie-
tu vių – gar bin gą pra ei tį. 

Po šv. Mi šių vy ko var go nų 
kon cer tas. Gau si au di to ri ja su si kau-
pu si klau sė si meist riš kai Re na tos 
Mar cin ku tės at lie ka mų G. Per cell, 
J.S.Ba cho, G.Fau re ir kt. kū ri nių.

An ta nas Jon kus

RE NA TA MAR CIN KU TĖ IR RAI MON-
DA KLI MA VI ČIŪ TĖ (LIE TU VIŲ VAR GO NI-
NIN KĖ ŠV. LIUD VI KO BAŽNY ČIO JE) BEN-
DRAU JA SU AU DI TO RI JA

ŠV. LIUD VI KO BAŽ NY ČIA BU VO PIL NU TĖ LĖ, NE PAI SANT TO, KAD REN GI NYS VY KO 
DAR BO DIE NĄ

LEN KI JOS AM BA SA DO RIUS JER ZY BAHR RE NA TAI MAR CIN KU TEI ĮTEI KIA PUOKŠ TĘ
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Lie tu vos vals ty bės at kū ri-
mo – Va sa rio 16 die nos 91-osios 
me ti nės To ron te ta po ir pir muo ju 
ren gi niu, ku riuo mi ni mas Lie tu vos 
var do 1000-me tis. Va sa rio 22 d. vi-
so se lie tu viš ko se šven to vė se bu vo 
au ko ja mos Mišios su Va sa rio 16-
ajai pri tai ky tais pa moks lais. Pa grin-
di nio mi nė ji mo vieš nios – Lie tu vos 
am ba sa do rė Gin tė Da mu šy tė, ak to rė 
Vir gi ni ja Ko chans ky tė iš Lie tu vos 
ir kal bė to jas kun. An ta nas Sau lai tis, 
SJ, iš JAV po Mi šių Pri si kė li mo pa-
ra pi jo je ap lan kė Lab da ros slau gos 
na mus, pa ben dra vo su gy ven to jais. 

Prieš pat mi nė ji mą Ana pi lio 
di džio jo je sa lė je šie sve čiai kar tu su 
kon su lais Liud vi ku Ma tu ku ir Pau-
liu mi Ku ru, KLB krašto val dy bos 
pir mi nin ke Jo a na Ku rai te La sie ne, 
KLB To ron to apy lin kės pir mi nin ke 
Da nu te Gar ba liaus kie ne, „Tė viš kės 

KANADOJE Rei kia mei lės ir dar bo

ži bu rių“ re dak to riais Čes lo vu Sen-
ke vi čiu mi ir Ra mū ne Sa ka lai te Jo-
nai tie ne, Lie tu vos Kan ki nių pa ra pi-
jos kle bo ni jo je su si ti ko su il ga me čiu 
re dak to riu mi prel. dr. Pra nu Gai da. 
Šios de le ga ci jos ap sup ty je am ba sa-
do rė pre la tui įtei kė pre zi den to Val-
do Adam kaus pa skir tą Ko man do ro 
di dį jį kry žių, per skai tė pre zi den to 
dek re tą ir pri mi nė prel. P. Gai dos 
re dak ci nius ir te olo gi nius dar bus. 
De le ga ci ją pri ėmęs prel. Jo nas Staš-
ke vi čius pa vai ši no vi sus šam pa nu, 
su gie do ta Il giau sių me tų, o „Tė viš-
kės ži bu rių“ var du prel. Gai dai bu vo 
įteik tos gė lės.

Po to vy ko mi nė ji mas. Va sa rio 
16-osios pro ga taip pat bu vo ap do-
va no ta Vy tau to Didžio jo uni ver si te to 
pro fe so rė Mil da Da ny tė. Am ba sa do-
rė per da vė Už sie nio rei ka lų mi nist-
ro Vy gau do Ušac ko lin kė ji mus Ka-

na dos lie tu viams, taip pat pa dė ko jo 
gar bės kon su lui Liud vi kui Ma tu kui 
už pa gal bą fi nan sų ir kre di to sri ty je 
plė to jant ver slo ir kul tū ri nius ry šius, 
įtei kė am ba sa dos do va ną jam pa si-
trau kiant iš pa rei gų. Ji pra ne šė, kad 
nau jai pa skir ta sis gar bės kon su las 
To ron te yra far ma ci jos ver slo spe-
cia lis tas, il ga me tis vei kė jas, at ei nan-
čios Dai nų šven tės To ron te ren gi mo 
ko mi te to pir mi nin kas Pau lius Ku ras.

Vi daus rei ka lų mi nis te ri jos 
pa žy mė ji mus – 1-ojo laips nio „An-
ge lo sar go“ žen klus už pa ra mą Lie-
tu vos po li ci jai am ba sa do rė įtei kė 
OPP at sarg. serž. Al giui Ma li naus-
kui ir tar ny bos serž. Juo zui Ga ta vec-
kui. Taip pat ap do va no ti Da na Sty ra 
ir Da na bei Ge das Sa kai.

Kon su las Ma tu kas ta rė pa-
dė kos žo dį gar bės kon su lui Ha riui 
La pui, KLB To ron to sky riui ir Pri si-

KO MAN DO RO DIDŽIO JO KRYŽIAUS OR DI NU AP DO VA NO TAS PREL. DR. PRA NAS GAI DA (VI DU RY JE), LIE TU VOS AM BA SA DO RĖ 
KA NA DO JE GIN TĖ DA MU ŠY TĖ (SĖ DI KAI RĖ JE). AP DO VA NO JI ME DA LY VA VO KLB PIRM. J. KU RAI TĖ LA SIE NĖ (SĖ DI DE ŠI NĖ JE); 
(STO VI IŠ K.) AK TO RĖ V. KO CHANS KY TĖ, GAR BĖS KONS. P. KU RAS, GARB. KONS. L. MA TU KAS,  RED. Č. SEN KE VI ČIUS, KUN. A. 
SAU LAI TIS, SJ, PREL. J. STAŠ KE VI ČIUS, TO RON TO APYL. PIRM. D. GAR BA LIAUS KIE NĖ. R. JO NAI TIE NĖS NUOTR.
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kė li mo kre di to ko o pe ra ty vui už pa-
ra mą, pri min da mas, kad my lė ti Lie-
tu vą ne pa kan ka, rei kia ne tik kal bė ti, 
bet tu rė ti kan try bės kon kre čiai dirb ti, 
kad Lie tu va grįž tų prie tau tiš ko-krikš-
čio niš ko gal vo ji mo. Jis pa siū lė su da-
ry ti są ly gas stu den tams iš Lie tu vos 
Va ka rų de mok ra ti niuo se kraš tuo se 
baig ti moks lus, kad ga lė tų grįž ti į Lie-
tu vą ir pa dė ti sta ty ti nau ją Lie tu vą.

Svei ki no žo dį ta rė KLB pirm. 
J. Ku rai tė La sie nė ir pra ne šė, kad 
KLB vi suo me ni nin ko kul tū ri nin ko 
pre mi ja šie met ski ria ma Li nai Ku-
lia vie nei už Kre tin gos sto vyk la vie-
tės at gai vi ni mą ir jau ni mo auk lė ji-
mą. Jai ne ga lint da ly vau ti šio se iš-
kil mė se pre mi ja bu vo įteik ta Ko vo 
11-osios mi nė ji me.

Mi nis te rio pir mi nin ko Step hen 
Har per lin kė ji mus lie tu viams per da vė 
Pe ter Van Lo an, Ka na dos vie šo jo sau-
gu mo mi nist ras. Bū da mas es tų kil mės 
ir su pran tan tis lie tu vių rū pes čius bei 
iš gy ve ni mus, jis pa tvir ti no, jog svar-
bu ne nu leis ti akių, o bū ti bud riems sa-
vo Tė vy nės sar gy bo je.

KLB To ron to apy lin kės pirm. 
Da nu tė Gar ba liaus kie nė pri mi nė, 
kad ši šven tė yra ir Lie tu vos var do 
tūks tant me čio pa mi nė ji mas, kaip 
by lo jo ir pla ka tas gra žiai pa puoš to je 
sce no je.

Įvai rių po etų ei lė raš čius dai-
liai su py nu si ak to rė iš Lie tu vos Vir-
gi ni ja Ko chans ky tė pra tur ti no pro-
gra mą, de kla muo da ma pa trio ti nę 
kū ry bą – tai bu vo Na gio, Ra daus ko, 
Braz džio nio, Bra dū no, Bal tru šai ty-
tės bei Mai ro nio ei lės ir jos pa čios 
pro gai pri tai ky tos pa sta bos. Me ni nės 
pro gra mos da lį at li ko ir „Gin ta ro“ 
tau ti nių šo kių gru pės ma žie ji, šo kę 
„Ra te lį“.

Pa skai ti nin kas kun. An ta nas 
Sau lai tis, SJ, api bū di no de šim tį re-
li gi nių „kil pų“ Lie tu vos 1000-me čio 
ke ly je, pra de dant mū siš ke žeg no ne, 
ku rio je įvar di ja mas Die vas Tė vas, 
ne tik Tė vas, kaip dau ge ly je kal bų. 
Šven čia me 1000-me tį nuo Lie tu vos 
var do pa mi nė ji mo kro ni ko se apie šv. 
Bru no ną, pa se kė ją Šiau rės apaš ta lo 
šv. Ans ga ro. Bū da mas Bal ti jos kraš-
tuo se 853-854 me tais jis ga lė jo jau 

ta da pa sė ti va ka rie tiš kos krikš čio ny-
bės sėk las.

Lie tu va se no vė je apė mė di-
de lius plo tus, ku riuo se gy ve no Ry tų 
apei gų krikš čio nys. Kun. Sau lai čio 
tei gi mu, Lie tu vo je iš skir ti nai vy ko 
Ry tų ir Va ka rų tra di ci jų in teg ra ci ja 
vie no je Baž ny čio je, jo je dar ma žai 
nag ri nė ta Ry tų krikš čio nių įta ka. Iki 
šių die nų Lie tu vo je yra iš li kę mu sul-
mo nų to to rių ir Se no jo te sta men to 
pa se kė jų ka rai mų, lais vai gy ve nusių 
ir prak ti ka vusių sa vo ti kė ji mą dau-
giau kaip 600 me tų.

Dėl pro tes tan tų re for ma ci jos 
liu te ro nų ir re for ma tų Baž ny čios 
iš au go Lie tu vo je ir Ma žo jo je Lie-
tu vo je. Įspū din gos įta kos mū sų kul-
tū ro je ir li te ra tū ro je pa da rė pa sto riai 
Mar ty nas Mažvy das ir Kris ti jo nas 
Do ne lai tis bei įvai rūs Ka ra liau čiaus 
uni ver si te to, įsteig to 1544 m., ab sol-
ven tai. Vil niaus uni ver si te tą, jė zui tų 
įsteig tą są mo nin-
gų pi lie čių ug dy-
mui 1579 m., ir gi 
lan kė ne tik ka ta-
li kai, bet ir re for-
ma tai, liu te ro nai 
ir mu sul mo nai. 
Šio uni ver si te to 
auk lė ti niai pa sta-
tė dvi šven to ves 
ir prie jų li go ni nes 
už Vil niaus jė zui-
tų pa tar na vi mą 
sil pnes niems.

Kun. Sau-
lai tis pri mi nė kun. 
An ta no Straz-
do (1763-1833), 
šv. Ra po lo (Juo-
za po) Ka li naus-
ko (1835-1907) 
bei kun. An ta no 
Mac ke vi čiaus įta-
ką kai mo gy ve ni-
me, su ki li muo se 
ir trem ty je. Vysk. 
Mo tie jus Va lan-
čius, mi ręs 1875 
m., ži nia, puo se lė-
jo pa ra pi jų cho rų 
gy va vi mą ir re li-
gi nių kny gų lei dy-

bą. So viet me čiu ne pa mai no mas lais-
vės troš ki mo liu di nin kas bu vo „Ka-
ta li kų Baž ny čios kro ni kos“ lei di mas 
1972-1989 m. So vie tai ne pa jė gė nu-
mal šin ti svar bių krikš čio nims šven-
čių – Vil niaus uni ver si te to 400-me-
čio (1979 m.), Šv. Ka zi mie ro mir-
ties 500-me čio (1984 m.), Lie tu vos 
krikš čio ny bės 600-me čio (1987 m.) 
ir Ru si jos krikš čio ny bės 1000-me čio 
(1988 m.).

Ame ri ko je at lik to ty ri mo re-
zul ta tai ro do, kad iš 44 tau ty bių, 
ku rios per pra ėju sius 100 me tų JAV 
tu rė jo sa vo pa ra pi jas, lie tu viai bu vo 
ket vir ti, il giau siai iš lai kę sa vo kal bą 
– po ar mė nų, grai kų ir uk rai nie čių 
pa ra pi jų (šie trys – ry ti nių apei gų ti-
kė ji mo). 

Toks yra mū sų 1000 me tų pa-
vel das, „pa ma tas, iš ku rio žvel gia me“.

An trą kar tą iš ėju si sce non V. 

LIE TU VOS AM BA SA DO RĖ KA NA DO JE GIN TĖ DA MU ŠY TĖ 
IR PREL. DR. PRA NAS GAI DA JAM ĮTEIKIANT APDO VA NO JI MĄ. 
RA MU NĖS SA KA LAI TĖS JO NAI TIE NĖS NUOTR.

nukelta į 32 psl.
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Ko chans ky tė įdo miai pra bi lo aukš-
tai tiš ka tar me, po to py nė Ado mo 
Mic ke vi čiaus, Vy tau to Ma čer nio ei-
les, M. K. Čiur lio nio žo džius apie 
grį ži mą į tė viš kę. „Gin ta ro“ (vad. 
Ro mas Jo nušonis) mažie ji ir jau nių 
gru pės gra žiai pa si ro dė su šo kiais. 
Jiems akom pa na vo ir po mi nė ji mo 
sma gią nuo tai ką tę sė ka pe la „Sū du-
va“ ir sve čiai mu zi kan tai, va do vau-
jant Vi tui Ba ly tai.

Prel. dr. Pra nas Gai da
Va sa rio 16-to sios pro ga Lie tu-

vos Ko man do ro didžiuo ju kryžiu mi 
„Už nuo pel nus Lie tu vai“ ap do va no-
ja mas Ka na dos lie tu vių sa vait raš čio 
„Tė viš kės ži bu riai“ il ga me tis re dak-
to rius prel. dr. Pra nas Gai da.

Lie tu vos am ba sa do rė Ka na-
do je Gin tė Da mu šy tė Ana pi lio so-
dy bo je (Mis sis sau ga, ON) 2009 m. 
va sa rio 22 d. at vy ku si į Ka na dos 
Lie tu vių Ben druo me nės To ron to 
apy lin kės val dy bos su reng tą Ne pri-
klau so my bės šven tės mi nė ji mą su-
si ti ko su prel. Gai da, ku riam šie met 
sau sio 26 d. su ėjo 95 me tai. 

Prel. dr. Pra nas Gai da 2004 m. 
bu vo ap do va no tas LDK Ge di mi no 
Ri te rio kryžiu mi už nuo pel nus Lie-
tu vai bei Sau sio 13-osios at mi ni mo 
me da liu, 2003 m. – Ka na dos et ni nės 
spau dos są jun gos pa žy mė ji mu.

 Pra nas Gai da-Gai da ma vi-
čius gi mė 1914 m. sau sio 6 d. Uk-
mer gės ap skri ty je (Ba jo rų kai me, 
Žel vos vals čiu je).1927 m. bai gė Šir-
vin tų pro gim na zi ją, 1931 m. – Kė-
dai nių gim na zi ją. Tais pa čiais 1931 
m. įsto jo į Vy tau to Di džio jo uni ver-
si te to Te olo gi jos-fi lo so fi jos fa kul te-
tą ir Kau no ku ni gų se mi na ri ją, ku-
rią bai gė ir ku ni gu bu vo įšven tin tas 
1937 m. To liau stu di jas gi li no Vo-
kie ti jo je, Mu ens te rio, Frei bur go, kur 
ga vo te olo gi jos dak ta ro laips nį, ir 
Bel gi jos Lou vai no uni ver si te tuo se.

 1937-1940 m. Lie tu vo je da-
ly va vo pa va sa ri nin kų, at ei ti nin kų 
ir an ge lai čių veik loj. 1944-1946 m. 
– Frei bur ge lie tu vių ko lo ni jos ka pe-
lio nas ir Bel gi jo je bel gų pa ra pi jos 
vi ka ras, kar tu rū pi no si lie tu vių an-
glia ka sių dva si niais rei ka lais. 1950-
1952 m. – fi lo so fi jos dės ty to jas 
Mont-Lau riel, QC, se mi na ri jo je Ka-
na do je. Į To ron tą at si kė lė 1952 m., 
dir bo vi ka ru an gliš ko se pa ra pi jo se. 

Ben dra dar bia vo „Ry te“, „XX 
Amžiu je“, „Židi ny je“, „Nau jo jo je 
Ro mu vo je“, „Dar bi nin ke“, „Drau-
ge“, „Ai duo se“, „Au ko je“ ir ki tur. 
Ra šė bel gų spau do je Lie tu vos klau-
si mais P. Chan tier sla py var džiu ir be 
pa ra šo, Bel gi jo je po rą me tų re da ga-
vo lie tu vių laik raš tį „Gim to ji šalis“. 

Kun. P. Gai da 1954 m. at ėjo 
į tal ką is to ri kui dr. Adol fui Ša po kai, 

nuo 1949 m. re da ga vu siam sa vait-
raš tį. Ta po vy riau siuo ju re dak to riu-
mi A. Ša po kai stai ga mi rus 1961 m. 

Išspaus din tos kun. dr. P. Gai-
dos kny gos: „Išblokšta sis žmo gus“ 
(Vo kie ti ja, 1951 m.), „Milžinas, 
did vy ris ir šven ta sis“ (New Yorkas, 
1955 m.), „Di dy sis ne ri mas“, (JAV, 
1961 m.). Lie tu vo je kar tu su kun. V. 
Man ke liū nu iš vo kie čių kal bos iš-
ver tė Ti ha mer Toth „Jau no sios sie los 
auk lė ji mas“ (1935 m.). Vė liau sias 
jo lei di nys: „Ne ma rus mir tin ga sis“, 
ar ki vys ku po kan ki nio T. Ma tu lio-
nio mo nog ra fi ja (Ro ma, 1981 m.). 
Re da ga vo „Lit hu a nians in Ca na da“ 
(To ron tas, 1967 m.).

Kun. Gai dai 1987 m., ku ni-
gys tės 50-me čio pro ga, su teik tas 
pre la to dva si nis laips nis. Jo glo bo je, 
jo tvir to se ran ko se, jo ne nuils ta mo 
dar bo ir pa si au ko ji mo dė ka sa vait-
raš tis „Tė viš kės ži bu riai“ (iš vyr. 
red. pareigų pasitraukė praėjusiais 
metais) iš pil dė ir pra no ko stei gė jų 
lū kes čius, ne pa si da vė po li ti niams 
vė jams ar kal bos ma doms, puo se lė jo 
jau ni mo kū ry bi nes pa stan gas. Už tik-
ri no, kaip lin kė jo pir ma sis re dak to-
rius, jog „Tė viš kės ži bu riai“ sto tų, 
„pil nu ti nio lie tu viš ku mo sar gy bon“, 
iš lai ky da mas krikš čio niš ką ją dva sią, 
už tik ri no, jog tai bū tų dau gu mos lie-
tu vių ai das sve ti mo je pa dan gė je.

Ra mu nė Sa ka lai tė Jo nai tie nė

Sin ga pū ro Lie tu vių 
Ben druo me nė dar kol kas nė-
ra la bai gau si, ta čiau la bai 
drau giška ir ener gin ga. Šiais 
me tais mes links mai pa mi nė-
jo me Va sa rio 16-ąją. Šven tės 
me tu su si tikę pri si mi nė me  
gi mi nes ir ar ti muo sius, gy ve-
nan čius Lie tu vo je ir ki tuo se 
pa sau lio kraštuo se. Ta pa cia 
pro ga ap ta rė me pla nus at ei-
čiai.

Aušra Larbey

Va sa rio 16-oji bu vo pro ga su si tik tiSINGAPŪRE

atkelta iš 31 psl.
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Ap link pa sau lį plau kian ti ir 
pa sau lio lie tu vių ben druo me nes lan-
kan ti „Tūks tant me čio odi sė ja“ pa sie-
kė Ar gen ti nos kran tus, Be ris są.  Šis 
mies tas va di na mas Ar gen ti nos imig-
ran tų sos ti ne, to dėl ne nuos ta bu, kad 
čia sa vo gy ve ni mus kū rė daug lie-
tu vių. Dau gu ma jų čia dir bo mė sos 
fab ri kuo se, sker dyk lo se, dir bo prie 
šal dik lių. Pa sa ko ja, kad jie pa si žy-
mė jo kaip la bai darbš tūs ir nuo šir-
dūs žmo nės, ne bi jan tys šal dik lių 
šal čio, to dėl darb da viai juos ver-
ti no. Jau ke lin tą die ną mies te ka bo 
Lie tu vos vė lia vos, mies te ma ty ti ir 
spe cia lūs pla ka tai, skel bian tys, kad 
lie tu vių drau gi ja „Ne mu nas“ šven-
čia 100-me tį. Ant ro sios Be ri so lie-
tu vių or ga ni za ci jos – „Min dau go“ 
ben dri jos na riai ir gi da ly va vo su si-
ti ki me „Ne mu no“ drau gi jo je die ną ir 
va ka re. Abie jų drau gi jų šo kių ra te-
liai mums šo ko kar tu. 

Į su si ti ki mą su „Tūks tant me-
čio odi sė jos“ bu riuo to jais iš Lie tu-
vos kran ti nė je at ėjo tik rai ne ma žai 
žmo nių, ma nau, dau giau nei 100. 
Tiek pat, o gal dar dau giau da ly va vo 
va ka re, jau ki ti vei dai. Tarp su si rin-
ku sių jų kran ti nė je bu vo ne tik lie tu-
vių. Šis įvy kis at krei pė ir ki tų emig-
ran tų Be ris se dė me sį, ma tė me pa-

Be ris so mies te ple vė suo ja Lie tu vos vė lia vos ARGENTINOJE

vie nių al ba nų, ita lų, is pa nų, ara bų ir 
ki tų tau ty bių žmo nių, su si rin ku sių ir 
be si džiau gian čių kar tu su lie tu viais. 
Vi si jie pa si puo šę sa vo tau ti niais 
at ri bu tais. Vi suo se Odi sė jos ren gi-
niuo se da ly va vo Mis Be ris sas – ita lų 
kil mės gra žuo lė. Sa vo ap si lan ky mu 
ji pa ger bė lie tu vių bu riuo to jus. 

Ben dra vi mas su lie tu viais la-
bai šil tas. Pa si svei kin da mi vi si sku-
ba bu čiuo ti į žan du ką, gle bės čiuo tis. 
Nors tik kas tre čias jų žo dis lie tu-
viš kai, vi si ki ti is pa niš kai, la bai no-
ri ben drau ti. Kal ban čių lie tu viš kai 
– vie ne tai. Tai dau giau sia vy res ni 
žmo nės – 50-70 me tų, ku rie at vy ko 
į Be ris są vi sai ma žu čiai ir kal bą iš-
mo ko iš jau am ži ną atil sį tė vų, ar ba 
gi mę čia, bet kal bą dar iš tė vų pe rė-
mė. Šių žmo nių vai kai ir anū kai lie-
tu viš kai mo ka tik ke le tą fra zių ar ba 
vi siš kai ne mo ka. Keis tas jaus mas, 
kai žiū ri į mer gi nas, vil kin čias tau-
ti niais dra bu žiais, ma tai jų vei duo se 
lie tu viš kus bruo žus (kai kur ge ro-
kai su si mai šiu sius su is pa niš kais ir 
ita liš kais), bet su si kal bė ti ne ga li... 
Ma žes ni vai ku čiai dar la biau ne pa-
na šūs į lie tu viu kus, tam sios odos, 
ru dų akių. To dėl tik šyp sai si ir ban-
dai kaž ką  pa sa ky ti, nes jie gau do 
kiek vie ną žo dį iš ta vo lū pų. 

Ga vo me ne vie ną pra šy mą at-
siųs ti lie tu vių kal bos ele men to rių. 
Vi sus mū sų su ve ny rus ir me džia-
gą, su si ju sią su Lie tu va, iš graibs tė. 
DVD „Ne re gė ta Lie tu va“ žiū rė jo 
kaip į pa sa kų ša lį. Lie tu vių kal bos 
ele men to riaus – pra džia moks lio pra-
šo se ne liai, pa si ry žę mo kin ti sa vo 
anū kus nors kiek lie tu viš kai.

Vie nas pa gy ve nęs po nas į su-
si ti ki mą kran ti nė je at ėjo su an ti kva-
ri niu sa vo tė vo la ga mi nu, su ku riuo 
jis pa li ko Lie tu vą. Sau go kaip di-
džiau sią re lik vi ją. 

Toks pats keis tas jaus mas apė-
mė drau gi jo je „Ne mu nas“, kur tau-
ti nius šo kius šo ko ir vi sai ma žu čiai 
vai kai, ir jau vy res ni. Kaip jie sten-
gė si! Nuo šir džiai, brauk da mi pra kai-
tą, pa du sę nuo vie ti nio karš to oro. 
Ste bint tuos šo kius apė mė toks ge ras 
jaus mas, – juo kiau si iki aša rų. Ma žai 
kas lie tu viš kai kal ba, bet lie tu viš kus 
šo kius mo ka. Ne me luo siu, pa ti už si-
ma niau lan ky ti tau ti nių šo kių ra te lį, 
nes man pa si da rė gė da, kad aš, lie tu-
ve bū da ma, be veik ne mo ku nė vie no 
lie tu viš ko šo kio...

Edi ta Ska rai tė
„Tūks tant me čio odi sė jos“ 

kran to ko man dos na rė

MO MEN TAS IŠ SU SI TI KI MO SU BURIUOTOJAIS IŠ LIETUVOS, „TŪKS TANT ME ČIO ODI SĖ JOS“ DA LY VIAIS BE RIS SE
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Lie tu vo je lan kė si Jung ti nių 
Ame ri kos Vals ti jų Lie tu vių Ben druo-
me nės Kraš to val dy bos pir mi nin kas 
Vy tas Ma ciū nas. Ta pro ga jis su ti ko 
at sa ky ti į ke le tą klau si mų. Pra de da-
me nuo ke lio nės į Lie tu vą tiks lo.

– Mes šią va sa rą Lie tu vo je 
nu ma to me re a li zuo ti stu den tų sta-
žuo čių pro gra mą. Ga lė tų at vyk ti iki 
20 stu den tų, gy ve nan čių JAV, ir Lie-
tu vo je va sa ros me tu iš bū ti ma žiau-
siai 4 sa vai tes, o gal ir il giau – pa-
gy ven ti čia ir sa vo pro fe si jos sri ty je 

Su da ry ti są ly gas ben dra vi muiJUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE

at lik ti prak ti ką.

– Tai bū tų Ame ri kos lie tu-
viai?

– Tie, ku rie tin ka mai mo ka 
lie tu vių kal bą, kad ga lė tų lais vai 
ben drau ti. 

– Ga lė tų bū ti ir ne lie tu vių 
kil mės?

– Kad ge rai lie tu viš kai kal bė-
tų ame ri kie čiai, aš ne pa žįs tu. Sa ky-
čiau tie siai: tai bū tų lie tu viai, ku rie 
dar mo ka lie tu vių kal bą. 

– Ko dėl ki lo to kia min tis? 
Gal tu ri te daug to kių no rin čių?

– Jei gu no ri, kad jau ni žmo-
nės pa žin tų Lie tu vą, tai ne už ten ka, 
kad jie da ly vau tų šven tė se. Jie tu ri 
mo kė ti gy ven ti lie tu viš ko je kas die-
ny bė je, tu rė ti as me ni nės pa tir ties. 
To kią sta žuo tę prieš ke le tą me tų aš 
pa dė jau or ga ni zuo ti sa vo duk rai. Ji 
sta ža vo Vil niu je, bio tech no lo gi jos 
ins ti tu te. Rei kė jo vis ką or ga ni zuo ti 
vie nam, o kai stu den tas yra vie nas, 
jam yra ne pa lan ki so cia li nė ter pė. 
Su dė tin ga ir tiems, ku rie stu den tą 
pri ima, jei gu nė ra struk tū ri nės pro-
gra mos. Tai idė jai rei kia su kur ti or-
ga ni za ci nius rė mus. Pa laips niui mes 
tuo rū pi na mės. Tam rei ka lui į JAV 
LB Kraš to val dy bą vi ce pir mi nin-
ke pa si kvie čiau Bi ru tę Bub lie nę. Ji 
Moks lo ir kū ry bos sim po ziu me Chi-
ca go je sėk min gai pri sta tė šį pro jek-
tą, da ly va vo ir pa čių jau nuo lių, ku rie 
to kio se sta žuo tė se yra da ly va vę pa-
vie niai, kad pa si da lin tų sa vo pa tir ti-
mi. Jie pa pa sa ko jo, ko dėl toks da ly-
kas jiems bu vo nau din gas. Tai su lau-
kė la bai tei gia mų ki tų stu den tų at si-
lie pi mų. Šiuo me tu jau vyk do me šių 
me tų re gist ra ci ją. Gy vuo ja tin kla pis 
www.sta zuo te.com, ku rį stu den tai 
ga li lan ky ti ir kur jie ga li skelb ti sa-
vo duo me nis ir net gi ra ši nį, ko dėl jie 
no ri da ly vau ti. Vyks at ran ka, bet tai 
pri klau sys nuo to, kiek to kių stu den-
tų už si ra šys. O gal ir at ran kos ne rei-
kės, gal bus ga li ma siųs ti į Lie tu vą 

vi sus. Stu den tai bus skirs to mi pa gal 
pro fe si jas ir ban do ma jiems su ras ti 
tin ka mą sta žuo tę. 

– Įdo mu, kaip Jū sų duk rai 
se kė si Lie tu vo je? Ar ji ne nu si vy lė?

– Ne. Tech ni nė pa tir ties pu sė 
bu vo la bai ge ra, tik, kaip mi nė jau, 
sun ku mų bu vo so cia li ne pras me, nes 
ji bu vo vie na ir bu vo at si dū ru si ki to-
kio je ap lin ko je. 

– Kaip pri si me nu, nuo lat 
rū pi na tės jau ni mu – te ko JAV LB 
fo ru muo se gir dė ti Jū sų pro jek tų, 
skir tų jau ni mui. Au gi na te pa mai-
ną?

– Jei gu į jau ni mą ne krei pi dė-
me sio, ma no nuo mo ne, tai ta vo veik-
la bus trum pa lai kė. Ji baig sis, kai tau 
nu si bos ar ba kai pa varg si. Tu ri bū ti 
krei pia ma dė me sio į at si nau ji ni mą. 
Jei gu to ne da ro ma, pras mė tam pa 
sun kiau ap čiuo pia ma. 

– Šiek tiek pa kal bė ki me apie 
Ame ri kos Lie tu vių Ben druo me nės 
pro ble mas ir dar bus: kas ge ra, kas 
blo ga?

– Pa grin di nis mū sų rū pes tis 
– su da ry ti są ly gas įvai rio pam ben-
dra vi mui įvai rių in te re sų žmo nėms. 
Daug pa stan gų bu vo dė ta or ga ni-
zuo jant šo kių šven tę, te at ro fes ti va-
lį ir Moks lo ir kū ry bos sim po ziu mą. 
Ma no įsi ti ki ni mu, Kraš to val dy ba 
tu ri su da ry ti są ly gas įvai rio se sri ty-
se. To liau pla nuo ja me du pro jek tus 
– stu den tų sta žuo čių pro gra mą, tai-
ko mą jau na jai kar tai, o ki tą dar bą 
dar tik pra de dam, tai jo kol kas ne-
vie šin siu, nes ne la bai ge rai, kai per 
anks ti pra de di pa sa ko ti. 

– Ar Lie tu vių Ben druo me-
nės veik la kei čia si, juk įsi jun gia 
nau jo sios kar tos lie tu vių, at vy-
ku sių po Ko vo 11-osios? O gal jų, 
veik lių, tiek ne daug, kad Jūs net 
ne jau čia te jų bu vi mo? 

– Nau jų jų la bai daug ir jų da-
ly va vi mas veik lo je bu vo la bai ryš-

VY TAS MA CIŪ NAS
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kiai pa ste bi mas Te at ro fes ti va ly je. 
Fak tiš kai be veik vi si te at ra lai – ak-
to riai yra tre čio sios ban gos žmo-
nės. Aš jau įsi ti ki nau, kad lie tu viš ką 
kū ry bą už Lie tu vos ri bų vyk dys tik 
nau jo sios ban gos at sto vai. Nes tik 
jie yra pa jė gūs kal bą nau do ti kū ry bi-
nia me ly gy je. Iš žmo nių, jau nes nių 
kaip 60 me tų, ku rie yra gi mę Ame-
ri ko je, nie ko ne bus. Bus su bu vi mai, 
ben dra vi mas, o ta me ben dra vi me 
kū ry bi nė jė ga bus tre čia ban giai. 

– Ir švie ti mas prak tiš kai yra 
tre čia ban gių ran ko se.

– Dėl švie ti mo aš dar toks ka-
te go riš kas ne bū čiau, nes ma tau, kad 
mo ky to jų yra ir gy ve nu sių Ame ri kos 
ap lin ko je. Li tu a nis ti nia me švie ti me 
yra pa si kei ti mo, bet jis dar ne toks 
ryš kus, aki vaiz dus, kaip kū ry bos sri-
ty je. 

– Ko kią da lį ben druo me nės 
na rių su da ro tre čia ban giai?

– Te at ro fes ti va ly je jų bu vo 
100 proc. Mo kyk lo se – gru biai ta-
riant, pu sė mo ky to jų, o moks lei vių 
– du treč da liai.

– Ar apy lin kių skai čius kei-
čia si – dau gė ja, ma žė ja?

– Apy lin kių pa dau gė jo, nes 
su si kū rė nau jų, ku rias su da ro nau jai 
at vy ku sie ji. Pvz., ne se niai su si kū rė 
Or lan do apy lin kė Flo ri do je, ku rią 
su bū rė jau nas ver sli nin kas, tu rin tis 
tau ti nį nu jau ti mą. Mes ga na ar ti mai 
ben dra vo me, kol apy lin kė bu vo įkur-
ta. Ir ki tuo se mies tuo se vyks ta or ga-
ni za ci nis ju dė ji mas. JAV LB Kraš to 
val dy bo je plėt rai tu ri me žmo gų – Si-
gi tą Šim ku vie nę Ro sen, taip pat tu-
rin čią stip rią ben druo me niš ką pa tir-
tį, ku ri la bai ak ty viai dir ba su sa vo 
kar tos lie tu viais – tre čia ban giais. Ji 
tik riau siai ne si prie šin tų, jei gu pa sa-
ky čiau, kad to kios pa tir ties ji įga vo 
dirb da ma kar tu su sa vo kai my ne a.a. 
Vai va Vėb rai te. Tai toks nuo sta bus 

VY TAS MA CIŪ NAS LIE TU VO JE SU VAI KAIS STO VYK LO JE GIED RAI ČIUO SE

žmo gus, ku ris pa žįs ta ir vie ną, ir ki tą 
pa sau lį, ir tu ri kū ry bi nės ener gi jos. 

– Ar Ame ri kos išei vi jai rei-
kia Lie tu vos pa gal bos ir ko kios? 
Ko no ri te iš Lie tu vos?

– Ame ri kos lie tu viai tu ri il gą 
or ga ni za ci nę pa tir tį, or ga ni za ci jos 
gy vuo ja dau ge lį me tų. Yra įvai rių 
ben dra vi mo ga li my bių. Tai, ko la-
biau siai rei kia, šian dien ir vyks-
ta. Daug, pvz., švie ti mo me džia gos 
pa ruo šia ma Lie tu vo je ir nau do ja ma 
mū sų mo kyk lo se. Mi nė to je stu den tų 
sta žuo čių pro gra mo je Lie tu vos pa-
gal ba ir gi bū tų la bai nau din ga. Aš 
esu to kios nuo mo nės, kad efek tin-
giau sia pa gal ba yra ta da, kai dar bai 
at lie ka mi pa čio je Lie tu vo je, ypač tai 
aki vaiz du eko no mi nės kri zės me tu, 
nes eko no mi nė apy var ta lie ka Lie-
tu vo je. 

Kal bi no Aud ro nė V. Škiu dai tė
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2009 m. ge gu žės mėn. 2 d.  
Chi ca gos apy lin kių tau ti nis an sam-
blis „Gran dis“ iš kil min gu kon cer tu 
„Ei na sau le lė apie dan gų“ Mot her 
McAu ley gim na zi jos sa lė je Chi ca-
go je švęs 50 me tų veik los su kak-
tį. Vė liau tą va ka rą vi si kvie čia mi 
į šven tiš ką po ky lį Pa sau lio lie tu vių 
cen tre, Le mon te.  

Ko žiū ro vai ga lės ti kė tis iš 
50-me čio su kak ties pro gra mos? 
An sam blio me no va do vės Vio le tos 
Smie liaus kai tės Fa bia no vich žo-
džiais, tai bus ne ei li nis kon cer tas, 
ku ria me pa si ro dys 115 gran die čiai.  
Šoks vai ku čių, vai kų, jau nu čių, jau-
nių, jau ni mo/stu den tų ir pa gy ve-
nu sių jų ra te lių šo kė jai.  Kon cer te 
su ti ko da ly vau ti žy mi Lie tu vos dai-
ni nin kė Ve ro ni ka Po vi lio nie nė ir  5 
mu zi kan tų ka pe la iš In dia na po lio, 
In dia na „Bi ru bar“, va do vau ja ma 
mu zi kės Ad ri jos Be lec kie nės. Žiū-

„Gran dies“ pen kias de šimt me čio su kak tu vės

ro vus su sce no je ma to mais šo kiais 
ir tra di ci jo mis su pa žin dins ak to rė 
Aud rė Bud ry tė Na kie nė.  Kon cer te 
vyks Ra sos-Ku po lės-Jo ni nių šven-
tė. Bus šven čia mas Lie tu vos pir mo 
pa mi nė ji mo tūks tant me tis. Me no va-
do vė tei gia, kad ju bi lie ju mi pra dė jo 
rū pin tis jau 2008 m., net iki gran die-
čių da ly va vi mo XI II Tau ti nių šokių 
šven tė je Los An ge les, CA.

An sam blio is to ri jo je bu vo 
trys an sam blio va do vės. Pirmieji 
ansamblio šokėjai buvo skautai. 
Skautininkė Ire na Ši lin gie nė 1953 
m. įstei gė gru pę ir jai va do va vo iki 
1959 m., kai dėl sil pnė jan čios svei-
ka tos dar bą tu rė jo nu trauk ti, o gru pė 
be jos iš iro. Ire na Smie liaus kie nė at-
gai vi no „Gran dį“ 1964 m. ir jai va-
do va vo, kol da bar ti nė me no va do vė 
Vio le ta Smie liaus kai tė Fa bia no vich 
pe rė mė va de les 1995 m. Bu vu si 
gran die tė Alek san dra Gra žy tė Si mo-

nai tie nė taip pri si me na sa vo va do vę 
I. Smie liaus kie nę, mi ru sią 2007-
04-08: „Ji bu vo „Gran dies“ šei mos 
šir dis, o mes – kaip jos vai kai. Jos 
mei lė tau ti niam šo kiui už de gė mus 
vi sus!...“ 

Da bar ti nė me no va do vė įgi-
jo pa tir ties dirb da ma su sa vo mo ti-
na ir mo ky da ma įvai rio se gru pė se: 
„Anks čiau, nuo apy tik riai 1978 m., 
tu rė jau sa vo vie ne tą. Tai bu vo „Vy-
tis“, ku ris bu vo re mia mas Šau lių or-
ga ni za ci jos. Nuo 1965 m. ta pau ma-
mos (Ire nos Smie liaus kie nės) pa dė-
jė ja Mar qu et te Par ko (li tu a nis ti nės 
mo kyk los) an sam bly je, pas kui te ko 
mo ky to jau ti Do ne lai čio li tu a nis ti nė-
je mo kyk lo je, Chi ca gos li tu a nis ti nė-
je mo kyk lo je ir da bar Mai ro nio li tu-
a nis ti nė je mo kyk lo je“. 

Vio le ta Fa bia no vich bu vo 
X Tau ti nių šo kių šven tės (1996 m. 
Chi ca go je) me no va do vė. Įvai raus 

GRAN DIE ČIAI KAU NE



372009 Balandis  /  Pasaulio lietuvis

PLB kraš tų ži nios

amžiaus an sam blio šo kė jus ju bi-
lie jaus šven tei ruo šia 10 mo ky to jų 
(mo ky to jų gre to se yra dar dvi mo ky-
to jos, vie na, ku ri 2008/2009 m. lai-
ki nai ne mo ko, vie na, ku rios mo ko-
mas su au gu sių jų ra te lis su si bu ria tik 
ruo šian tis iš ei vi jo je vyks tan čioms 
šo kių šven tėms.) Ne vie nas mo ky to-
jas už au go „Gran dies“ gre to se. 2008 
m. XI II Šo kių šven tės pro gra mos 
lei di ny je il ga me tė šo kė ja bei pa gy-
ve nu sių jų šo kė jų ra te lio mo ky to ja 
Vi da Bra zai ty tė ra šė: „Lie tu viškas 
tau ti nis šokis – pe nas ma no dva siai“.

Nuo įsi kū ri mo an sam bly je 
yra šo kę dau giau kaip 1300 lie tu vių 
kil mės šo kė jų, gi mu sių Lie tu vo je, 
Šiau rės ir Pie tų Ame ri ko je ir ki tur. 
Nuo 1994 m. „Gran dies“ ba let meis-
te ris yra Gin ta ras Grin ke vi čius, bai-
gęs cho re og ra fi jos moks lus Klai-
pė dos uni ver si te te. Me tams bė gant 
an sam blio pro gra mos ir pa si ro dy-
mai įvai rūs. Jie vy ko ma žo se sa lė se, 
are no se ir lau ke. Įžy mes nės veik los 
są ra šan ga li ma įra šy ti ke tu riuo se 
mies tuo se – Chi ca go je, Bal ti mo rė je, 
Was hing ton, D.C., ir To ron te – pa-
sta ty tą spek tak lį „Lie tu viš kos ves tu-
vės“. Šo kė jai taip pat da ly va vo tarp-
tau ti nė je pa ro do je „Ex po 67” (Mon-
tre al, Ca na da, 1967 m.) ir iš ei vi jos 
lat vių Šo kių šven tė je Cle ve lan de 
(1997 m.), Los An ge les (Ca li for nia) 
Lie tu vių die no se (1995, 2001, 2005 
m.). „Gran dis“ at sto va vo Chi ca gai ir 
Ame ri kos lie tu viams, ro dė grakš čius 
bei gra žius lie tu vių tau ti nius šo kių 
ju de sius sa vo pa si ro dy muo se lie tu-
viams ir ki ta tau čiams įvai rio se šo-
kių šven tė se ir fes ti va liuo se Šiau rės 
Ame ri ko je, Pie tų Ame ri ko je, Aust ra-
li jo je ir, ži no ma, Lie tu vo je. An sam-
blie čiai šo ko vi so se Šo kių šven tė se, 
vyks tan čio se Šiau rės Ame ri ko je, iš-
sky rus II, ir da ly va vo dai nų šven čių 
šo kių die nų pro gra mo se Lie tu vo je – 
1994, 1998, 2003, 2007 m. 

Rei kia daug lai ko pra leis ti re-
pe ti ci jo se, bet pa gy ve nu sių jų ra te lio 
šo kė ja Re gi na Va si liaus kie nė ši taip 
sa ko: „Mes ne au ko ja me, o leidžia me 
sa vo lais va lai kį re pe ti ci jo se. Tai yra 
sma gu“.

Po ju bi lie ji nio kon cer to, po „GRAN DIES“ VE TE RA NAI SU VA DO VE VI DA BRA ZAI TY TE

pen kias dešimt me čio šven tės, ko kie 
to les ni „Gran dies“ pla nai? – tei rau-
ja mės va do vės V. Smie liaus kai tės 
Fa bia no vich: „Ruo ši me jau ni mą/
stu den tų ra te lį šok ti Dai nų šven tė je 
Vil niu je šią va sa rą, o gruo džio mė-

„GRAN DIES“ AN SAM BLIO VA DO VĖ VIO LE TA SMIE LIAUS KAI TĖ FA BIA NO VICH 
(ANT RO JI IŠ KAI RĖS) SU RA TE LIU MO KY TO JO MIS VI DA BRA ZAI TY TE IR DA LIA BI-
LAIŠYTE DE MUTH BEI AN SAM BLIO CHO RE OG RA FU GIN TA RU GRIN KE VI ČIUM

ne sį „Gran dis“ žada da ly vau ti Ar-
gen ti nos „Ne mu no“ 100-me tų ju bi-
lie jaus ruo šia mo je šokių šven tė je“.

Ra mu nė Ku bi liū tė
Nuotraukos autorės 

ir „Grandies“ archyvo
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Lie tu vių Ben druo me nė Or-
lan do, FL, mies te per trum pą lai ką 
pa ro dė di de les pa stan gas pla tin ti 
lie tu vių var dą. Ko vo 11-ąją die ną 
Or lan do me ras Bud dy Dy er iš lei do 
pro kla ma ci ją, kad ši die na yra „Lit-
hu a nian Ame ri can Com mu ni ty Day“ 
Or lan do mies te.

Pro kla ma ci ja me ro įstai go je 
bu vo ofi cia liai įteik ta Al vy dui Smi-
lins kui, Or lan do Lie tu vių Ben druo-
me nės pir mi nin kui. Do ku men te ci-
tuo ja ma Ame ri kos lie tu vių pa gal ba 
ko vo je už Lie tu vos ne pri klau so my-
bę ir Lietuvos vals ty bei, iš si lais vi-
nu siai iš so vie tų oku pa ci jos.

Or lan do me ras pa skel bė Lie tu vių die ną

Mi ni ma, kad pa gal 2000 me-
tų gy ven to jų su ra šy mą Ame ri ko je 
gy ve na 715 039 Ame ri kos lie tu vių, 
iš jų Or lan do mies te gy ve na 3290. 
Taip pat sa ko ma, kad Lie tu vių Ben-
druo me nė iš lai ko lie tu viš ką kul tū rą 
ir tra di ci jas, da ly vau ja lab da rin go je 
veik lo je, pa de da nau jai at vy ku siems 
lie tu viams adap tuo tis ir įsi jung ti į 
vie ti nės vi suo me nės gy ve ni mą.

Skel biant pro kla ma ci ją ry šius 
su me ro įstai ga ko or di na vo Or lan do 
LB pir mi nin kas Al vy das Smi lins kas, 
vi ce pir mi nin kas Min dau gas Sa tas ir 
val dy bos na rys Jur gis Bi ru tis.

Ko vo 11-osios pro ga Or lan do 

Lie tu vių Ben druo me nė su ren gė vie-
šą mi nė ji mą Or lan do Tur key La ke 
Par ke. Ren gi nio me tu taip pat vy ko 
Ka ziu ko mu gė, vai kų šo kių gru pių 
pa si ro dy mai, žai di mai.

Or lan do Lie tu vių Ben druo me-
nė ak ty viai da ly vau ja vi suo me ni nė je 
veik lo je. Tu ri sa vo krep ši nio ko man-
dą, šiuo me tu pir mau jan čią tarp Flo-
ri dos lie tu vių, taip pat tu ri bi liar do 
žai dė jų ko man dą, me ni nin kų bū re lį, 
pla nuo ja įkur ti lie tu viš ką mo kyk lė-
lę. 

Jur gis Bi ru tis
as mi lins kas@hot mail.com

OR LAN DO, FL, ME RAS BUD DY DY ER LIE TU VIAMS ĮTEI KIA PRO KLA MA CI JĄ APIE LIE TU VIŲ DIE NOS PA SKEL BI MĄ. EDI TOS 
KLIN KEL NUOTR.
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Pa grin di nis Va sa rio 16-osios 
mi nė ji mas

2009 m. va sa rio 28 d. Hu et-
ten fel de vy ku sia me pa grin di nia me 
VLB Va sa rio 16-osios mi nė ji me, 
ku rį ren gė val dy ba, da ly va vo per 
500 lie tu vių ir jų drau gų ne tik iš 
Vo kie ti jos, bet ir iš ki tų kraš tų. Pa-
grin di nę kal bą pa sa kė Eu ro pos Par-
la men to na rys Vy tau tas Land sber-
gis, bu vęs Są jū džio, Lie tu vos Aukš-
čiau sio sios ta ry bos-At ku ria mo jo 
Sei mo ir Tė vy nės są jun gos pir mi-
nin kas, aukštos kva li fi ka ci jos bei 
gi lios pa tir ties kal bė to jas, pa sa ko jęs 
apie „Tris Va sa rio še šio lik tą sias“ ir 
jų svar bą Lie tu vos is to ri jo je. 

Šven tė pra si dė jo Hu et ten fel do 
ka ta li kų Švč. Jė zaus šir dies baž ny-
čio je, Mišias lie tu viškai au ko jo prel. 
Ed mun das Put ri mas. Bu vo pa ro dy ti 
trum pi fil mai „Ne ge rė ta Lie tu va“ ir 
„Lie tu vos tūks tant me čio odi sė ja“. 

Su si rin ku sius svei ki no VLB 
val dy bos pir mi nin kas An ta nas 
Šiugž di nis, da ly va vo Lie tu vos am-
ba sa do rius prie NA TO Briu se ly je 
Li nas Lin ke vi čius, am ba sa do rius 
prie Eu ro pos Ta ry bos Stras bu re Ge-
di mi nas Šerkš nys, nau ja sis Hes se no 
že mės fe de ra ci jos rei ka lų mi nist ras 
Mi cha e lis Bod den ber gas, Vo kie-
ti jos Bun des ta go na rys Mi cha e lis 
Meis te ris, Bergst ras sės ap skri ties 
vir ši nin ko pa va duo to jas Got tlie-
bas Oh lis, Eu ro pos Par la men to na-
rys Mi cha e lis Gah le ris, am ba sa dos 
Ber ly ne pa siun ti nys Gin tau tas Va-
siu lis, am ba sa dos Ber ly ne pa ta rė jas 
Vy tas Gu da vi čius, Lie tu vos gar bės 
kon su las Frank fur te Achi mas Nau-
man nas, eko no mi kos ata šė Liu-
tau ras La ba naus kas, Main zo vys-
ku pi jos or di na ria to at sto vė Do ris 
Ga gian nis, ki ti ap skri ties ir mies to 
ad mi nist ra ci jos bei dva si nin ki jos 
at sto vai. Sve čiai ta rė žo dį. Mu zi ki-
nius rė mus su tei kė fol klo ro at li kė ja 
Da na ja, lie tu vių fol klo ro an sam-
blis Vo kie ti jo je „Le liu mai“. Ant ro-
ji da lis – Va sa rio 16-osios gim na-
zi jos mo ki nių kon cer tas, pra dė tas 

VOKIETIJOJETra di ci niai ren gi niai ne tra di ciškai

įspū din ga ins ce ni za ci ja „Amžinai 
gy va“, vaiz duo jan čia Lie tu vos gi-
mi mą bei is to ri jos rai dą. Pro gra-
mo je skam bė jo į ori gi na lią sin te zę 
su jung ti au ten tiš ki liau dies mo ty-
vai bei mo der nio mis aran žuo tė mis 
pa į vai rin ti kū ri niai. Per ne tra di ciš-
kai kom pak tiš ką, ta čiau ku pi ną ori-
gi na lių ir pro fe sio na liai at lik tų kū-
ri nių pro gra mą gim na zis tai, o taip 
pat pro gra mo je kas met da ly vau jan-
tys jau bai gę mo ki niai dar kar tą įro-
dė, kad lie tu viš kai dai nai ir šo kiui 
jie mie lai au ko ja sa vo lais va lai kį. 
Me ni nę pro gra mą jau de šim tą jį 
kar tą ren gė Va sa rio 16 gim na zi jos 
mu zi kos mo ky to jas Gin ta ras Ru čys 
ir šo kių mo ky to ja Aud ro nė Ru čie-
nė. 

Po to nuo tai kin gam šo kiui 
kvie tė ir sve čius links mi no le gen di-
nė pop gru pė „Vai ras“, jau penk tus 
me tus kon cer tuo jan ti Hu et ten fel de. 
Va sa rio 16-osios gim na zi jos vi rė jos 
kvie tė pa si vai šin ti švie žiais, dar ga-
ruo jan čiais ir tra di ciškai ska niais ce-
pe li nais.

Pet ras Veršelis

Laiškas iš Lie tu vos
2009-02-28 Ren ho fo pi ly je 

bu vo ati da ry ta lie tu viškos fo to gra-
fi jos pa ro da „Laiš kas iš Lie tu vos“. 
Eu ro pos lie tu vių kul tū ros cen tro 
(ELKC) Vo kie ti jo je ini cia ty va įkur-
to je ga le ri jo je, ku ri nu si drie kia per 
tris erd vios Ren ho fo pi lies aukš tus, 
at ei ty je pla nuo ja ma reng ti Lie tu vą ir 
jos gy ven to jus pri sta tan čias fo to gra-
fi jų pa ro das.

Gau siai su si rin ku sius pa ro-
dos lan ky to jus, Lie tu vos fo to gra fus 
Ma ri ją Ši lei kai tę Či čir kie nę, Vy tau tą 
Ta mo liū ną, Ze no ną Bal trušį ir pa-
ro dos ku ra to rę Do vi lę Zel čiū tę pa-
svei ki no Eu ro pos lie tu vių kul tū ros 
cen tro di rek to rius Ri mas Čup lins-
kas. D. Zel čiū tė pri sta tė pa ro do je 
eks po nuo ja mus kū ri nius bei jų au to-
rius. Eks po zi ci jo je drą siai gre ti na mi 
ži no miau sių Lie tu vos fo to meist rų, 
to kių kaip An ta nas Sut kus, Ro mu-
al das Ra kaus kas, Alek san dras Ma-
ci jaus kas, Ro mu al das Po žers kis ar 
Al gi man tas Alek san dra vi čius, kū ry-
ba su jau nes nių ir jau ėmu sių gar sė-
ti me nini nkų – Ri mal do Vikš rai čio, 

PA GRIN DI NIO PRA NE ŠI MO AU TO RIŲ VY TAU TĄ LAND SBER GĮ PRI STA TO VLB VAL-
DY BOS PIR MI NIN KAS AN TA NAS ŠIUGŽ DI NIS
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Vy tau to Plet kaus, Alek san dro Os ta-
šen ko vo, Gin ta ro Če so nio bei Eval-
do Iva naus ko – dar bais. Kiek vie nas 
kū ri nys, įta ko tas au to riaus ta len to 
ir li ki mo, iš ta ria, pra ne ša pa sau liui 
ži nią: kas jam yra Tė vy nė, ko kia ji 
– pei za žas ir my li mas gim ta sis mies-
tas, so cia li nės fo to gra fi jos mo ty vai 
ir po eti nis žvilgs nis į pa sau lį. Iš Lie-
tu vos at vy kę me ni nin kai pa do va no jo 
Kul tū ros cen trui ir Va sa rio 16-osios 
gim na zi jos bib lio te kai šūs nį įsi min-
ti niau sių Lie tu vos fo to me ni nin kų al-
bu mų. 

Ati da ry mo me tu pi lies fo je 
nuo tai kin gas džia zo im pro vi za ci jas 
sak so fo nu bei per ku si ja at li ko Vai-
das Bru de ris, Au re li jus Žit kaus kas ir 
Ar tio mas Op per mann. Pla nuo ja ma, 
kad „Laiškas iš Lie tu vos“ 2009-ai-
siais ap ke liaus ir ki tus Eu ro pos 
kraštus.

ELKC inf.

KU RA TO RĖ D. ZEL ČIŪ TĖ IR EUROPOS LIETUVIŲ KULTŪROS CENTRO DI REK TO RIUS 
R. ČUP LINS KAS PRI STA TO PA RO DĄ

Pa ne mu nės re gio nas yra gra-
žio je Kau no mies to da ly je: ša lia te ka 
Ne mu nas (iš čia ir ki lęs Pa ne mu nės 
gy ven vie tės var das), tu ri me nuo-
sta bų ir di džiau sią Kau ne Pa ne mu-
nės ši lą, to dėl nuo se no Pa ne mu nė 

Pro jek tas „Ma to Šal čiaus ke liais“
pa skelb ta ku ror tu. Pa ne mu nė je yra 
Švč. Mer ge lės Ma ri jos var do baž ny-
čia (1859 m.), ša lia įsi kū ru si Pa ne-
mu nės bib lio te ka, mo kyk los, vai kų 
dar že liai. Pa ne mu nė je gy ve no daug 
žy mių žmo nių, ir vie nas iš jų bu vo 
Ma tas Šal čius. 

Ma tas Šal čius bu vo iš tų ne-
ra mių jų sie lų, ku rios pa sau lį troš ko 
pa žin ti ne tik iš kny gų, bet ir iš ar-
ti. Ke lio nės marš ru tas, nu si tę sęs nuo 
Kau no iki Je ru za lės, nuo Da mas ko 
iki Sin ga pū ro, nuo Dža kar tos iki Ma-
ni los, bu vo ir li ko fi  zi nės iš tver mės 
ir dva si nės bran dos pa vyz džiu, ku ris 
ir mū sų kla jo nėms su tei kia pra smės.  
Ma tas sa vo kny go je „Sve čiuo se pas 
40 tau tų“ ra šė, o, pa sak Čes lo vo Ku-
da bos, „vers da mas pus la pį po pus la-
pio, gė rė sis svar biau sia, bran giau sia 
žmo nių ver ty be – jų tar pu sa vio su gy-
ve ni mu, na tū ra liu ar ti mo pa ju ti mu“.

Sa vo die no rašty je Ma tas rašo: 
„Ge nys mar gas, svie tas dar mar ges-
nis, sa ko mū sų pa tar lė. Ta čiau žmo-
nių jaus mai ir troš ki mai vi sų vie no-
di. Ga li skir tis žmo gaus odos spal va, 
vei do ir no sies for ma, akių iš raiš ka 
ir ki ta, bet žmo nės vi sur mėgs ta, kad 

juos mei liai pa kal bin tu mei, gra žiai ir 
tei sin gai su jais ap si ei tum, ne nie kin-
tum jų, bet gerb tum, jiems pa dė tum 
var guo se, rū pes čiuo se ir ne lai mė se“.

Mū sų ben druo me nė tu ri su-
kau pu si daug in for ma ci jos apie Ma tą 
Šal čių, Šv. Ma to mo kyk lo je yra mu-
zie jus, ku ria me mo ki niai ir jau ni mas 
ren ka in for ma ci ją apie šį  ke liau to-
ją, vi suo me nės vei kė ją. Ben drau da-
mi su Ma to Šal čiaus duk ra Ra min ta 
Šal čiū te Sa vic kie ne kas kart vis su ži-
no me nau jų fak tų iš Ma to gy ve ni mo, 
veik los, ke lio nių. To dėl, įgy ven din-
da mi šį pro jek tą „Ma to Šal čiaus ke-
liais“, mes ti ki mės su rink ti dau giau 
pri si mi ni mų. Gal kas pa ži no jo Ma tą 
Šal čių, ži no ką nors apie jo švie ti-
mo, žur na lis ti kos, rašyto jo, ke liau to-
jo, mo to cik li nin ko ir kt. veik lą, tu ri 
nuo trau kų. No ri me ben drau ti su išei-
vi jos lie tu viais pa sau ly je, ku rie do-
mi si Ma to Šal čiaus veik la. 

Kon tak tai: Kris ti na Ce lie šiū tė
Tel. +370 37 34 58 75 (d.d 

8.00 – 14.00)
Fak sas: +370 37 34 57 51
Mob. tel +370 65 55 76 89 
El.p kris ti nai26@gmail.com

MA TAS ŠAL ČIUS (1890-1940) JAU-
NYS TĖ JE
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Ko vo 12 d. Le mon te, prie 
Chi ca gos, užge so Ra sos Šo liū nai tės 
Po sko či mie nės gy vy bė, pa kirs ta vė-
žio li gos. Ji mi rė bū da ma 53-jų me-
tų. Bu vo gi mu si Chi ca go je 1955 m. 
rug pjū čio 23 d. 

Ra sa bu vo bai gu si Le mon to 
„Mai ro nio“ li tu a nis ti nę mo kyk lą, 
ku rio je vė liau daug me tų mo kė dai-
nų ir tau ti nių šokių. Stu di ja vo Le wis 
uni ver si te te, bu vo mu zi kos mo ky to-
ja. Jau ni mo sto vyk lo se ir jau ni mo 
kon gre suo se JAV,  Ka na do je, Pie tų 
Ame ri ko je ir Eu ro po je mo kė dai nuo-
ti ir šok ti tau ti nius šokius. 1976 m. 
Le mon te įstei gė tau ti nių šo kių gru pę 

Pra ėju sia me PL nu me ry je įsi-
vė lė ap mau di klai da – po etas Ka zys 
Bra dū nas, 2009-02-09 mi ręs ir pa lai-

Ka zį Bra dū ną pri si me nant

Ra sos Šo liū nai tės Po sko či mie nės ne te kus
„Spin du lys“ ir jai va do va vo. Su ren-
gė šim tus kon cer tų ir at lik da vo pro-
gra mą įvai rio se jau ni mo ir Lie tu vių 
Ben druo me nės šven tė se. Bu vo vi-
suo me nin inkė – at ei ti nin kė, dau ge-
lio at ei ti nin kų mu zi ki nių pro gra mų 
ren gė ja, su ne pa pras tu džiaugs mu, 
hu mo ru ir mei le lie tu viškai dai nai 
bei tau ti niam šokiui au gi nu si nau jas 
jau ni mo kar tas. Bu vo Pa lai min to jo 
Jur gio Ma tu lai čio Mi si jos chor meis-
te rė, var go ni nin kė ir di de lė Mi si jos 
bei jos va do vų tal ki nin kė bei rė mė ja. 
La bai my lė jo vai kus ir jau ni mą. Su 
vy ru Re mi gi ju mi au gi no gra žią šei-
mą, o jos ar ti mai drau gei Ka ti lišky-

tei mi rus įvai ki no jos li ku sius naš lai-
čius vai kus. 

Ra sa pa li ko liū din čią šei mą – 
vy rą, vai kus, se se ris ir mo ti ną Al do-
ną, ku ri ne se niai pa lai do jo sa vo vy rą 
ir Ra sos tė vą Vy tau tą. 

Tai bu vo ne pa pras tai ge ros 
šir dies, vi sus lie tu vius my lė ju si mo-
te ris.

Tai tik da lis ne pa pras tai 
gražaus Ra sos gy ve ni mo. Ji sa-
vo dai na, šokiu ir mei le pa lie tė be-
veik kiek vie ną iš mū sų, tuo lik da ma 
amžina mu my se ir mū sų pri si mi-
muo se.

Gražina ir Vy tau tas Ka man tai

do tas Vil niu je, ži nu tės apie jo mir tį 
ir lai do tu ves pa va di ni me bu vo pa va-
din tas klai din gu var du. At si prašome. 

Mi nė da mi Po etą pa tei kia me  
mo men tą iš Jo lai do tu vių An ta kal nio 
ka pi nė se.
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Nauji „Pa sau lio 
lie tu vio“ au ko to jai 
ir gar bės 
pre nu me ra to riai

Eu ro pa
AU KOS:
45,40 zl
Ele na Ba liu lis, Ham burg, Vo-

kie ti ja;
JAV, Ka na da (JAV do le riais)
Gar bės pre nu me ra ta: Al do-

na Kai rie nė, North Pro vi den ce, RI, 
JAV; 

AU KOS:
20 dol.
Vy tau tas Bur ku nas, Webs ter, 

NY, JAV; 
Aust ra li ja (Aust ra li jos do le-

riais)
Gar bės pre nu me ra ta: Juo zas 

Gai lius, New town, Vic., 
AU KOS:
55 dol.
Juo zas Bal čiū nas, North Bal-

wyn, Vic.; Juo zas Do ne la, Ken sing-
ton, S.A.;

15 dol.
Ve ro ni ka Koženiaus kas, Moe, 

Vic.; Al gis Šim kus, East Bent leigh, 
Vic.;

5 dol.
Al gis Du dai tis, Car ling ford, 

N.S.W., An ta nas Jo kan tas, Ri ver wo-
od, N.S.W.

   Vil niu je:
Lie pos  1 d.  18.00  Pro fe sio na lio sios  kū ry bos va ka ras Se rei kiš kių 
   par ke ir Ka ted ros aikš tė je

Lie pos 2 d.  16.00  Liau dies me no pa ro dos ati da ry mas Tai ko mo sios 
   dai lės mu zie ju je, Ar se na le
  19.00  Cho ri nės mu zi kos va ka ras Lie tu vos na cio na li nė je
   fil har mo ni jo je
  22.00  Mo der ni zuo to fol klo ro pro gra ma „Ug nies gies mės“
   Kal nų par ke
   Kau ne:
Lie pos  2 d.  19.00  Kan klių kon cer tas „Skam bė ki te, kan klės“ Kris taus
   Pri si kė li mo baž ny čio je
   Vil niu je:
Lie pos  3 d.  17.00  Moks lei vių Dai nų die na Vin gio par ke
Lie pos  4 d.  10.00  Fol klo ro die na „Že my nė le žied ke lė le“ Se rei kiš kių
   par ke, Pi lių te ri to ri jo je ir Ka ted ros aikš tė je
  14.00-18.00 Pu čia mų jų or kest rų kon cer tai Ro tu šės aikš tė je
  20.00  Pu čia mų jų or kest rų kon cer tas „Va rio aud ra“ Kal nų
   par ke
   Kau ne:
Lie pos  4 d.  21.30  An sam blių va ka ras „Me tai“ Dai nų slė ny je
   Vil niu je:
Lie pos  5 d.  13.00  Mė gė jų te at rų pa si ro dy mai „Vai di nam tė vų kal ba“  
   Ro tu šės aikš tė je
  18.00  Jung ti nis mė gė jų te at rų spek tak lis „Ame ri ka pir ty je“
   Lie tu vos ru sų dra mos te at re
  21.00  Šo kių die na „Lai ko bry dėm“  Žal gi rio sta dio ne
Lie pos  6 d.  14.00  Ei ty nės
  17.00   Dai nų die na „Tūks tan čio auš rų dai nos Lie tu vai“
   Vin gio par ke

Dai nų šven tės pro gra ma
2009 m. lie pos 1-6 d.

Kviečia Pasaulio 
lietuvių ekonomikos 
forumas www.plef.lt


