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Ba landžio 20-24 d. Vil niu je vy ko ei li nis 
LR Sei mo ir PLB ko mi si jos po sė dis. Ko mi si ja 
yra svar biau sio ji ins ti tu ci ja, užtikrinanti užsie nio 
lie tu viams galimybę tie sio giai da ly vau ti spren-
džiant ne tik su iš ei vi ja su si ju sias, bet ir pa čios 
Lie tu vos pro ble mas. Du kar tus per me tus vyks-
tan tys to kie po sė džiai vyks ta ga na in ten sy viai 
– nuo ry to iki va ka ro, į juos yra kvie čia ma bū-
riai įvai rių Lie tu vos vals ty bės pa rei gū nų, ku rie 
jau di na si, kad bus išklau sy ti to kia me aukšta me 
ly gy je. Tik ste bint iš šo no su si da ro įspū dis, kad 
me tai ei na, o klau si mų ra tas ma žai kei čia si – pla-
nuo ja mos vis tos pa čios, te gu ir la bai svar bios te-
mos. Ra šo mos re zo liu ci jos, bet jos var gu ar ką 
nors kei čia, var gu ar į jas kas rim tai žiū ri (pvz., 
už sie ny je esan čių kul tū ros pa min klų pro ble ma). 
Tuo la biau, kad ko mi si ja tu ri tik pa ta ria mą jį bal-
są Sei me.

Pra dė da mas šį Sei mo ir PLB ko mi si jos 
po sė dį į ko mi si jos dar bo efek ty vu mą  dė me sį at-
krei pė ir nau ja sis ko mi si jos pir mi nin kas, Sei mo 
at sto vas Pau lius Sau dar gas. 

Taigi kas iki šiol trukdė komisijos darbui?
Gal vie na iš nesėkmės prie žas čių bu vo tai, 

kad po sė džiui pa si bai gus iki ki to po sė džio ne lik-
da vo at sa kin go už to klau si mo spren di mą – už-
sie nio lie tu viai iš va žiuo davo į sa vo kraš tus, o li-
kę Sei mo na riai įsi su kdavo į ki tų pro ble mų ra tą. 

O gal pro ble mos neišsprendžia mos? 
Kai ku rios pro ble mos iš tie sų yra la bai su-

dė tin gos, pvz., dvi gu bos pi lie ty bės klau si mas. 
Mū šis vyks ta jau ke lin ti me tai, o re zul ta tų kaip 
nė ra, taip nė ra, nes tei sūs jau čia si ir tie, ku rie no-
ri pla čiai tai ky ti dvi gu bos pi lie ty bės ins ti tu tą, ir 
tie, ku rie ma no, kad tai tu rė tų bū ti re ta iš im tis, 
kaip teigia ir Kon sti tu ci nis Teis mas. 

Na, bet to kių sun kių te mų nė ra la bai daug, 
bet, kaip yra te kę klaus ti ko mi si jos na rių, re tas 
ku ris ga lė jo įvar din ti, kad jo ka den ci jos me tu ko-
kia nors pro ble ma bu vo iš spręs ta. To dėl kar tais 
at ro dydavo, kad ši ko mi si ja yra dau giau gar bės 
rei ka las, duok lės ati da vi mas už sie nio lie tu vi jai. 

Kad rei ka lai pa si keis, lei džia ti kė tis nau-
jojo LR Seimo ir PLB komisijos va do vo Pau liaus 
Sau dar go ryžtingumas. Gal jis su ge bės su veržti 
diržus taip, kad, komisijai at krei pus dė me sį į pro-
ble mas, at sa kin gos ins ti tu ci jos jas ims spręsti, o 
ir pa tys ko mi si jos na riai ne pa lik s problemos be 
dė me sio. 

Aud ro nė V. Škiu dai tė

Kaip at sto vau ja ma 
išei vi ja Lietuvoje
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– Lie tu vos po li ti ką už sie nio 
lie tu vių at žvil giu esa me ap ta rę su 
už sie nio rei ka lų mi nist ru, šian dien 
no rė tu me kon kre čiai ap tar ti TMI-
Do, ku ris iki šiol bu vo tar pi nin kas 
tarp Lie tu vos ir už sie ny je gy ve-
nan čių lie tu vių, veik lą. Jau su si-
pa ži no te su šios ins ti tu ci jos veik la, 
ku ri bu vo vyk do ma jau be veik 20 
me tų, ir ga li te be tar piš kai įver tin-
ti, kas bu vo nu veik ta. Kaip pa si-
keis tų ins ti tu ci jos dar bas po re or-
ga ni za ci jos? 

– Tau ti nių ma žu mų ir iš ei vi jos 
de par ta men to re or ga ni za vi mo tiks-
las – užtik rin ti ge res nį už sie ny je gy-
ve nan čių lie tu vių in te re sų at sto va-
vi mą. Tie sio gi nis už sie nio lie tu vių 
in te re sų at sto va vi mas Vy riau sy bės 
ly giu ga ran tuos ge res nį veik los ko-
or di na vi mą ir efek ty ves nį lė šų ad mi-
nist ra vi mą.

Tie sio gi nis už sie nio lie tu vių in te re sų 
at sto va vi mas ga ran tuos ge res nę veik lą

Į „Pa sau lio lie tu vio“ klau si mus at sa ko nau ja sis Tau ti nių ma žu mų 
ir iš ei vi jos de par ta men to (TMID) prie Lie tu vos Vy riau sy bės gen. di rek-
to rius Ar vy das Dau no ra vi čius.

Ne abe jo ju, kad ge ro sios prak-
ti kos, ku rios per be veik du de šimt-
me čius trun kan čią de par ta men to 
veik lą su kaup ta iš ties daug, tęs ti nu-
mas bus už tik rin tas. 

– Ko kie dar bai šiuo me tu 
vyks ta Jū sų va do vau ja mo je ins-
ti tu ci jo je ir  ką pla nuo ja te ar ti-
miau siu me tu?

– Ne pai sant šiuo me tu vyks-
tan čių per mai nų Tau ti nių ma žu mų ir 
iš ei vi jos de par ta men tas vyk do sa vo 
įpras tą veik lą. Pri va lo me už tik rin-
ti dar bų tęs ti nu mą per ei na muo ju iki 
re or ga ni za ci jos lai ko tar piu. Šie me-
tai vi siems pa sau lio lie tu viams yra 
ypa tin gi – šven čia me Lie tu vos var-
do pa mi nė ji mo tūks tant me tį, ar tė ja 
Pa sau lio lie tu vių ben druo me nės Sei-
mas, Pa sau lio lie tu vių eko no mi kos 
fo ru mas bei dau gy bė ki tų ren gi nių, 

ku riuo se ke ti na gau siai da ly vau ti už-
sie ny je gy ve nan tys tau tie čiai. Dar bų 
tik rai gau su, o mū sų pa rei ga at lik ti 
juos kuo ge riau. Tie sa, dėl ir Lie tu-
vos ne ap len ku sio sun kme čio su si du-
ria me su lė šų trū ku mu, to dėl ieš ko-
me op ti ma liau sių spren di mų, kaip 
už tik rin ti svar biau sių de par ta men to 
vyk do mų pro gra mų to les nį efek ty vų 
funk cio na vi mą.  

– No rė tu me dau giau su ži no-
ti apie Jus pa tį ir Jū sų dar bo su 
už sie nio lie tu viais pa tir tį. Ži no me, 
kad bū da mas gen. kon su las Chi ca-
go je bu vo te la bai ak ty vus JAV LB 
glo bė jas ir ben dra dar bis. Ma lo nė-
ki te pri si min ti tuos me tus ir ryš-
kiau sius įspū džius iš to ben dra vi-
mo.

– Ryškiau si ma no pa tir ties 
ben dra dar biau jant su užsie nio lie tu-
viais eta pai yra pen ke ri me tai Lie-
tu vos ge ne ra li nio kon su lo Chi ca go-
je pa rei go se ir prieš ke lis mė ne sius 
pra dė tos ei ti 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 nio di rek to riaus pa rei gos. Iš 
JAV tiek aš, tiek ma no šei mos na riai 
į Lie tu vą par si ve žė me šil čiau sius 
pri si mi ni mus apie te nai su tik tus lie-
tu vius, jų pa stan gas ir pa sie ki mus 
sau gant bei puo se lė jant sa vo tau ti nį 
iden ti te tą, lie tu vių kal bą bei kul tū rą, 
jų pa gar bą Lie tu vos vals ty bin gu mo 
tra di ci jai ir is to ri jai. Sim bo liš ka, kad 
ma no pir mas ir pas ku ti nis ofi cia lus 
su si ti ki mas su vie tos lie tu viais ge ne-
ra li nio kon su lo pa rei go se įvy ko prie 
S. Da riaus ir S. Gi rė no pa min klo. 
Esu dė kin gas li ki mui ir vi siems JAV 
gy ve nan tiems lie tu viams už šią ne-
įkai no ja mą pa tir tį.

– Ar tu ri te re cep tą, kaip su-

TAU TI NIŲ MA ŽU MŲ IR IŠ EI VI JOS GEN. DI REK TO RIUS AR VY DAS DAU NO RA VI ČIUS 
(KAI RĖ JE) IR LR PRE ZI DEN TO VI SUO ME NI NIS PA TA RĖ JAS LE O NAS NAR BU TIS. OLGOS 
POSAŠKOVOS NUOTR.
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ak ty vin ti nau juo sius lie tu vius, iš 
Lie tu vos iš vy ku sius po Lie tu vos 
ne pri klau so my bės at kū ri mo, nes 
jie, ly gi nant su se ną ja kar ta, nė-
ra ak ty vūs? Iš de šim čių ir šim tų 
tūks tan čių lie tu viš ko je veik lo je 
da ly vau ja de šim tys, ge riau siu at-
ve ju – šim tai.

– Jūs pa lie tė te la bai jaut rią te-
mą. Ma nau, jog pir miau sia kiek vie-
nam iš mū sų ne svar bu, kur be gy ven-
tu me, tu rė tu me sa vęs pa klaus ti, ką 
man reiš kia bū ti lie tu viu? Kiek man 
svar bu iš sau go ti tau ti nį ta pa tu mą bei 
lie tu vy bę? Jei gu žmo gus ne sie kia iš-
lai ky ti emo ci nio ry šio su Tė vy ne ir 
są mo nin gai at si sa ko sa vo lie tu viš-
ko jo ta pa tu mo, o to kių at ve jų, de ja, 
pa si tai ko, jo kie re cep tai ne pa dės. 
Tai – lais vas ap si spren di mas ir sa va-
no riš kas pa si rin ki mas. 

Vis dėl to tu rė tu me su pras ti, 
kad, kur be gy ven tu me, esa me Vie-
nin gos Lie tu vos da lis, kiek vie nas 
ga li me kur ti Lie tu vos ge ro vę, iš sau-
go ti lie tu viš ką ją są vas tį, ją per duo ti 
at ei ties kar toms. Tu ri me steng tis iš-

veng ti su si skal dy mo ir prie šiš ku mo 
vie nas ki tam. Šių ne igia mų reiš ki nių 
ir kas die nia me mū sų gy ve ni me, ir 
vie šo jo je erd vė je vis dar esa ma per-
ne lyg daug.  

Ži no ma, at sa kin gos ir so li da-
rios ben druo me nės kū ri mas, pi lie-
tiš ku mo ir vi suo me niš ku mo tra di ci-
jų stip ri ni mas – tai il gas, kan traus 
ir nuo sek laus dar bo rei ka lau jan tis, 
tar pu sa vio pa si ti kė ji mu grįs tas pro-
ce sas. To dėl tu ri me puo se lė ti anks-
tes nių jų emig ra ci jos kar tų su kur tas 
ben druo me ni nes tra di ci jas. Jų il ga-
me tė veik la yra pui kus pi lie tišku mo, 
pa si au ko ji mo ir at sa ko my bės mū sų 
tau tai ir vals ty bei pa vyz dys. Taip pat 
svar bu ska tin ti nau jų ini cia ty vų ir 
veik los kryp čių at si ra di mą už sie nio 
lie tu vių tar pe, ieš ko ti me cha niz mų, 
ku rie už tik rin tų efek ty vų už sie ny je 
gy ve nan čių tau tie čių įsi trau ki mą į 
Lie tu vos po li ti nį, eko no mi nį, kul tū-
ri nį ir vi suo me ni nį gy ve ni mą. 

Esu įsi ti ki nęs, jog šiuo me-
tu vyk do ma re for ma taip pat pa dės 
siek ti šių tiks lų.

 LIE TU VOS AM BA SA DO RIUS WAS HING TO NE AUD RIUS BRŪZ GA, DRAUGO FONDO DIREKTORIŲ TARYBOS PIRMININKĖ MA RI JA 
RE MIE NĖ, IM SRĖ BRŪZ GIE NĖ, LORETA DAU NO RA VI ČIE NĖ, LIETUVOS GEN. KONSULAS CHICAGOJE AR VY DAS DAU NO RA VI ČIUS 
2007 M. „DRAU GO“ PO KY LY JE CHICAGOJE

– Gal Jums te ko ben drau-
ti su ki tų na cio na li nių ma žu mų, 
pvz., JAV, gy ve ni mu ir veik la? 
Kaip ki tų fo ne at ro do lie tu vi ja?

– Kai mes Eu ro po je nau do-
ja me ter mi ną „tau ti nės ma žu mos“, 
vi si su pran ta me, ką tu ri me gal vo je. 
Tuo tar pu JAV šis ter mi nas dėl ša lies 
is to ri nių ypa tu mų ir tra di ci jų kaip 
ir ne tu ri pra smės. To dėl tu rė tu me 
kal bė ti apie JAV et ni nes ben druo-
me nes, su ku rio mis dir bant Chi ca-
go je, gar sė jan čio je pas ta rų jų gau sa, 
te ko daug ben drau ti. Lie tu viai JAV 
yra ne blo gai or ga ni zuo ti ir yra la bai 
daug nu vei kę sau go da mi sa vo tau-
ti nį ta pa tu mą, lie tu vių kal bą, tra di-
ci jas ir pa pro čius. Bū tent per juos 
ne ma žai ame ri kie čių pir mą kar tą ir 
su si pa žįs ta su Lie tu va, jos vals ty-
bin gu mo tra di ci ja bei pa pro čiais. Su 
pa si di džia vi mu ga liu teig ti, kad mū-
sų tau tie čiai JAV ki tų et ni nių gru pių 
fo ne at ro do la bai ge rai. 

Redakcijos pastaba: vasarą 
TMID ketinama įjungti į LR 
Užsienio reikalų ministeriją.
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LR Sei mo ir PLB ko mi si jos po sė dis

Ba lan džio 20-24 d. Vil niu-
je, Sei mo Kon sti tu ci jos sa lė je, po-
sė džia vo at si nau ji nu si LR Sei mo 
ir PLB ko mi si ja. Po pra ėju sių me-
tų pa bai go je vy ku sių Sei mo rin ki-
mų ko mi si jo je pra dė jo dirb ti nau jai 
išrink ti vi soms frak ci joms at sto vau-
jan tys Sei mo na riai: Pau lius Sau dar-
gas (pirm.), Ri ma Baš kie nė, Sau lius 
Bu ce vi čius, An drius Še džius, Da lia 
Tei šers ky tė, Zi ta Už ly tė, Ona Va liu-
ke vi čiū tė, Ar tū ras Zuo kas. Pa sau lio 
lie tu viams at sto vau ja Da lia Puš-
ko rie nė (pirm., JAV), Ire na Gas pe-
ra vi čiū tė (Len ki ja), Au re li ja Go ris 
No rie nė (Bel gi ja), Ro mu al das Ka-
šū ba (JAV), Jo a na Ku rai tė (Ka na da), 
Rim tau tas Mar cin ke vi čius (JAV), 
An ge lė Nel sie nė (JAV), An ta nas 

Ra siu lis (Ru si ja), Elo na Vaiš nie nė 
(JAV). Aust ri jai at sto va vu si Jad vy-
ga Kur še lie nė sa vo at sto va vi mą su-
spen da vo. 

PLB po sė dį ap lan kė ir kal bė jo 
LR Sei mo pir mi nin kas Arū nas Va-
lins kas, Sei mo pir mi nin ko pir mo ji 
pa va duo to ja Ire na De gu tie nė, Sei mo 
už sie nio rei ka lų ko mi te to pir mi nin-
kas Aud ro nius Ažu ba lis, 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 ir kt. Ko mi si jos na riai su si ti ko 
su už sie nio rei ka lų mi nist ru Vy gau-
du Ušac ku ir kt. 

Ko mi si jos po sė dy je svars ty-
ta daug svar bių klau si mų. Be abe jo, 
svar biau sias iš ei vi jai – Lie tu vos pi-
lie ty bės iš lai ky mas (ter mi ną dvi gu-

LIE TU VOS RES PUB LI KOS SEI MO IR PA SAU LIO LIE TU VIŲ BEN DRUO ME NĖS KO MI SI JOS NA RIAI BEI JOS SVE ČIAI NU SI FO TOG RA-
FA VO PRI SI MI NI MUI. OLGOS POSAŠKOVOS NUOTRAUKOS

JAV LB PIRMININKĖ D. NAVICKIENĖ 
SVEIKINA KOMISIJOS POSĖDŽIO DALYVIUS
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ba pi lie ty bė jie lai ko klai din gą; jie 
ne trokš ta dvi gu bos pi lie ty bės, jie te-
no ri ne pra ras ti sa vo pri gim ti ne tei se 
įgy tos Lie tu vos pi lie ty bės); už sie nio 
lie tu vių rei ka lų at sto va vi mas Lie tu-
vo je (Tau ti nių ma žu mų ir iš ei vi jos 
de par ta men to re or ga ni za vi mas, Už-
sie nio lie tu vių ta ry bos įkū ri mas); 
li tu a nis ti nis švie ti mas Lie tu vo je ir 
už sie ny je, tau ti nis pa trio ti nis auk lė-
ji mas Lie tu vos mo kyk lo se; už sie nio 
lie tu vių ga li my bės stu di juo ti Lie tu-
vo je; lie tu viš ko kul tū ros pa vel do, 
esan čio už sie ny je, pro ble ma ti ka; 
Lie tu vos var do 1000-me čio pa mi nė-
ji mas Lie tu vo je ir už sie ny je ir kt. 

Su si tik ta su spe cia lis tais, iš-
klau sy ti at sa kin gų or ga ni za ci jų at-
sto vų pra ne ši mai, iš dis ku tuo tos 
pro ble mos ir pri im tos re zo liu ci jos. 
Pas ku ti nę die ną tra di ciš kai su reng-
ta spau dos kon fe ren ci ja, ku rios me tu 
api ben drin tas dar bas, bet vėl gi žur-
na lis tus taip pat la biau siai do mi no, 
ką ko mi si ja nu spren dė dėl pi lie ty bės 
iš lai ky mo tuo at ve ju, kai Lie tu vos 
pi lie tis įgy ja ki tos ša lies pi lie ty bę. 

Spau dos kon fe ren ci jo je dau giau siai 
lai ko tai te mai ir bu vo skir ta. Ko mi-

SEI MO IR PLB KO MI SI JĄ SVEI KI NO LR SEI MO VA DO VY BĖ: (IŠ KAI RĖS) LR SEI-
MO PIR MI NIN KAS ARŪ NAS VA LINS KAS, KO MI SI JOS PIR MI NIN KAI DA LIA PUŠ KO RIE NĖ 
IR SEI MO NA RYS PA LIUS SAU DAR GAS, SEI MO PIR MO JI VI CE PIR MI NIN KĖ IRE NA DE GU-
TIE NĖ (Į SEI MĄ IŠ RINK TA IR IŠ EI VI JOS LIE TU VIŲ BAL SAIS) 

si ja pri ėmė re zo liu ci ją, ku rio je, anot 
P. Sau dar go, „svei ki na, jog nau ja sis 

KOMISIJOS POSĖDIS VYKSTA
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Pi lie ty bės įsta ty mo pro jek tas (pa siū-
ly tas LR Pre zi den to. Red.) yra to bu-
les nis už da bar ga lio jan tį, ta čiau siū lo 
Sei mui pa pil dy ti įsta ty mo pro jek tą, 
nu ma tant at ve jį, lei džian tį Lie tu vos 
Res pub li kos pi lie čiui bū ti kar tu ir ki-
tos vals ty bės pi lie čiu, jei gu jis yra as-
muo, pa si trau kęs iš Lie tu vos ne tik iki 
1990 m. ko vo 11 d., bet ir po to ir yra 
įgi jęs ki tos vals ty bės pi lie ty bę“.

„Aš no riu kal bė ti apie JAV 
lie tu vius, ku rių yra daug at va žia vu-
sių po 1990 m., ku rie tik rai pa lai ko 
la bai tam prius ry šius su tė vy ne, čia 
tu ri gi mi nių, čia jų vai kai at va žiuo ja 
va sa rą gy ven ti ir jei gu jie no ri įgy ti 
Ame ri kos pi lie ty bę, jie tu ri at si sa ky-
ti Lie tu vos pi lie ty bės, taip pat ir jų 
vai kai bei vai kai čiai. Taip dis kri mi-
nuo ja ma gru pė lie tu vių, ku rie Lie tu-
vai tu rė tų bū ti ypač svar būs. Jei gu į 
Lie tu vą grįš gy ven ti ir pri si dės prie 
jos kū ri mo, tai bū tent ši gru pė as me-
nų. Ir mums la bai grau du, kad ši gru-
pė yra iš skir ta nau ja ja me įsta ty me“, 
– kal bė jo Da lia Puš ko rie nė.

Au re li ja Go ris No rie nė, at sto-
vau jan ti Eu ro pos kraš tams, kal bė jo: 
„Eu ro po je yra ypač daug iš va žia-
vu sių po 1990 m. Mes ti ki mės, kad 
Lie tu vo je bus po li ti nės va lios ne at-
skir ti mū sų nuo Lie tu vos, nes šiai 
žmo nių gru pei pi lie ty bės klau si mas 
yra ypač ak tu a lus. Ry šiai su Lie tu va 

mums yra la bai svar būs... Iki Lie tu-
vos įsto ji mo į ES mes, ne bū da mi ES 
pi lie čiai, ne tu rė jo me tei sės dirb ti kai 
ku rių dar bų, ne tu rė jo me tei sės dau-
ge ly je ša lių ati da ry ti sa vo įmo nių, 
sa vo biz nio. Mums tuo me tu pri im-
ti tos ša lies pi lie ty bę bu vo be ga lo 
svar bu. Kai ku rio se ša ly se tie įsta ty-
mai yra iki šiol ne pa si kei tę. Ir at si-
sa kę tos ša lies pi lie ty bės mes ne tek-
tu me kai ku rių leng va tų to je ša ly je, 
ku rios nuo lat gy ve nant yra be ga lo 
svar bios. Ne si no ri, kad ki tos ša lies 
pi lie ty bės pri ėmi mas bū tų lai ko mas 
nu si kal ti mu, dėl ku rio bū tų at ima-
ma Lie tu vos pi lie ty bė. Dau ge ly je 
Eu ro pos ša lių dvi gu ba pi lie ty bė yra 
pri pa žįs ta ma. Tos ša lys, ku rios pi lie-
ty bę mes esa me pri ėmę, ne rei ka lau ja 
at si sa ky ti Lie tu vos pi lie ty bės. No rė-
tų si, kad ir iš Lie tu vos pu sės ta ga li-
my bė mums bū tų pa lik ta“.

Nors Sei mo ir PLB ko mi si-
ja Sei mui tu ri tik pa ta ria mą jį bal są, 
kiek vie nas tai ko mi si jai pri klau san-
tis Sei mo na rys ga lės teik ti įsta ty mų 
pa tai sas ir ko mi si jos pri im tus po stu-
la tus įtrauk ti į Sei mo ko mi te tų die-
not var kę.

Ki tas LR Sei mo ir PLB ko mi-
si jos po sė dis vyks ru de nį. 

Api ben drin ti ko mi si jos dar bą 
pa pra šė me Sei mo na rio, ko mi si jos 
pir mi nin ko Pau liaus Sau dar go.

–Ar ma no te, kad ko mi si jos 
dar bas pa si tei si na ir ką pla nuo ja te 
at ei čiai?

–Ma nau, kad ko mi si ja tik rai 
pa tei si na sa vo var dą, nes šian dien 
ki tos ins ti tu ci jos, taip aukš tai at sto-
vau jan čios Pa sau lio Lie tu vių Ben-
druo me nei, Lie tu vo je nė ra. Vy riau-
sy bės spren di mu yra nu ma ty ta su da-
ry ti Už sie nio lie tu vių klau si mų ko-
or di na vi mo ko mi si ją, su ku ria ga lė tų 
ben dra dar biau ti ir mū sų – Sei mo ir 
PLB ko mi si ja. Ma nau, kad tai vie nas 
iš ne dau ge lio bū dų, kaip mū sų la bai 
di de lę tau tos da lį, ku ri yra už sie ny je, 
įtrauk ti į svar bių klau si mų nag ri nė-
ji mą Lie tu vo je. Ma ny čiau, kad ko-
mi si ja yra ne iš ven gia ma, bė da tik ta, 
kad jos dar bas yra ga na epi zo diškas. 
Čia yra didžiau sia pro ble ma, nes 
žmo nės tu ri su va žiuo ti iš už sie nio ir 
svars ty boms ga li skir ti tik tam tik rą 
lai ką – vie ną sa vai tę per pu sę me-
tų. Ma no nuo mo ne, ko mi si jos dar-
bą ga lė tu me efek ty vin ti, reg la men te 
nu ma ty da mi, kad Sei mo na riai, to ji 
da lis, ku ri lie ka Lie tu vo je ir dir ba 
kas die ną, tuos klau si mus svars ty tų 
ne nu trūks ta mai, pa ruoštų ty ri mus, 
at lik tų tam tik rus na mų dar bus ir iki 
ki to po sė džio pa ruoštų įsta ty mų pro-
jek tus. Kad kiek vie ną kar tą svars ty-
mus pra dė tu me ne nuo nu lio.

Šios se si jos te mos yra išnag ri-
nė tos ir tam tik ra pras me už da ry tos. 
Rei kia im tis nau jų iš šū kių – pra dė ti 
nau ją eta pą, kel ti nau jus klau si mus. 
At ei nan tį pus me tį Lie tu vo je li kę Sei-
mo na riai juos ga lė tų nag ri nė ti, ben-
drau ti su ins ti tu ci jo mis, at sa kin go mis 
už tų klau si mų spren di mą, ir ki ta me 
po sė dy je mes juos baig tu me svars ty-
ti, pri ėmę spren di mus, kad klau si mai 
ne bū tų tę sia mi me tai iš me tų. Pus me-
tis ir tu rė tų bū ti tam tik ra klau si mų 
svars ty mo ka den ci ja. Su si rin ku si ko-
mi si ja pa skel bia spren di mą, ir ei nam 
prie ki tų klau si mų.

Pa grin di nis klau si mas at ei-
čiai, ma no gal va, aki vaiz dus – nau-
jo sios emig ra ci jos ban gos pro ble-
mos – jų grį ži mas, re e mig ra ci ja, jų 
vai kų tau ti nis švie ti mas už sie ny je, 
in teg ra ci ja į mo kyk las jiems grį žus 
į Lie tu vą ir pan.

KOMISIJOS PIRMININKAI D. PUŠKORIENĖ IR SEIMO NARYS P. SAUDARGAS
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2009 m. ba lan džio 1 d. LR Sei-
mo Eu ro pos in for ma ci jos biu re vy ko 
dis ku si ja „Briu se lio II reg la men to 
nuo sta tų tai ky mas spren džiant šei-
mos gin čus dėl vai kų: vai ko in te re sų 
ap sau ga“, ku rios me tu bu vo pa lies ta 
„vai kų da ly bų“ pro ble ma, kai pro-
ce sas vyks ta tarp tau ti niu mas tu. Pa-
si ta ri mą ren gė Sei mo so cia li nių rei-
ka lų ir dar bo ko mi te tas bei Eu ro pos 
in for ma ci jos biu ras. 

„Pa ti ki miau sias bū das ge rai 
iš au gin ti vai kus – tai pa da ry ti juos 
lai min gus, – pra dė da mas dis ku si ją 
ra šy to ją Os ka rą Vail dą ci ta vo Sei mo 
so cia li nių rei ka lų ir dar bo ko mi te to 
pir mi nin kas Do na tas Jan kaus kas. 
– Ži no ma, lai mė yra in di vi du a liai 
su vo kia ma, ta čiau ne abe jo ti nai vai-
kų lai mės kri te ri ju mi ga li ma lai ky ti 
abie jų tė vų ben dra vi mą su vai ku ir 
da ly va vi mą jo auk lė ji me. De ja, ne-
re tai šių die nų re a ly bė yra ki to kia“, 
– sa kė ko mi te to pir mi nin kas. 

Jis kon sta ta vo, kad dėl Lie tu-
vo je, kaip ir dau ge ly je ki tų Eu ro pos 
Są jun gos vals ty bių, vyks tan čios mig-
ra ci jos daž nai ken čia vai kai. „Dau-
gė ja tau ti niu po žiū riu miš rių šei mų 
ir to kio se šei mo se gi mu sių vai kų, 
gau sė ja iš tuo kų. La bai pa dau gė-
jo at ve jų, kai, sie kiant su teik ti vai-
kui rei ka lin gą ap sau gą, bū ti na per-
ženg ti vals ty bių sie nas, – sa kė. D. 
Jan kaus kas. – Tik riau siai pa me na te 
pra ėju siais me tais ži niask lai do je di-
de lio dė me sio su lau ku sias lie tu vių 
mo ti nų In gos Ri nau bei Sau lės Šal-
te ny tės by las dėl vai kų, kai jų gin-
čus nag ri nė jo ne tik Lie tu vos, bet 
ir Vo kie ti jos bei Ita li jos teis mai. Iš 
tik rų jų pa na šių at ve jų yra ir dau-
giau. Iš irus miš rioms šei moms vai-
kai ne re tai tu ri iš kęs ti gin čus dėl 
glo bos tei sių ir gy ve na mo sios vie tos 
nu sta ty mo, ky la tarp tau ti nio vai kų 
gro bi mo grės mė bei pro ble mų, kaip 
vai kui pa lai ky ti ry šį su abiem tė-
vais. Šioms pro ble moms spręs ti Eu-
ro pos Są jun ga tu ri spe cia lų tei sės 
ak tą, po pu lia riai va di na mą Briu se-
lio II reg la men tu (2003 m. lap kri čio 

Kad da ly bo se ne ken tė tų vai kai

27 d. Ta ry bos reg la men tas (EB) Nr. 
2201/2003 dėl ju ris dik ci jos ir teis-
mo spren di mų, su si ju sių su san tuo ka 
ir tė vų pa rei go mis, pri pa ži ni mo bei 
vyk dy mo, pa nai ki nan tis Reg la men tą 
(EB) Nr. 1347/2000.) Šio tei sės ak-
to prak ti nį tai ky mą ir su tuo su si ju-
sias pro ble mas šios dis ku si jos me tu 
ir ap tar si me. 

Iširus miš rioms šei moms vai-
kai ga li at si dur ti ne tik sa vo pa čių 
in te re sais dau giau siai be si rū pi nan-
čių tė vų kon flik to cen tre, bet ir bū ti 
tei sės po žiū riu pa grob ti vie no iš tė-
vų. Vie nas svar biau sių, ma no nuo-
mo ne, Briu se lio II reg la men to as-
pek tų yra tas, jog šiuo reg la men tu 
sie kia ma už kirs ti ke lią tė vų vyk do-
mam vai kų gro bi mui Eu ro pos Są jun-
gos vi du je bei už tik rin ti vai kui tei sę 
ben drau ti su abiem tė vais“, – sa kė 
D. Jan kaus kas. 

Apie Eu ro pos Są jun gos po li-
ti ką vai kų ne tei sė to iš ve ži mo ir ne-
grą ži ni mo by lo se kal bė jo Vil niaus 
uni ver si te to Tei sės fa kul te to de ka nas 
prof. Vy tau tas Ne kro šius.

Lie tu va jau pen ke rius me-
tus bū da ma Eu ro pos Są jun gos na rė 
taip pat tu ri ne ma žai šio reg la men-
to tai ky mo pa tir ties. Šio tei sės ak to 
prak ti nio tai ky mo as pek tus pri sta tė 
Vals ty bės vai ko tei sių ap sau gos ir 
įvai ki ni mo tar ny bos di rek to rė Ode ta 
Tar vy die nė. Ši tar ny ba yra tie sio giai 
įga lio ta vyk dy ti pa gal tam tik rus 
Reg la men to straips nius pri skir tas 
funk ci jas vai ko tei sių ir tei sė tų in-
te re sų ap sau gos sri ty je (reg la men to 
55 ir 56 straips niuo se nu ro dy tas pa-
rei gas – ki tos vals ty bės na rės cen-
tri nės ins ti tu ci jos ar ba tė vų pa rei gų 
tu rė to jo pra šy mu ben dra dar biau ti 
kon kre čio se by lo se sie kiant Reg la-
men to tiks lų.)

Apie tai kų vai ko tė vų gin čo 
spren di mo bū dą dėl ben dra vi mo ir 
glo bos tei sių, va di na mo me dia ci ja, 
ku ri Lie tu vo je yra pa kan ka mai nau-
jas reiš ki nys, kal bė jo Vil niaus uni-
ver si te to Tei sės fa kul te to lek to rius, 
ad vo ka tas Ri man tas Si mai tis. 

Pa tei kia me šiuos pra ne ši mus.

DIS KU SI JA LR SEI ME APIE TARP TAU TI NIUS GIN ČUS DĖL VAI KŲ: PRA NE ŠĖ JAI 
(IŠ DE ŠI NĖS) PROF. VY TAU TAS NE KRO ŠIUS, SEI MO SO CIA LI NIŲ REI KA LŲ IR DAR BO 
KO MI TE TO PIRM. DO NA TAS JAN KAUS KAS, VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR 
ĮVAIKINIMO TARNYBOS DIR. ODE TA TAR VY DIE NĖ, AD VO KA TAS RI MAN TAS SI MAI TIS
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Au gant mig ra ci jai di dė ja miš-
rių san tuo kų skai čius, o da bar pra-
si de da tų san tuo kų iri mas, pro ble-
mos sun kė ja ir dėl to ken čia vai kai. 
Pas ta ruo ju me tu mes daž nai su si du-
ria me su at ve jais, kai rei kia tai ky-
ti tarp tau ti nes ap sau gos prie mo nes 
vai kams spren džiant, su kuo iš tė vų 
vai kas tu ri gy ven ti, kai spren džia-
mos ben dra vi mo tei sės, ne tei sė ti iš-
ve ži mai bei be tė vų už sie ny je li ku-
sių vai kų, Lie tu vos pi lie čių, glo ba 
už sie nio vals ty bė se. Mū sų tar ny ba 
vyk do cen tri nės ins ti tu ci jos funk ci-
jas ir yra at sa kin ga už ne tei sė to vai-
kų iš ve ži mo si tu a ci jos spren di mą. 

Ga vę pra šy mą dėl ne tei sė to 
vai kų iš ve ži mo ar ben dra vi mo tei sių 
pa žei di mo įver ti na me jį, ar jis ati tin-
ka rei ka la vi mus, ta da pra šy mas per-
siun čia mas ki tos vals ty bės cen tri nei 
ins ti tu ci jai, ku ri or ga ni zuo ja to les nį 
pro ce są. Svar biau sia mū sų funk ci-
ja, kad gin čas, ki lęs tarp tė vų, ne pa-
siek tų teis mo, kad bū tų ras tas tai kus 
gin čo spren di mas, ati tin kan tis vai ko 
in te re sus. 

Pro ble mos ky la ta da, kai tė vai 
su si pyks ta. Ma ma (95 proc. at ve-
jų) su vai ku iš vyks ta į sa vo gim tą ją 
ša lį, ir ta da ky la pro ble mos dėl ne-
tei sė to vai ko iš ve ži mo. Per 2008 m. 
mū sų tar ny ba ga vo 17 pra šy mų dėl 
ne tei sė tai iš Lie tu vos iš vež tų vai kų. 
Spren džiant šią si tu a ci ją mes su si du-
ria me su dar vie na pro ble ma: mū sų 
tei sės ak tai abiem tė vams su tei kia 
ly gias tei ses ir pa rei gas, ne pai sant, 
kad šei ma yra iš si tuo ku si ir gy ve-
na mo ji vie ta nu sta ty ta su ma ma, bet 
pa gal mū sų Ci vi li nį ko dek są abu tė-
vai tu ri ly gias tei ses da ly vau ti vai-
ko auk lė ji me, ben drau ti su vai ku ir 
kai ma ma be tė vo su ti ki mo iš vyks-
ta gy ven ti į už sie nio vals ty bę, li kęs 
tė vas krei pia si dėl ne tei sė to vai ko 
iš ve ži mo. Kaip cen tri nė ins ti tu ci ja 
mes tu rė tu me tik pa tik rin ti, ar pra-
šy mas yra tei sin gas, bet prak ti ko je 

Pra si de da miš rių san tuo kų iri mas
Ode ta Tar vy die nė

Vals ty bės vai ko tei sių ap sau gos ir įvai ki ni mo tar ny bos di rek to rė

su si du ria me, kad tei sia si tas, ku ris 
prak tiš kai ne dis po na vo sa vo tei sė-
mis – kol vai kas bu vo Lie tu vo je, 
su vai ku ne ben dra vo, jo ne iš lai kė ir 
pan. Krei pi ma sis pa pras tai bū na tik 
kerš tas mo te riai, ku ri jį pa li ko, nors 
tei siš kai jis tei sus. Mes sten gia mės 
jį su pa žin din ti su pro ce dū ro mis ir 
prak tiš kai bū na, kad pa ben dra vę su 
ma ma ran da me kom pro mi są. 

Iš mi nė tų 17 pra šy mų dau-
giau siai pre ten zi jų yra dėl ne tei sė tai 
iš vež tų vai kų į Jung ti nę Ka ra lys-
tę  – 10; į Ai ri ją – 3; į Ita li ją – 4. 
To kių at ve jų, kai pra šy mas pa sie kė 
ki tos vals ty bės ins ti tu ci ją, 7 by lo se 
iš Jung ti nės Ka ra lys tės vai kai bu vo 
grą žin ti į Lie tu vą. Ma ma par vy ko 
su vai ku ir jau čia teis muo se bu vo 
spren džia mi rei ka lai. Ita li jos teis mas 
4 kar tus nu spren dė vai kų ne grą žin ti 
į Lie tu vą. 4 at ve jais pa vy ko su si tar ti 
tai kiai; 2 pra šy mai dar ne iš nag ri nė ti. 

Pra šy mų gau na me vis dau-
giau: 2006 m. bu vo 7; 2007 m. – 15; 
2008 m. – 17. 2008 m. ga vo me 5 pra-
šy mus dėl ne tei sė tai į Lie tu vą at vež-
tų vai kų. Di džio ji da lis – 3 at ve jai, 
kai vaikai su ma mo mis grį žo iš JK. 
Iš Ita li jos – 2 at ve jai. 2008 m. bu vo 
nag ri nė ta I. Ri nau by la. To kių par ve-
ži mų taip pat dau gė ja. Vi sais at ve jai 
vai kus iš ve žė ma mos, o vai kai bu vo 
iki 3 me tų; tai am žius, kai vai kams 
ma ma yra la bai svar bi. To kie at ve jai 
yra la bai sun kiai sprendžia mi. 

Mes, vals ty bė, tu rim stip rin ti 
me dia ci ją – tai kų gin čo spren di mą, 
nes ki to se vals ty bė se tai pa si tei si na. 
Tai pa ge ri na ne tik šei mos na rių ben-
dra vi mą, iš lie ka ga li my bė tė vams 
ne iš ei ti į at vi rą ka rą, o tai vai kui yra 
ge riau sia, be to, vals ty bei tai mažiau 
kaštuo ja. 

Su si du ria me su ben dra vi mo 
tei sių pa žei di mu. Esa me ga vę 3 tė-
vų pra šy mus, kai bu vo pa žeis tos tei-
sės vai kus iš ve žus į už sie nį. Vėl vi si 
at ve jai su si ję su Jung ti ne Ka ra lys te. 

Vie nas at ve jis, kai ma ma vai ką par-
si ve žė iš Vo kie ti jos ir  tė tis krei pė si 
į teis mą dėl ben dra vi mo tei sių pa žei-
di mo. 

Pas ta ruo ju me tu pa daž nė jo 
at ve jų, kai rei kia tai ky ti reg la men-
tą, kai vai kai – Lie tu vos Res pub li-
kos pi lie čiai lie ka už sie ny je be tė vų 
glo bos. Pra ėju siais me tais ga vo me 
11 to kių pra ne ši mų. Bu vo nu spręs ta 
par vež ti tik 2 vai kus, nes bu vo nu-
sta ty ta, kad ki tų vai kų ar ti mų jų, ku-
rie ga lė tų jais pa si rū pin ti Lie tu vo je, 
čia nė ra. Vai kai to se vals ty bė se bu vo 
gy ve nę ne vie ne rius me tus, fak tiš kai 
pri mir šę ir lie tu vių kal bą. Tų vals ty-
bių cen tri nės ins ti tu ci jos lai kė si po-
zi ci jos, kad jų vals ty bės jau yra vai-
ko įpras ti nės gy ve na mo sios vie tos. 

Dau gė ja at ve jų, kai tė vai ne-
tin ka mai už tik ri na vai ko prie žiū rą, 
kai vai kai pa ima mi iš šei mų. Tik-
riau siai te ko skai ty ti ne vie ną at ve-
jį, kaip Ai ri jos so cia li nės tar ny bos 
pa ima iš lie tu vių vai kus ar ba tų ša-
lių ins ti tu ci jos pra šo su teik ti in for-
ma ci ją apie tai, kaip tos šei mos čia 
gy ve na. Mes pra ėju siais me tais nag-
ri nė jo me 93 to kius at ve jus. 64 at ve-
jai bu vo iš nag ri nė ti, 29 nag ri nė ji mas 
dar tę sia si. 

Ki ta pro ble ma, su ku ria su si-
du ria me ir dėl ko reik tų keis ti mū sų 
vals ty bės tei sės ak tus – vai kų glo ba. 
Mū sų nuo la ti nės glo bos nuo sta tai 
nu ma to, kad vai ko glo bė ju ski ria mas 
as muo, nuo lat gy ve nan tis Lie tu vo je, 
tuo tar pu Eu ro pos reg la men tas to kio 
rei ka la vi mo ne nu sta to ir vai ko glo-
bė ju ga li bū ti bet ku rios vals ty bės 
as muo. Šiai die nai tu ri me ne vie ną 
at ve jį, kai vai ko se suo gy ve na to-
je pa čio je Jung ti nė je Ka ra lys tė je, o 
vai kas lie ka be glo bos Lie tu vo je, kai 
mirš ta jo ma ma. Va do vau jan tis mū sų  
tei sės ak tais mes se sers skir ti vai ko 
glo bė ja ne ga li me. Su da ry ta dar bo 
gru pė, ku ri ren gia įsta ty mus, ati tin-

nukelta į 12 psl.
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Tarp tau ti niu mas tu šiuos da-
ly kus reg la men ta vo trys Ha gos kon-
ven ci jos – 1961 m., 1980 m. ir 1996 
m., bet po 1997 m. Ams ter da mo su-
tar ties, kur Eu ro pos Są jun gos su tar-
ty je at si ran da ES tie sio gi nė kom pe-
ten ci ja re gu liuo ti ci vi li nio pro ce so 
klau si mus, ES iš ki lo klau si mų. Pir-
miau sia dėl ju ris dik ci jos ir spren di-
mų pri pa ži ni mo ir vyk dy mo.

Pir ma sis reg la men tas pri im tas 
Briu se lio kon ven ci jos prin ci pu, ku-
rią tu rė jo pa si ra šy ti vi sos ES vals ty-
bės na rės. Jis ne bu vo įgy ven din tas, 
nes kai bu vo su da ry ta Ams ter da mo 
su tar tis, at si ra do tie sio gi nė ES kom-
pe ten ci ja tuos rei ka lus spręs ti ir po-
rei kio, kad šie klau si mai bū tų spren-
džia mi kon ven ci jų pa gal ba, ne li ko. 
Ta čiau tos kon ven ci jos pa grin du 
at si ra do „Briu se lis II“, va di na ma sis 
2000 m. reg la men tas 1347/2000, ku-
ris prak tiš kai ne re gu lia vo vai ko ne-
tei sė to iš ve ži mo ar ba ne grą ži ni mo 
(gro bi mo at ve jų) ir ne reg la men ta vo 
ben dra vi mo tei sių. O po rei kis tik-
rai bu vo di de lis. Ko ne reg la men ta-
vo „Briu se lis II“ do ku men tas, bu vo 
pa lik ta re gu liuo ti Ha gos kon ven ci-
joms. 2003 m. pri ima mas „Briu se lis 
IIa“. 

Kuo pa si žy mė jo „Briu se lis 
IIa“, pa kei tęs „Briu se lis II“? At si ra-
do vai ko gro bi mo tie sio gi nis re gu-
lia vi mas ir bu vo su tvar ky ti ben dra-
vi mo tei sių rei ka lai. Svar biau sia yra 
tai, kad pir mą kar tą bu vo pa sa ky ta, 
jog ne bus eg zek va tū ros – ne bus teis-
mo spren di mo pri pa ži ni mo ir vyk dy-
mo tvar kos ir jų re gu lia vi mo, ki taip 
pa sa kant, kad ki toj vals ty bėj pri im-
tas spren di mas tuo klau si mu yra ga-
lu ti nis, ne skun džia mas ir vals ty bė, 
ku riai jis yra skir tas, pri va lo įvyk-
dy ti be jo kių tar pi nių pro ce dū rų. Tai 
prin ci pi nė po zi ci ja, o jau iš to se kė 
ir va di na ma sis Eu ro pos vyk do ma sis 

Kaip sprendžia ma ne tei sė to 
vai ko išvežimo pro ble ma

Prof. Vy tau tas Nek rošius
Vil niaus uni ver si te to Tei sės fa kul te to de ka nas

raš tas, teis mo įsa ky mo pro ce dū ros ir 
by los dėl ne di de lių su mų.

„Briu se lis IIa“ dar svar bus 
tuo, kad nu sta tė ab so liu tų ši to reg-
la men to pri ori te tą prieš Ha gos kon-
ven ci jas. Pa vyz džiui, In gos Ri nau 
at ve ju Ha gos kon ven ci jos reikš mė 
yra nu li nė. Čia kon ven ci ja ne tu ri 
įta kos, kai kal ba ma apie klau si mus, 
ku rie su re gu liuo ti reg la men te. Tuo 
la biau, kad Lui za ne bu vo net Lie tu-
vos pi lie tė.

Svar bu tai, kad ne tu ri reikš-
mės vai ko pi lie ty bė, o reikš min ga 
yra vai ko įpras ti nė gy ve na mo ji vie-
ta, ką api brė žia reg la men tas. Jei gu 
vai kas yra iš vež tas į ki tą ES vals ty bę 
na rę, tai reg la men tas bus tai ko mas; 
jei gu vai kas iš vež tas ne į vals ty bę 
na rę, tai ky si me Ha gos kon ven ci ją, 
ži no ma, jei gu ta vals ty bė, į ku rią iš-
vež ta, yra kon ven ci jos da ly vė. 

Kal bant apie ben drus teis min-
gu mo rei ka lus rei kia pa sa ky ti, kad 
gi na mas vai ko in te re sas  ir by la pa-
pras tai nag ri nė ja ma ten, kur yra vai-
kas. 

Reg la men tas lei džia, kad vai-
ko gy ve na mo ji vie ta ga li pa si keis ti 
net gi esant ne tei sė tam jo iš ve ži mui. 
To kiu at ve ju teis mai yra kom pe ten-
tin gi nag ri nė ti vai ko grą ži ni mo klau-
si mus. 

Reg la men te yra pir mą kar tą 
įtvir tin ta vai ko ne tei sė to iš ve ži mo 
są vo ka (2 str. 11 punk te); yra įvar-
din ti 2 vai ko ne tei sė to iš ve ži mo at-
ve jai: kai pa žei džia mos glo bos tei-
sės, įgy tos teis mo spren di mu, ir jei-
gu iš ve ži mo ar ba ne grą ži ni mo me tu 
glo bos tei sė mis bu vo nau do ja ma si 
drau ge ar ba jų su nie kuo ne si da li-
nant… 

Svar bu yra tai, kad reg la-
men tas ne nu ma to at ski ros vai ko iš-
ve ži mo pri pa ži ni mo ne tei sė tu ar ba 
ne tei sė tu ne grą ži ni mo pro ce dū ros. 

Šiuo at ve ju tu rė tu me tai ky ti 1980 m. 
Ha gos kon ven ci ją tam, kad pri pa žin-
tu me, ar vai kas tei sė tai, ar ne tei sė tai 
bu vo iš vež tas.

At si žvel giant į to kią ga li-
mą si tu a ci ją 10 str. yra įtvir ti na ma 
prin ci pi nė po zi ci ja, kad iki vai ko 
ne tei sė to iš ve ži mo ar ne grą ži ni mo 
įpras ti nės vai ko gy ve na mo sios vie-
tos bu vę kom pe ten tin gi teis mai iš-
lai ko sa vo kom pe ten ci ją nag ri nė ti 
by lą iki to mo men to, kol vai kas ne-
įgis įpras ti nės gy ve na mo sios vie tos 
ki to je vals ty bė je na rė je. Čia 10 str. 
re gu liuo ja at ve jus, ka da vai kas įgi-
jo nau ją įpras ti nę gy ve na mą ją vie tą 
ki to je vals ty bė je na rė je, į ku rią bu vo 
iš vež tas. 

Api ben drin tai kal bant ga li ma 
su for mu luo ti tai syk lę, jei gu vai kas, 
net ir ne tei sė tai iš vež tas ar ba ne tei-
sė tai ne grą ži na mas, lai ko ma, kad 
pa kei tė sa vo įpras ti nę gy ve na mą ją 
vie tą ir lai ko ma, kad bu vu sios gy-
ve na mo sios vie tos teis mų kom pe-
ten ci ja pa si bai gė, jei gu tos bu vu sios 
gy ve na mo sios vie tos, iš kur vai kas 
iš vež tas ar ba į ku rią ne grą žin ta, teis-
mai ar ba glo bos tei ses tu rin tys sub-
jek tai ar ba ins ti tu ci jos per tam tik-
rą lai ką (per 3 mėn.) ne si i ma jo kių 
prie mo nių, kad vai kas bū tų grą žin-
tas. Ne si i ma jo kių prie mo nių ir ty-
liai pri ta ria, kad ji sai yra iš vež tas, – 
veiks mais ro do, kad vis kas yra ge rai. 
Jei gu to kia si tu a ci ja yra, to kiu at ve-
ju vai ko įpras ti nė gy ve na mo ji vie ta 
pa si kei tė, ne pai sant to, kad vai kas 
bu vo iš vež tas ne tei sė tai. Aiš ku, kad 
to kių at ve jų nė ra daug, nes pa pras tai 
tė vai reiš kia karš tas emo ci jas ir vai-
kas pra šo mas grą žin ti. 

Reg la men te var to ja ma są vo-
ka, kai kal ba ma apie ty lė ji mu iš-
reikš tą su ti ki mą dėl vai ko iš ve ži mo. 
Ką reiš kia ty lė ji mas? Ma no ma, kad 
ty lė ji mas reiš kia su ti ki mą, kai vie-
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nas iš tė vų ne pri eš ta ra vo. Bet jei gu 
vie nas iš tė vų be ki to tė vo ži nios 
kar tu su vai ku pa kei čia iki šiol bu vu-
sią vai ko gy ve na mą ją vie tą ir ki tas 
tė vas apie tai su ži no tik vė liau, pa-
pras tai jo ty lė ji mas ne bus lai ko mas 
tin ka mu su ti ki mu. To kią si tu a ci ją tu-
rė jo me In gos Ri nau at ve ju, kai tė vas 
da vė lei di mą iš vež ti duk rą lai ki nai, o 
ji ten ir pa si li ko. 

Dar svar bu, kad reg la men tas 
ap ri bo ja Ha gos kon ven ci jos tai ky-
mą. Reg la men to 11 str. 4 da lis nu-
ma to, kad vals ty bė na rė, iš ku rios 
pra šo ma vai ką grą žin ti, ne ga li at si-
sa ky ti grą žin ti vai ko re mian tis Ha-
gos kon ven ci jos 13b str., ku ria me 
pa sa ky ta, kad yra di de lė ri zi ka, kai 
vai ką grą ži nus jam bū tų pa da ry ta fi-
zi nė ar psi chi nė ža la, ar ba kad vai-
kas pa klius į ki tą – ne to le ruo ti ną si-
tu a ci ją. 

Tai la bai di de lis žings nis į 
prie kį ir tam rei kė jo di de lės po li ti nės 
va lios Eu ro pos Ko mi si jo je ir Eu ro-
pos Par la men te – ap ri bo ti 13b tai ky-
mą, nes šis punk tas iš es mės da rė ne-
veiks min gą vi są Ha gos kon ven ci ją. 
Kai vai kas bū da vo at ve ža mas, ypač 
jei gu pas ma mą (Eu ro pos ben dro ji 
ten den ci ja – gin ti ma mos in te re sus), 
vals ty bė na rė tai ky da vo 13b str., – 
vai kui bus psi cho lo gi nė ža la – ir bu-
vo at si sa ko ma jį grą žin ti. Reg la men-
tas ši to 13b str. tai ky mą iš ima iš apy-
var tos, ne lei džia jo tai ky ti. Vals ty bė 
na rė, į ku rią vai kas tu ri bū ti grą žin-
tas, pri va lo pa teik ti vals ty bei na rei, 
ku rio je spren džia mas klau si mas dėl 
vai ko grą ži ni mo, prie mo nių są ra šą, 
ku rio mis va do vau jan tis vai kas bus 
in teg ruo tas į tą vi suo me nę. Ver tin ti 
šią prie mo nių gru pę yra įga lio tas tas 
teis mas, ku ris spren džia vai ko grą-
ži ni mo klau si mą. Bet ko kiu at ve ju 
pa sa ky ti, kad prie mo nių ne pa kaks, 
ne iš ei na, nes pa gal reg la men tą ga lu-
ti nis žo dis yra ne tos vals ty bės na rės, 
į ku rią vai kas ne tei sė tai iš vež tas ar 
iš ku rios ne tei sė tai ne grą žin tas. Tė-
tis ar ba ma ma, iš ku rio vai kas ne tei-
sė tai pa im tas, pir miau sia krei pia si į 
tos vals ty bės na rės teis mą, ku rio je 
ne tei sė tai vai kas yra. 

Tu ri me at kreip ti dė me sį į du 

da ly kus: yra du ne at si sa ky mo grą-
žin ti pa grin dai, ku rie reg la men te 
įtvir tin ti, jo kiais ki tais pa grin dais 
at si sa ky ti grą žin ti ne ga li ma. Jei gu, 
pvz., Lie tu va at si sa kys grą žin ti vai-
ką, vi si po pie riai per duo da mi cen tri-
nei ins ti tu ci jai vals ty bės, iš ku rios 
jis ne tei sė tai iš vež tas, ir ten tė vas ar-
ba ma ma per 3 mėn. tu ri tei sę kreip-
tis į teis mą dėl ga lu ti nio spren di mo. 
Tos vals ty bės na rės teis mo spren di-
mas bus ga lu ti nis, sa ky kim, Lie tu-
vos atžvil giu. 

Pir ma jam krei pi mui si į tos 
vals ty bės na rės teis mą, į ku rią vai-
kas ne tei sė tai iš vež tas ar ne tei sė-
tai grą žin tas, pa gal reg la men tą yra 
6 sa vai čių ter mi nas, kad by la bū tų 
iš nag ri nė ta. Jei gu at si sa ko ma vai-
ką grą žin ti, ne del siant, per 1 mėn., 
spren di mą su pa grin di niais do ku-
men tais rei kia pa siųs ti ati tin ka mos 
vals ty bės na rės cen tri nei ins ti tu ci jai 
ar ba teis mui (be je, reg la men to ver-
ti mas į lie tu vių kal bą yra ne tiks lus, 
kai kur yra din gę net gi žo džiai, ir tai 
yra Briu se lio ver tė jų pro ble ma).

„Briu se lis IIa“ iš spren dė dar 
vie ną klau si mą, ku ris yra la bai svar-
bus – dėl vai ko ap klau sos, kai spren-
džia mas jo grą ži ni mo klau si mas. 
Yra pa sa ky ta, kad vai kas tu ri bū ti 
ap klau sia mas, ta čiau ga li bū ti ne ap-
klau sia mas, jei gu to ne de ra da ry ti 
dėl jo am žiaus ar bran du mo. Ver ti na 
šiuos rei ka lus teis mas, nes kiek vie-
nas at ve jis skir tin gas. 

Pro ble ma – „Briu se lis IIa“ ne-
apib rė žia, kas yra vai kas. Tai di de-
lis trū ku mas. Ir Eu ro pos tei sin gu mo 
teis mas nė ra pa si sa kęs, kas yra vai-
kas. Ben dro jo je dok tri no je lai ko ma, 
kad 18 me tų yra vai ko ri ba. Ma nau, 
kad ir tei sin gu mo teis mas ka da nors 
taip pa si sa kys. 

Dėl grą ži ni mo lai ko. Pa sa ky-
ta, kad spren džia ma grei čiau sio mis 
pro ce dū ro mis per 6 sa vai tes. Ma nau, 
Lie tu va yra vi sai ne blo gai pa da riu-
si, kad lei di mo ga vi mo tvar ka pa-
gal ypa tin gą tei se ną šie da ly kai yra 
spren džia mi. 

Dar svar bu pa sa ky ti: Ha gos 
kon ven ci ją ap ri bo jam 13b str., ta-
čiau yra 20 str., dėl ku rio bu vo ki lę 
daug dis ku si jų – ar ne ga li ma 13b ri-
bo ji mo apei ti 20-uo ju, ku ria me pa-
sa ky ta, kad vai ką ga li bū ti at si sa ky ta 
grą žin ti, jei gu to ne lei džia vals ty-
bės, į ku rią krei pia ma si, pa grin di nių 
žmo gaus tei sių, pa grin di nių lais vių 
ap sau gos prin ci pai. Ki taip sa kant, 
jei gu tai prieš ta rau ja vie ša jai tvar-
kai. Tuo klau si mu bu vo ki lu si aud-
ra, bet Eu ro po je vy rau ja dok tri ni nė 
kon cep ci ja – ne ga li ma 13b drau di-
mo apei ti per 20 str., ir tuo klau si mu 
nuo mo nė yra vie nin ga. To kios po zi-
ci jos iš es mės yra lai ko ma si Eu ro pos 
tei sin gu mo teis me ir apė ji mas yra 
ne ga li mas. 

Reg la men tas yra la bai griež-
tas ir kon kre tus: vai ką ga li ma at si sa-
ky ti grą žin ti tik 2 at ve jais: jei gu ki-
tas iš tė vų su ti ko su tuo ar ba nu sta to-
ma, kad pats vai kas prieš ta rau ja, jei-
gu jis yra su lau kęs to kio am žiaus ir 
bran dos, kad ga li ma at si žvelg ti į jo 
nuo mo nę. Jei gu kon flik tas yra rim-
tas, su ti ki mas nie ka da ne bus duo tas; 
o mū sų at ve jais vai kų am žius bū na 
1-2-3-4 me tai, ir vai kų nuo mo nė, 
be abe jo, ne bus įver tin ta kaip rim-
ta. Nor mos yra la bai griež tos, jo kių 
emo ci jų nė ra. To dėl la bai ska tin ti ni 
yra vals ty bės veiks mai su tai ky ti tė-
vus. Ne rei kia gai lė ti pi ni gų, nes tai 
da ro ma dėl vai kų.

Pa reng ta pa gal pra ne ši mą 
dis ku si jo je 2009-04-01 LR Sei me

kan čius vai ko in te re sus.
Rei kia pa sa ky ti, kad žmo nės 

vis dau giau gau na in for ma ci jos, kad 
vai ko iš ve ži mo klau si mus rei kia su-
tvar ky ti iki iš va žiuo jant į už sie nį. 
Gau na me vis dau giau ma mų pa klau-
si mų, – iš tų, ku rios iš va žiuo ja ar ba 

atkelta iš 10 psl.

Pra si de da miš rių san tuo kų iri mas
ku rios no ri grįž ti. Lie tu vo je bu vęs 
In gos Ri nau at ve jis – la bai su dė tin-
gas ir il gas, bet tai bu vo pui ki in for-
ma vi mo prie mo nė, kaip tam tikra 
pre ven ci ja vi soms ki toms ma moms, 
kad to kių si tu a ci jų rei kia veng ti. 

Pa reng ta pa gal pra ne ši mą 
dis ku si jo je 2009-04-01 LR Sei me
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Man te ko ne tik ad vo ka tau-
ti, bet ir va do vau ti Eu ro pos Ta ry-
bos me dia ci jos eks per tų dar bo gru-
pei, ku ri 2007 m. pa bai go je bai gė 
reng ti ir pa ga liau bu vo pa tvir tin tos 
re ko men da ci jos vi soms ET vals ty-
bėms na rėms, kaip vys ty ti me dia ci ją 
vi so se sri ty se, įskai čiuo jant ir šei-
mos, ci vi li nius ir kt. gin čus, taip pat 
ir bau džia muo sius. Te ko ana li zuo ti 
dau ge lio ša lių pa tir tį. 

Tai, kas vyks ta Lie tu vo je, ma-
ne šiek tiek liū di na. To dėl, kad mes 
tei si nio reg la men ta vi mo pras me la-
bai il gai kan ki no mės ir stum dė mės 
dėl Me dia ci jos įsta ty mo. Pa ga liau jį 
po ke le rių in ten sy vaus dar bo ir net-
gi, sa ky čiau, peš ty nių me tų pri ėmė-
me. Da bar jis ati tin ka ES stan dar tus. 
Įsi ga lio jo 2008 m. lie pos pa bai go je. 
Tei si nius rė mus tu ri me. Pro ble ma 
– įgy ven di ni mas ir prak ti ka, ku rios 
stin ga. 

Ke le tą žo džių – apie me dia ci-
jos sam pra tą ir reikš mę.

Nuo se no vės Ro mos lai kų ži-
no mi po sa kiai: blo ga tai ka yra ge riau 
ne gu ge ras ka ras. Tai sa ko, kad tai-
kus su si ta ri mas yra pri ori te tas. Prak-
ti nis pa vyz dys – kuo šei mų gin čuo se 
ge res nė yra tai ka. Ke le tą me tų bu vo 
vyk do mas ty ri mas, ku ria me bu vo at-
rink ta ke li šim tai šei mų, iš gy ve nu sių 
sky ry bų pro ce są. Bu vo ste bi ma, kaip 
kei čia si tų šei mų san ty kiai, ku rios 
ei na į teis mi nį sky ry bų pro ce są arba 
ku rios ei na į teis mi nį pro ce są per 
su si ta ri mą. Pro ce sų truk mė, kaš tai 
bu vo įvai rūs, me dia ci ja bu vo grei-
tes nė ir pi ges nė, bet ir ne tai es mė. 
Ty ri mas bu vo psi cho lo gi nis ir la biau 
orien tuo tas į tai, kas bus po to. Ty ri-
mas at sklei dė, kad po 5-10 me tų vai-
kai lik da vo su ma mo mis. Šei mo se, 
ku rios iš si sky rė tai kiai, tė vai 4 kar-
tus daž niau ben drau da vo su vai kais, 
ne gu iš gy ve nę sky ry bas per teis mus. 
Ši tas re zul ta tas la bai iliust ra ty vus: 

Me dia ci ja, ar ba su si tai ky mas, kainuoja pi giau
Ri man tas Si mai tis

Vil niaus uni ver si te to Tei sės fa kul te to lek to rius, ad vo ka tas

tai ka yra ge riau.
Kur įsi jun gia šei mos tei sė, ten 

la bai daug ne igia mų emo ci jų, ne už-
tik rin tu mas, bai mė, prie šiš ku mas, 
bran gu mas. Prak ti ka ro do, kad iš-
mo nin gi ad vo ka tai reg la men tų tai-
ky mą su ge ba pa vers ti to kia kan ky ne 
ir to kiu bran giu už si ė mi mu, kad vi-
si tė vai po to gai li si, ar ver tė jo taip 
veik ti. 

Kaž ko dėl ES ir Lie tu va la bai 
daug pi ni gų ski ria teis mams, o daž-
niau siai nie ko ne ski ria tai kiam gin čų 
re gu lia vi mui. Žo džiais – taip, bet kai 
pa ly gi na me biu dže to ei lu tes, skir tu-
mai aki vaiz dūs. Lie tu vo je me dia ci-
jai šiek tiek ski ria ma pi ni gų tik tei-
sė jų mo ky mams, o teis mi niam gin čų 
su re gu lia vi mui ski ria ma la bai daug 
lė šų. Tei sė jai de juo ja, kad jų krū vis 
per di de lis, kad jie ne tu ri lai ko už-
si im ti me dia ci ja, jie tik štam puo ja 
spren di mus.

Eu ro po je yra pri im tos di rek-
ty vos, kad po tru pu tį me dia ci jos 
ins ti tu ci jos tu ri vys ty tis. Tai ne bus 
re vo liu ci ja, ir džiau giuo si, kad mes 
į įsta ty mą su ge bė jo me įra šy ti, jog 
nuo ki tų me tų pra džios me dia ci jos 
vys ty mui vals ty bė ims skir ti lė šų. 
O tai ki ni mo pro ce so vys ty mas rei-
ka lau ja lė šų. Vi si esa me da ly va vę 
de ry bi nė se si tu a ci jo se, ir by lų teis-
muo se skai čius ro do, kad ne vi sa da 
pa si se ka su si tar ti. Pra ėju siais me-
tais Lie tu vo je bu vo 150 tūkst. by lų. 
Tai reiš kia, kad tiek yra at ve jų per 
me tus, kai ne pa vyks ta su si tai ky ti. 
Už sie nio ty ri mai ro do, kad treč da lį 
by lų ga li ma nu kreip ti į pro fe sio na lių 
tai ky to jų sri tį, ir iš to treč da lio 40-90 
proc. be si gin či jan čių iš ei na su tai kos 
su tar ti mi. Tai at ve jai, kai by los jau 
at si du ria teis me. 

Me dia ci ja įve da ma ta da, kai 
ša lys ne be su ge ba su si tai ky ti. Tuo-
met įsi trau kia pro fe sio na lūs tai kin-
to jai, ku rie su ge ba su val dy ti si tu a ci-

ją – emo ci jas, ne tik ru mą, prie šiš ku-
mą, ir at ves ti ša lis iki tai kos.

Ar mes ga li ma pa si nau do-
ti me dia ci jos pa slau go mis? Tu ri me 
teis mi nės me dia ci jos pro jek tą, ku ris 
įgy ven di na mas nuo 2006 m., bet tą 
pro jek tą tie siog žu do teis mų už im tu-
mas. Lie tu vo je reik tų fi nan sa vi mo, 
kad į teis mus at ei tų me dia to riai, ku-
rie pa dė tų iš si va ly ti nuo by lų, įma-
no mų baig ti tai kiu bū du. Šiuo me tu 
tei sė jai jų baig ti tie siog ne tu ri lai ko, 
o ša lys ne su ge ba at ras ti tai kos, nors 
gal ir no rė tų. 

Pri im tas įsta ty mas yra ge-
ras, uni ver sa lus, ga li mas tai ky ti ir 
šei mos by lo se. Pro ble ma yra – įgy-
ven di ni mas. Teis mai ne tu ri lai ko, o 
teis mi nės me dia ci jos sis te mos iki 
šiol nė ra. Rei kia iš stal čių iš trauk ti 
kon cep ci ją, baig ti ją reng ti ir at ras ti 
stip ry bės bei lė šų su kur ti ins ti tu ci jas 
ar ba tin klą, ku ris ga lė tų teik ti pro fe-
sio na lias me dia ci jos pa slau gas. Vie-
na iš idė jų yra – pa nau do ti tam jau 
iš vys ty tą vals ty bi nės tei si nės ant ri-
nės pa gal bos ins ti tu ci jų struk tū rą. Ir 
tai nė ra nau ja min tis, nes me dia ci ja, 
ypač šei mos by lo se, pri lip do ma prie 
ga ran tuo ja mos pa gal bos – taip da-
ro bri tai, pran cū zai, mes čia nie ko 
nau ja ne iš ras tu me. Pa si nau do tu me 
jų pa tir ti mi. Sėk mės is to ri jos pa-
sklis kaip ge ras gar sas. Il gai skai tė-
me laik raš čiuo se I. Ri nau is to ri ją ir 
stai ga per skai tė me Inos Šal te ny tės 
is to ri ją, – aha, su si tai kė. Nors tai ka 
pa si ro dė ne gy vy bin ga, vė liau kon-
flik tas vėl at si nau ji no, bet jei gu kar-
tą pa vy ko su si tai ky ti, yra ti ki my bė, 
kad tai šei mai pa vyks su si tai ky ti. 

Tai gi už sie nio ša ly se tie klau-
si mai jau yra iš spręs ti, ir mums ne-
be rei kia kar to ti jų klai dų. 

Pa reng ta pa gal pra ne ši mą 
dis ku si jo je 2009-04-01 LR Sei me
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J. E. LIE TU VOS RES PUB LI KOS PRE ZI DEN TUI VAL DUI ADAM KUI
LIE TU VOS RES PUB LI KOS SEI MO PIR MI NIN KUI ARŪ NUI VA LINS KUI

LIE TU VOS RES PUB LI KOS MI NIST RUI PIR MI NIN KUI AN DRIUI KU BI LIUI

Dėl: Pa sau lio Lie tu vių Ben druo me nės po zi ci ja
dėl Pre zi den to pi lie ty bės įsta ty mo pro jek to

2009 m. ko vo 30 d.

Pa sau lio Lie tu vių Ben druo me nei nė ra pri im ti nas J. E. Lie tu vos Res pub li kos Pre zi den to siū lo mas Lie tu vos 
Res pub li kos Pi lie ty bės įsta ty mas, nes per daug lie tu vių, ku rie emig ra vo iš Lie tu vos po 1990 me tų ko vo 11d. ir dėl 
įvai rių prie žas čių pri ėmė dar ir ki tos vals ty bės pi lie ty bę, pra ras tų Lie tu vos pi lie ty bę. 

 Pa sau lio Lie tu vių Ben druo me nės po zi ci ja bu vo ir yra to kia:
1. Lie tu va yra tau ti nė vals ty bė.
2. Lie tu vos Res pub li kos Kon sti tu ci ja ga ran tuo ja kiek vie nam Lie tu vos pi lie čiui pri gim ti nę tei sę į Lie tu vos 

pi lie ty bę, įgy ja mą gims tant. 
3. Ši pri gim ti nė tei sė tu ri bū ti iš sau go ta ir ga ran tuo ta vi siems lie tu vių kil mės pi lie čiams vi so mis apy lin ky bė-

mis, net ir įgi jus ki tos vals ty bės pi lie ty bę. 
4. Siū lo mas „lie tu vių kil mę pa tvir ti nan tis do ku men tas“ nė ra pri im ti nas už sie nio lie tu viams vie toj Lie tu vos 

pi lie ty bės.
5. Ati tin ka mas pi lie ty bės įsta ty mo pa tai sas ga li pa da ry ti Sei mas įsta ty mo ke liu.
6. Už sie nio lie tu viai ne re mia Kon sti tu ci jos 12 straips nio pa kei ti mo, pa gal ku rį siū lo ma įtei sin ti ne ri bo tą dvi-

gu bą pi lie ty bę ir ku ris tu ri bū ti pri ima mas re fe ren du mo bū du. 
7. Sei mas tu ri tei sę pa pil dy ti Kon sti tu ci jos 18 ar ba 32 straips nį, pri dė da mas fra zę „Nė vie nas lie tu vių kil mės 

Lie tu vos Res pub li kos pi lie tis nei jo pa li kuo nys ne ga li pra ras ti gims tant įgy ja mos Lie tu vos Res pub li kos pi lie ty bės 
prieš sa vo va lią, net jei ir yra įgi jęs ki tos vals ty bės pi lie ty bę“. 

8. Pri de da me ju ris tės Re gi nos Na ru šie nės, J.D. (Tei sės dak ta rės) pa aiš ki ni mus.
Re gi na Na ru šie nė

PLB val dy bos pir mi nin kė

Kiek vie no je ša ly je pi lie ty bė 
api brė žia ma pa gal tos ša lies is to ri-
nę pa tir tį. Il gas so vie tų oku pa ci jos 
lai ko tar pis Lie tu vo je mū sų tau tai 
pa da rė sun kiai įver ti na mą ža lą. Per 
pas ta ruo sius 100 me tų Lie tu va pra-
ra do maž daug treč da lį sa vo tau tos. 
Apy tiks liais Lie tu vos Res pub li kos 
Sta tis ti kos de par ta men to duo me ni-
mis, nuo 1990 m. Ko vo 11-osios iš 
Lie tu vos iš vy ko be veik pu sė mi li jo-
no gy ven to jų, su da ran čių  apie ket-
vir ta da lį Lie tu vos pi lie čių. To dėl 
Lie tu vos Res pub li kos pi lie ty bės iš-
lai ky mą, įgi jus ir ki tos ša lies pi lie ty-
bę, šian dien ga li me pri ly gin ti tau tos 
iš lai ky mui.

Re gi na Na ru šie nė, J.D.  

Pi lie ty bė ir nau jas Pi lie ty bės įsta ty mo pro jek tas
Už sie nio lie tu viai trokš ta iš-

lai ky ti Lie tu vos Res pub li kos (LR) 
pi lie ty bę. Už sie ny je gy ve nan tis as-
muo daug ge riau su pran ta ir įver ti-
na, ką reiš kia pri gim ti nė pi lie ty bė. 
Ar pa trio tiz mas yra blo gas jaus mas? 
Kai kas Lie tu vo je da bar ti nius emig-
ran tus lai ko ne vi sa ver čiais lie tu viais 
ir jiems vie toj pri gim ti nės LR pi lie-
ty bės  siū lo „lie tu vių kil mę pa tvir ti-
nan tį do ku men tą“, spau do je va di na-
mą „lie tu vio kor ta“. Tei si nis sta tu sas 
to do ku men to dar nė ra iš dės ty tas. Ta 
kor ta yra tuš čia. Bet, aiš ku, kad to-
kią „kor tą“ tu rin tys as me nys ne ga lės 
da ly vau ti rin ki muo se, bū ti ren ka mi, 
bal suo ti ir veik ti Lie tu vos at ei tį. 

Da bar ti niai at vy kė liai iš Lie-
tu vos di džiuo ja si sa vo tau ty be ir 
sten gia si ją iš lai ky ti: jie ku ria li tu-
a nis ti nes mo kyk las, jun gia si ir net 
įku ria nau jas lie tu vių ben druo me nes 
tuo se kraš tuo se, ku riuo se jų anks-
čiau ne bu vo. In ter ne tu ir spau do je 
jie se ka Lie tu vos gy ve ni mą. Jie fi-
nan siš kai re mia sa vo gi mi nes Lie tu-
vo je, nuo lat vyks ta į Tė vy nę. De ja, 
jie pra de da jaus tis Lie tu vos at stum-
tai siais.  

Dėl įvai rių prie žas čių – ver-
slo, vai ra vi mo,  moks lo, ne kil no ja-
mo tur to įsi gi ji mo, dar bo pa gal įgy tą 
pro fe si ją įtei si ni mo – da liai at vy ku-
sių jų te ko pri im ti ki tos ša lies pi lie-
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ty bę. Tai ypač  svar bu su kū ru siems 
miš rias šei mas. Lie tu vė mo ti na ar 
tė vas, no rė da mi tu rė ti ly gias vai ko 
glo bos tei ses, taip pat pri ima ša lies, 
ku rio je gy ve na, pi lie ty bę. Dvi gu ba  
pi lie ty bė pri pa žįs ta ma dau ge ly je ša-
lių. Da ly je jų ne rei ka lau ja ma prie-
sai kos ar at si sa ky ti tu ri mos pri gim-
ti nės pi lie ty bės. 

Nau ja sis LR Pi lie ty bės įsta ty-
mo pro jek tas, pa siū ly tas Pre zi den to, 
yra pla tes nis, ne gu da bar vei kian tis 
įsta ty mas. Juo re mian tis dvi gu ba pi-
lie ty bė bū tų pri ei na ma ir pa si trau ku-
siems iš Lie tu vos nuo 1919 m. Taip 
pat ki tos vals ty bės pi lie ty bę ga vęs 
as muo dėl san tuo kos su už sie nie čiu 
ne pra ras tų LR pi lie ty bės. Be to, mi-
ni ma me įsta ty mo pro jek te kai ku rios 
pro ce dū ros yra ge riau iš dės ty tos. 

LR pi lie čiai ir jų pa li kuo nys, 
emig ra vę iki 1990 m. ko vo 11 d. ir 
iš vy ku sie ji vė liau, pri ėmę ki tos ša-
lies pi lie ty bę, pa gal LR įsta ty mus iki 
Kon sti tu ci nio Teis mo (KT) 2006 m. 
lap kri čio 13 d. nu ta ri mą, tu rės ga li-
my bę ir to liau iš sau go ti LR pi lie ty-
bę. Da lis LR pi lie čių, iš vy ku sių po 
1990 m. ko vo 11 d. ir pri ėmu sių ki-
tos vals ty bės pi lie ty bę, po KT (2006 
m. lap kri čio 13d.) nu ta ri mo LR pi-
lie ty bę pra ran da. Iš iš vy ku sių tė vų 
at im ta tei sė į dvi gu bą pi lie ty bę už-
ker ta ke lią ir jų pa li kuo nims įgy ti 
LR pi lie ty bę. Be to, pro ce dū ra įtei-
sin ti LR pi lie ty bę LR pi lie čio vai kui, 
gi mu siam ne Lie tu vo je, yra biu rok-
ra tiškai ap sun kin ta.

Bu vęs KT pir mi nin kas ir Pre-
zi den to pi lie ty bės dar bo gru pės na-
rys Egi di jus Kū ris tei gia: „… o  kas 
iš vy ko ir ki tos vals ty bės pi lie ty bę 
pri ėmė vė liau, AT SI SA KY DA MI 
Lie tu vos Res pub li kos pi lie ty bės 
– sor ry...“ („Vei das”, 2009-02-16. 
Nr.7 „Kor tos ir ko zi riai“). Di džio ji 
dau gu ma LR pi lie čių ne at si sa kė ir 
ne at si sa ko LR pi lie ty bės, bet Lie tu-
vo je ji, de ja,  at ima ma be jo kių tei si-
nių pro ce dū rų due pro cess. 

Pri gim ti nės pi lie ty bės tei sę 
opo nen tai ko men tuo ja taip: jei už-
sie nio lie tu viai no ri tu rė ti dvi gu bą 
pi lie ty bę, rei kia LR Kon sti tu ci jos 12 
straips nį keis ti re fe ren du mu. Re fe-

ren du mo įsta ty me rei ka lau ja ma, kad 
bal suo tų dau giau nei pu sė vi sų rin-
kė jų – mat spren di mas pri ima mas, 
jei pa siū ly tai for mu luo tei pri ta ria 
dau giau kaip pu sė bal sa vi mo tei-
sę tu rin čių pi lie čių. Nors opo nen tai 
pri pa žįs ta, kad toks re fe ren du mas 
tik riau siai bus ne sėk min gas, nes, 
kaip pa tir tis ro do, dau giau nei pu sė 
LR pi lie čių ne da ly vau ja rin ki muo-
se – ne bal suo ja. Pa sau lio Lie tu vių 
Ben druo me nė (PLB) ne re mia LR 
Kon sti tu ci jos 12 straips nio pa kei ti-
mo, ku ris įtei sin tų ne ri bo tą dvi gu-
bą pi lie ty bę. PLB po zi ci ja: dvi gu ba 
pi lie ty bė tu rė tų bū ti su tei kia ma tik 
lie tu vių kil mės as me nims, kaip jų 
pri gim ti nė tei sė (ki tos tau ty bės tu ri 
sa vo tau ti nes vals ty bes). 

PLB tei gia, kad lie tu vių kil-
mės už sie nio lie tu viai, gi mi mu įgi ję 
LR pi lie ty bę, sa vo vai kams, vai kai-

čiams ir pro vai kai čiams bet ku rio-
mis ap lin ky bė mis ją iš sau go ja. LR 
pi lie ty bės ne ga li ma at im ti prieš as-
mens va lią, net kai jis įgy ja ki tos ša-
lies pi lie ty bę.

 LR Kon sti tu ci jos 12 straips-
nis iš im ties tvar ka su tei kia ga li my bę 
LR pi lie čiui tu rė ti dvi gu bą pi lie ty bę 
„at ski rais at ve jais“. Jis yra įgy ven-
di na mas įsta ty mo ke liu. KT pa kei-
tė LR Kon sti tu ci jos 12 straips nį be 
re fe ren du mo, kai į nu ta ri mą įra šė: 
„ypač re ta iš im tis“ ir „itin re tus at-
ski rus at ve jus”. Šių žo džių ne bu vo 
LR Kon sti tu ci jos 12 straips ny je. 
Taip bu vo pa keis ta „at ski rų at ve jų“ 
pras mė. Su tar tys, LR Kon sti tu ci ja 
bei vi si do ku men tai yra in ter pre tuo-
ja mi pa gal „įpras ti nę reikš mę“ – t.y. 
taip, kaip tie as me nys, pri ėmę nu ta-
ri mą, su pra to tuos tei gi nius. At ski rų 
at ve jų de fi ni ci ja (api brė ži mas) yra 

RE GI NA NA RU ŠIE NĖ KALBA SEIMO IR PLB KOMISIJOS POSĖDYJE
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„Di džia ja me lie tu vių kal bos žo dy-
ne“. Ji ski ria si nuo LR Kon sti tu ci nio 
Teis mo aiš ki ni mo. Be to, tau tos iš-
rink tie ji – LR Sei mo na riai – ki taip 
su pra to „at ski rus at ve jus“ ne gu KT 
ir pa gal „įpras ti nę reikš mę“ pri ėmė 
bu vu sius LR pi lie ty bės įsta ty mus. 

Kon sti tu ci nis Teis mas 2006 
m. lap kri čio 13 d.  nu spren dė, kad tie 
„at ski ri at ve jai“, įtei sin ti bu vu siuo se 
įsta ty muo se, per daug iš plės ti. Bet ir 
KT, ne tu rė da mas tiks lių duo me nų, 
ne ga lė jo taip nu spręs ti. KT at ėmė 
LR pi lie čių tei ses, jiems ne da ly vau-
jant ir ne tu rint ga li my bės ap si gin ti. 
Be to, da bar ti nė pi lie ty bės at ėmi mo 
pro ce dū ra priešta rau ja tei si nei tvar-
kai (due pro cess). Daž nai as muo su-
ži no tik iš „Vals ty bės ži nių”, kad iš 
jo LR pi lie ty bė at im ta be aiš kaus ap-
kal ti ni mo, net ne lei džiant ap si gin ti. 
KT ne svars tė pri gim ti nės pi lie ty bės 
prin ci po, įtei sin to LR Kon sti tu ci jo-
je.

In ter pre tuo jant LR Kon sti tu-
ci ją bū ti na at kreip ti dė me sį į vi so 
do ku men to es mę. Jos įva de skel bia-
ma: „Lie tu vių Tau ta, prieš dau ge lį 
am žių su kū ru si Lie tu vos vals ty bę, 
<…> iš sau go ju si sa vo dva sią, gim-
tą ją kal bą, raš tą ir pa pro čius, įkū ny-
da ma pri gim ti nę žmo gaus ir Tau tos 
tei sę lais vai gy ven ti ir kur ti sa vo 
tė vų ir pro tė vių že mė je <…>,  puo-
se lė da ma Lie tu vos že mė je tau ti nę 
san tar vę” <…>. LR Kon sti tu ci jos 
I straips nio 2 da lis sa ko: „Lie tu vos 
vals ty bę ku ria Tau ta. Su ve re ni te tas 
pri klau so Tau tai“.  12 straips nis tei-
gia: „Lie tu vos Res pub li kos pi lie ty bė 
įgy ja ma gims tant ir ki tais įsta ty mo 
nu sta ty tais pa grin dais. Pi lie ty bės 
įgi ji mo ir ne te ki mo tvar ka nu sta to-
ma įsta ty mais“. 18 straips ny je tei-
gia ma, jog „Žmo gaus tei sės ir lais-
vės yra pri gim ti nės“. 32  straips ny je 
drau džia ma ap ri bo ti LR pi lie čiui tei-
sę pa si rink ti, kur jis no ri gy ven ti. 29 
straips ny je drau džia ma var žy ti žmo-
gaus tei ses. Iš Kon sti tu ci jos kon-
teks to aiš ku, kad Lie tu va yra tau ti nė 
vals ty bė, ku ri kū rė si lie tu vių tau tos 
pa grin du. Pi lie ty bė yra tau ti nis ele-
men tas, jos su dė ti nė da lis. Ši am ži na 
pri gim ti nė pi lie ty bės tei sė ne ga li bū-

ti taip leng vai at ima ma. 
LR Kon sti tu ci jo je tu ri me du 

at ski rus prin ci pus: iš im tį iš dvi gu-
bos pi lie ty bės drau di mo – „at ski rus 
at ve jus“ ir pri gim ti nę tei sę į LR pi-
lie ty bę, ku ri ne ga li bū ti var žo ma. 
Pa gal kon sti tu ci nę in ter pre ta ci jos 
tei sę, abiem prin ci pams tu ri bū ti tei-
kia ma reikš mės. Jie abu tu ri bū ti ga-
lio jan tys. Įsta ty mo ke liu LR Sei mas 
da bar tu ri nu spręs ti, kaip tą pri gim-
ti nę tei sę, ku rios ne ga li ma var žy ti, 
rei kia įgy ven din ti. PLB tei gia, kad 
lie tu vių kil mės už sie nio lie tu viai, 
įgi ję LR pi lie ty bę gi mi mu, sa vo vai-
kams, vai kai čiams ir pro vai kai čiams 
bet ku rio mis ap lin ky bė mis tu ri tei sę 
iš sau go ti LR pi lie ty bę. Jos ne ga li ma 
at im ti iš as mens prieš jo va lią, net jei 
jis įgi jo ki tos ša lies pi lie ty bę. No rint 
iš veng ti nesu si pra ti mų at ei ty je bū tų 
ver ta Sei mui pa pil dy ti LR Kon sti tu-
ci jos 18 ar ba 32 straips nį pri de dant, 
kad „nė ve nas Lie tu vos kil mės pi lie-
tis, nei jo pa li kuo nys ne ga li pra ras-
ti Lie tu vos Res pub li kos pi lie ty bės, 
įgy tos gi mus, prieš sa vo va lią, net ir 
įgi jus ki tos vals ty bės pi lie ty bę“. 

Kai kas Lie tu vo je tei gia, kad, 
pri im da mas ki tos vals ty bės pi lie ty-
bę, LR pi lie tis sa vai me at si sa ko sa vo 
pri gim ti nės tei sės į tu rė tą pi lie ty bę. 
Dau gu mo je ša lių šian dien yra įtei-
sin ta dvi gu ba pi lie ty bė. Kai ku rios 
vals ty bės net ne rei ka lau ja prie sai-
kos. LR pi lie tis, at si sa ky da mas LR 
pi lie ty bės, tu ri aiš kiai iš reikš ti sa-
vo va lią sa vo vals ty bei Lie tu vai, ne 
sve ti mam kraš tui. Lie tu va yra lais va 
ir ne pri klau so ma. Ji val do ma sa vo 

įsta ty mais, o ne pa gal ki tų vals ty bių 
įsta ty mus ar rei ka la vi mus. 

Jei Lie tu va no ri už si tik rin ti, 
ar tik rai LR pi lie tis, pri ėmęs ki tos 
ša lies pi lie ty bę, ne pa gei dau ja at si sa-
ky ti tu ri mos LR pi lie ty bės, Lie tu vos 
val džia ga li rei ka lau ti, kad toks as-
muo raš tu pa tvir tin tų, jog pa gei dau ja 
iš lai ky ti LR pi lie ty bę.

1997 m. Eu ro pos pi lie ty bės 
kon ven ci ja siek ta „pa nai kin ti dis kri-
mi na ci ją dėl pi lie ty bės“. Šios kon-
ven ci jos 16 straips nis skel bia, kad 
vals ty bė, su teik da ma sa vo ša lies pi-
lie ty bę, ne ga li rei ka lau ti ki tos pi lie-
ty bės at si sa ky mo ar ne te ki mo, kaip 
są ly gos jos pi lie ty bei gau ti ar iš sau-
go ti, jei toks at si sa ky mas ar ne te-
ki mas ne įma no mas ar ba ne ga li bū ti 
rei ka lau ja mas dėl ra cio na lių prie žas-
čių. Lie tu va dar nė ra šios kon ven ci-
jos sig na ta rė. Mi nis te ri jos daug me-
tų vis dar de ri na teks tą… Lie tu va 
yra Eu ro pos Ta ry bos na rė. Ti kė ti na, 
jog mi nė tą kon ven ci ją ji ra ti fi kuos. 
Da lies tei si nin kų tei gi mu, sa vo pi-
lie čių, tu rin čių dvi gu bą pi lie ty bę, 
dis kri mi na ci ja yra žmo gaus tei sių, 
įra šy tų dau gu mos kraš tų Kon sti tu ci-
jo se, tarp tau ti nė se  su tar ty se, ly gy-
bės pa žei di mas.

Šian dien aiš ku, kad dvi gu bos 
pi lie ty bės klau si mas bu vo ir yra po-
li ti nis, o ne tei si nis. Bū ti na po li ti nė 
va lia ne del siant iš sau go ti lie tu vių 
kil mės Lie tu vos pi lie čių, gy ve nan-
čių už sie ny je, pri gim ti nę tei sę į LR 
pi lie ty bę. Ne gau si mū sų tau ta vis re-
tė ja. Ar ga li me ben dro mis pa stan go-
mis su vie ny ti ir iš sau go ti ją?

2009-04-22. Vy riau sy bė nu ta-
rė su da ry ti Už sie nio lie tu vių rei ka lų 
ko or di na vi mo ko mi si ją. Ši ko mi si ja 
svars tys ir teiks pa siū ly mus Vy riau-
sy bei dėl vals ty bės san ty kių su už-
sie nio lie tu viais stra te gi nių veik los 
kryp čių ir jų įgy ven di ni mo, dėl vals-
ty bės ins ti tu ci jų veik los ko or di na vi-
mo, tei sės ak tų, su si ju sių su už sie nio 
lie tu vių rei ka lais, pro jek tų ren gi mo 

Bus ge riau ko or di nuo ja mi 
ryšiai su užsie nio lie tu viais

ar pa reng tų tei sės ak tų tiks lin gu mo.
 Šios ko mi si jos veik los tiks-

las – stip rin ti vals ty bės ry šius su 
už sie nio lie tu viais, įtrau kiant juos į 
Lie tu vos po li ti nį, vi suo me ni nį, eko-
no mi nį ir kul tū ri nį gy ve ni mą. 

 Ko mi si jai va do vaus Mi nist-
ras pir mi nin kas. Ko mi si jos na riais 
bus Vy riau sy bės na riai ir Pa sau lio 
Lie tu vių Ben druo me nės at sto vai.
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Vie nas iš Švei ca ri jos LB pro-
jek tų, skir tų Lie tu vos var do pa mi-
nė ji mo tūks tant me čiui, yra ben-
druo me nės na rių pa ra šy ta apy brai-
žų kny ga „Lie tu vių ra šy to jų ta kais 
Švei ca ri jo je“. Aš tuo ni Švei ca ri jos 
lie tu viai – dr. Aud rius Al kaus kas, 
Dia na Brun ner, Jū ra tė Cas per sen, 
Eg lė Kač ku tė, Jur gi ta Ko pit ko vie-
nė, Vir gi ni ja Si der ke vi čiū tė, Gra ži-
na Sta niū tė Ho ga pian ir Ja ni na Ire na 
Sur vi lai tė Vait ke vi čie nė – su si bū rė 
ir kar tu bei at ski rai pra ėjo net 12 
lie tu vių ra šy to jų ta kais ir pėd sa kais 
Al pių ša ly je. Su grį ži mų apy brai žo-
se – Jo nas Ma čiu lis-Mai ro nis, Jur gis 
Bal tru šai tis, Jo nas Bi liū nas, Ma ri ja 
Peč kaus kai tė-Šat ri jos Ra ga na, Vin-
cas My ko lai tis Pu ti nas, Sa lo mė ja 
Nė ris, So fi ja Čiur lio nie nė Ky man-
tai tė, Ba lys Sruo ga ir ke tu ri šiuo-
lai ki niai lie tu vių ra šy to jai – Jur gis 
Kun či nas, Si gi tas Ge da, Mar ce li jus 
Mar ti nai tis ir Ja ni na Ire na Sur vi lai-
tė. Kny gos su da ry to ja ir pro jek to 
va do vė – ŠLB val dy bos pir mi nin kė 
Jū ra tė Cas per sen. Kny go je yra daug 
is to ri nių ir šiuo lai ki nių nuo trau kų, 
iš trau kų iš ra šy to jų laiš kų ir die-
no raš čių, jau skelb tos ir dar nie kur 
ne pub li kuo tos in for ma ci jos. Kny ga 
šiuo me tu dar yra ver čia ma į vo kie-
čių kal bą, nes mū sų tiks las bu vo ne 
tik su grą žin ti Lie tu vai jos iš si bars-
čiu sį is to ri nį, kul tū ri nį ir li te ra tū ri-
nį pa vel dą, bet ir su teik ti ga li my bę 
švei ca rams su si pa žin ti su lie tu vių 
ra šy to jų pėd sa kais jų že mė je, lan ky-
mo si čia įta ka ra šy to jų gy ve ni mui ir 
kū ry bai. Ti ki mės, kad iki va sa ros di-
džių jų Tūks tant me čio iš kil mių mū sų 
kny ga iš vys pa sau lį ir mes ga lė si me 
įteik ti sa vo do va ną Lie tu vai gar bin-
go ju bi lie jaus pro ga.

Su grį ži mų apy brai žose pa sa-
ko ja ma apie lie tu vių ra šy to jų vieš na-
ges Švei ca ri jo je nuo XIX a. pas ku ti-
nio de šimt me čio iki Ant ro jo pa sau-
li nio ka ro ir apie ke lis šiuo lai ki nius 
ra šy to jus, ku rie šio je ša ly je lan kė si 
po 1990 me tų, Ne pri klau so my bės 
at kū ri mo. Šios kny gos pa si ro dy mas 

ŠVEICARIJOJELie tu vių ra šy to jų ta kais
– tai Švei ca-
ri jos lie tu vių 
ben druo me nės 
na rių do va-
na Tė vy nei jos 
var do pa mi nė-
ji mo 1000-me-
čio pro ga. Ei-
da mi lie tu vių 
ra šy to jų ta kais 
Š v e i  c a  r i  j o  j e 
aiš kiai jau tė me, 
kad ke liau ja me 
įkan din sa vo 
tau tos švie suo-
lių. Mū sų tiks-
las ta po tuos 
ta kus su ras ti, 
juos pa žy mė-
ti, už fik suo ti 
ir grą žin ti Lie-
tu vos li te ra tū-
ri niam, is to ri-
niam ir kul tū ri-
niam pa vel dui. 
Ne ma žiau ir 
de ga me no ru 
s u  p a  ž i n  d i n  t i 
švei ca rų vi suo-
me nę su lie-
tu vių ra šy to jų 
bu vi mo Švei ca-
ri jo je žen klais. 
Švei ca ri ja yra 
vie na Eu ro pos 
ša lių, ku rio je 
įvai riais am-
žiais skir tin gais 
tiks lais lan kė si 
ir gy ve no daug 
lie tu vių. 

A n k s -
čiau siai yra už-
fik suo ti XVI 
a. pra džio je 
moks lo ir ži nių sie kian tys Lie tu vos 
di di kai. Ba ze lio uni ver si te to imat ri-
ku lia ci jos do ku men tuo se ran da mos 
Rad vi lų, Kiš kų, Va la vi čių, Tiš ke-
vi čių ir ki tų lie tu vių pa var dės. Čia 
ras da vo prie globs tį vi so kio per se-
kio ji mo au kos: po li ti nio, re li gi nio 

ar moks li nio. Po 1863 m. su ki li mo 
Švei ca ri jo je ap si gy ve no net ke le tas 
gar sių LDK ba jo rų, to kių, kaip B. 
Pil sud skis ir gra fas Z. Pla te ris. Prieš 
Pir mą jį pa sau li nį ka rą ir tar pu ka riu 
Švei ca ri jo je net ke lios de šim tys lie-
tu vių stu den tų bū rė si į or ga ni za ci jas 

KNY GOS AU TO RIAI PRIE NA MO CIU RI CHO SE NA MIES TY JE, 
KU RIA ME GY VE NO JO NAS BI LIŪ NAS – AUD RIUS AL KAUS KAS, 
GRA ŽI NA STA NIŪ TĖ HA GO PIAN, JŪ RA TĖ CAS PER SEN IR VIR GI-
NI JA SI DER KE VI ČIŪ TĖ. DIA NOS BRUN NER NUOTR.
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prie Fri bū ro, Ciu ri cho ir Ber no uni-
ver si te tų, kur bu vo puo se lė ja ma or-
ga ni zuo ta tau ti nė veik la. Ša ly je vei-
kė ke le tas po li ti nių ko mi te tų ir in-
for ma ci nių cen trų, jie at li ko di džiu lį 
lie tu vy bės sklei di mo dar bą. 

Ši su grį ži mų apy brai žų kny-
ga yra kuk lus ban dy mas su rink ti 
bent ke lių lie tu vių ra šy to jų bu vi mo 
žen klus, pa stu di juo ti jų lan ky mo si 
Švei ca ri jo je tiks lus, pra ei ti jų ta kais, 
ap žvelg ti Al pių ša ly je gi mu sius kū-
ri nius, pa mė gin ti įžvelg ti, ko kią 
reikš mę pas ta ro sios vieš na gės tu rė jo 
ap ta ria mų ra šy to jų gy ve ni mui ir jų 
kū ry bai. Kny go je ra šo me apie aš tuo-
nis lie tu vių ra šy to jus, ku rie lan kė si 
Švei ca ri jo je nuo XIX a. pa bai gos iki 
Ant ro jo pa sau li nio ka ro. Pa si rin ko-
me tuos, ku rie ne emig ra vo, o oku-
pa ci jos me tais gy ve no ir dir bo Lie-
tu vo je. Griu vus ge le ži nei už dan gai, 
lie tu viai vėl dėl įvai rių tiks lų trau kia 
į Švei ca ri ją. Čia ga li ma pa si sem ti 
jė gų ir kū ry bi nio įkvė pi mo, pa sig-

ro žė ti dar ne nu siaub ta 
gam ta ir kal nų di dy be, 
pa si gė rė ti žmo gaus su-
kur ta ge ro ve ir de mok-
ra ti ja, pa ma ty ti, kaip 
aukš tai yra ver ti na ma ir 
at kak liai gi na ma žmo-
gaus as me ni nė lais vė. 
Kny go je ra šo me apie 
tris nuo 1990 m. vi suo-
me ni niais, moks li niais 
ar kū ry bi niais tiks lais 
Švei ca ri ją lan kiu sius 
lie tu vių ra šy to jus bei 
vie ną ak ty vią ben druo-
me nės na rę, pri klau san-
čią iš ei vi jos ra šy to jų 
gre toms. 

Mū sų kū ry bi nio 
dar bo gru pę su da rė aš-
tuo ni Švei ca ri jos Lie-
tu vių Ben druo me nės 
na riai – įvai rių spe cia-
ly bių ir skir tin go am-
žiaus lie tu viai. Kiek-
vie nam bu vo su teik ta 
lais vė pa si rink ti sa vo 
žiū ros kam pą, įver ti-
nant kon kre taus ra šy-
to jo gy ve ni mo at kar pą 

Al pių ša ly je. Kiek vie nas au to rius 
tu rė jo aiš kius kri te ri jus: J. Bi liū no 
pėd sa kais pra ėjo jo že mie tis anykš-
tė nas, V.My ko lai čio-Pu ti no ta kais 
pra žings nia vo jo „sie los ant ri nin kė“ 
mū sų ben druo me nė je, S.Čiur lio nie-
ne Ky man tai te itin su si do mė jo Va-
ka rų Eu ro pos mo te rų ra šy to jų ty ri nė-
to ja. Šat ri jos Ra ga na do mė jo si švei-
ca rų gy ve ni mo sti liu mi. Jos ta kais 
pra ėju si au to rė no rė jo pa ly gin ti, kaip 

M. Peč kaus kai tės-Šat ri jos Ra ga nos 
lai kų Ciu ri chas ar Fri bū ras pa si kei tė 
per šimt me tį. No rė da mi iš lai ky ti mū-
sų au to rių pa sa ko ji mų au ten tiš ku mą 
per ne lyg ne vie no di no me apy brai žų 
sti liaus, vie nur jis – lais vas li te ra tū ri-
nis, ki tur – pa na šus į moks li nį. Kiek-
vie nos da lies pra džio je pa tei kė me 
trum pą ra šy to jo biog ra fi  ją. Ji skir ta 
gal dau giau švei ca rų skai ty to jams, 
ku riems trum pas ra šy to jo gy ve ni mo 
ap ra šy mas su teiks glaus tų ži nių apie 
as me ny bę ir kon kre taus lai ko tar pio 
Lie tu vą; pa dės su vok ti, ko kio ly gio 
lie tu vių as me ny bės ir su ko kiais tiks-
lais lan kė si jų ša ly je. 

Kuo svar bus šis pro jek tas 
Švei ca ri jos lie tu viams, ra šiu siems 
lie tu vių ra šy to jų su grį ži mų kny gą? 
Pir miau sia, tau ti nio iden ti te to įtvir-
ti ni mu, tei sė ta ga li my be ir bū du di-
džiuo tis sa vo tau tos gar siais žmo nė-
mis. Rink da mi kny gai me džia gą dar 
sy kį įsi ti ki no me, kad lie tu vių čia jau 
nuo se no bū ta ir gy ven ta, Švei ca ri-
jo je bren do Lie tu vos tau ti nis są mo-
nin gu mas, šio je ša ly je moks lo sie kė 
dau ge lis Lie tu vos švie suo lių, iš čia į 
Lie tu vą par ke lia vo pir mo sios ne pri-
klau so mos Lie tu vos mo te rys – dak-
ta rės kur ti nau jos Eu ro pos vals ty bės. 
Vi sa tai da ro mums Švei ca ri ją bran-
gią. Ši is to ri nė ir kul tū ri nė at min tis 
kar tu su lie tu vių kal ba yra mū sų, 
Švei ca ri jo je gy ve nan čių lie tu vių, ta-
pa tu mo ga ran tas, su tei kian tis mums 
at spa ru mo prieš nu tau tė ji mą, ska ti-
nan tis tau ti nės vie ny bės jaus mą.

Jū ra tė Cas per sen
Iš „Švei ca ri jos lie tu vių 

ži nios“, nr. 14

KNY GOS AU TO RIAI KE LIA VO RAŠYTO JO BA LIO 
SRUO GOS TA KAIS. PRIE ALETSCH LE DY NO: JŪ RA TĖ 
CAS PER SEN, DIA NA BRUN NER, AUD RIUS AL KAUS KAS, 
GRA ŽI NA STA NIŪ TĖ HA GO PIAN, VIR GI NI JA SI DER KE VI-
ČIŪ TĖ. DIA NOS BRUN NER NUOTR.

Ant ra sis Švei ca ri jos lie tu vių li-
te ra tū ros klu bo su si ti ki mas ko vo 20 
d. Ber ne bu vo ypa tin gas – ja me da-
ly va vo kny gos „Sil va Re rum“ au to rė, 
Lon do ne gy ve nan ti me no ty ri nin kė ir 
žur na lis tė Kris ti na Sa ba liaus kai tė, ku-
ri už šią – de biu ti nę kny gą yra ga vu si 
„Ty to al ba“ lei dyk los įsteig tą Jur gos 
Iva naus kai tės pre mi ją. Ra šy to ja da lį 
kny gos ra šė bū tent Švei ca ri jo je.

Kny go je at gai vi na ma Lie tu-
vos Di džio sios Ku ni gaikš tys tės lai-

„Sil va Re rum“ – kny ga apie ba jo rus
kų is to ri ja. Nors pa ti is to ri ja yra su-
gal vo ta, bet jai pin ti pa nau do ti tik rai 
gy ve nu sių ba jo rų pa veiks lai ir jų gy-
ve ni mo de ta lės.

Sil va Re rum (lot. daik tų mai-
šas) – XVI-XVI II a. po pu lia ri, iš 
kar tos į kar tą per duo da ma kny ga, 
ku rio je, be reikš min gų gy ve ni mo 
įvy kių – gi mi mo, ves tu vių ir mir ties 
da tos – bu vo įra šo ma vi sa tai, kas 
bu vo lai ko ma ver tin ga ir bū ti na per-
duo ti bū si moms kar toms.
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Kar tais rei kia la bai ne daug – 
skai tai ko kį laik raš tį ir akį pa trau-
kia ant raš tė, sa ki nys ar at ski ras žo-
dis. Taip bu vo ir šį syk: „Už sie nio 
švei ca rai. 2008 me tais iš vy ko 8069 
žmo nės” („Aus land schwei zer, 8069 
wan der ten 2008 aus“). Jau ir anks-
čiau bu vau skai čiu si apie švei ca rus, 
ma siš kai emig ra vu sius į Ame ri ką ir 
sa vo gy ven vie tes pa va di nu sius Liu-
cer na ir ki tais švei ca riš kai šir džiai 
ar ti mais pa va di ni mais. Įsi kū rę sve-
ti mo je ša ly je jie, kaip ir vi si ki ti 
emig ra vu sie ji, ban do ne atit rūk ti nuo 
tė vy nės, ren ka si į šven tes, ga mi na 
sa vo ša liai bū din gus mais to pa tie ka-
lus (at si me na te Til žės sū rį?). Ly giai 
taip pat gy ve na me ir mes, lie tu viai, 
įsi kū rę Al pių ša ly je. Ta čiau grįž ki me 
prie švei ca rų emig ran tų. 

Pa gal sta tis ti ką, 2008 me tų 
gruo džio pa bai go je už sie ny je gy ve-
no 676 176 švei ca rai, tai yra 8069 
žmo nė mis dau giau, nei 2007-siais. 
Tai su da ro 10 proc. vi sų gy ven to jų ir 
pa gal žmo nių skai čių ga lė tų bū ti ket-
vir tu pa gal dy dį kan to nu po Ciu ri-
cho, Ber no ir Wadt. Po pu lia riau sios 
emig ran tų pa si rink tos ša lys – Pran-
cū zi ja, Vo kie ti ja, JAV. Pas ta rai siais 
me tais net 20 proc. iš au go emig ruo-
jan čių skai čius į Ara bų Emi ra tus, 10 
proc. – į Sin ga pū rą ir Tur ki ją. Be-
veik trys ket vir ta da liai vi sų emig ra-
vu sių jų yra dvie jų ša lių pi lie čiai. 

Kas gi juos bu ria, vie ni ja, or-
ga ni zuo ja ir do mi si jų veik la? 

„Penk to ji Švei ca ri ja“ – taip 
va di na mi švei ca rai emig ran tai. Jais 
rū pi na si už sie nio švei ca rų or ga ni-
za ci ja (Aus land schwei zer-Or ga ni-
sa tion, trum pai ASO), įsteig ta 1916 
me tais. Ji ap rū pin ta vi so mis mo der-
nio mis ko mu ni ka ci jų prie mo nė mis 
ir nuo lat ben dra dar biau ja su Švei-
ca ri jos at sto vy bė mis, ben druo me nė-
mis, klu bais už sie ny je ir ži niask lai-
da ša ly je. Ke tu ris kar tus per me tus 
pen kio mis kal bo mis lei džia mas laik-
raš tis „Schwei zer Re vue” (ti ra žas 

Švei ca rai užsie ny je, ar ba „Penk to ji Švei ca ri ja“
Dia na Brun ner

408 tūkst. egz.), re gu lia rūs nau jien-
laiš kiai ben druo me nėms ir klu bams 
vi sa me pa sau ly je, in ter ne ti nė sve-
tai nė ke tu rio mis kal bo mis – vi sa tai 
yra fi nan suo ja ma fon dų ir re mia ma 
Švei ca ri jos val džios. Laik raš tis ne-
mo ka mai siun čia mas pri si re gist ra-
vu siems švei ca rams, ne svar bu, ku-
ria me kon ti nen te gy ven tų. Nau jien-
laiš kis IN FO 5 yra skir tas skleis ti 
in for ma ci ją apie penk tą ją Švei ca ri ją 
gim to jo je ša ly je. Re gu lia riai ak tu a-
lia in for ma ci ja ap rū pi na mi „už sie-
nio švei ca rų“ par la men ti nės gru pės 
na riai. Pa na šiai kaip ir PLB Sei mas 
Lie tu vo je, už sie nio švei ca rų in te re-
sams at sto vau ja Už sie nio švei ca rų 
ta ry ba – „der Aus land schwei zer rat“ 
(ASR), ži niask lai do je va di na mas 
„penk to sios Švei ca ri jos par la men-
tu“. Jį su da ro 150 na rių iš už sie nio 
švei ca rų ben druo me nių ir as me ny-
bės, su si ju sios su „penk tą ja Švei ca-
ri ja“. Par la men ta rai ren ka si vie nos 
die nos po sė džiui pa va sa riais Ber no 
ro tu šė je, nag ri nė ja ir ta ria si dėl ak tu-
a lių rū pi mų klau si mų. Ant rą jį kar tą 
me tuo se par la men to na riai su si ren ka 
į už sie nio švei ca rų kon gre są, ku ris 
vyks ta kiek vie nų me tų ru de nį. Ne 
se si jų me tu penk to jo par la men to va-
do vy bė tvar ko ei na muo sius rei ka lus. 
Švei ca rai yra at sar gūs žmo nės, tai 
ma ty ti pa gal tai, kiek ir ko kių fon-
dų jun gia si po ASO sto gu. Vie nas 
jų – švei ca riš kų mo kyk lų už sie ny je 
ko mi te tas – ska ti na jau nų jų už sie nio 
švei ca rų iš si moks li ni mą, tam priai 
dirb da mas su švei ca rų mo kyk lo mis 
už sie ny je, ku rių yra net sep ty nio li-
ka, ir tarp tau ti nė mis mo kyk lo mis, 
ku rio se dės to švei ca rai mo ky to jai. 

1962 me tais įsteig ta drau gi-
ja už sie nio švei ca rų jau ni mo mo ky-
mo ska ti ni mui („Ve rein zur Förde-
rung der Aus bil dung jun ger Aus land-
schwei ze rin nen und Aus land schwei-
zer (AJAS)“) rū pi na si jau nų jų už-
sie nio švei ca rų moks lo ga li my bė mis 
Švei ca ri jo je. „Fon das jau niems už sie-

nio švei ca rams“ („Stif tung für jun ge 
Aus land schwei zer“, SJAS) siū lo 8-14 
me tų emig ran tų vai kams va sa ros ir 
žie mos sto vyk las Švei ca ri jo je. 

Ta čiau rū pi na ma si ne vien tik 
jau ni mu. Už sie nio švei ca rų so li da ri-
nių fon dų ko o pe ra ty vas „So lis wiss“, 
įkur tas 1958 m., iki mak si ma lios 150 
000 fran kų su mos den gia emig ran-
tams nuos to lius, jei ne ten ka eg zis-
ten ci jos pa grin do dėl po li ti nių įvy-
kių ša ly je. Ki tas fon das – Stif tung 
Schny der von War ten see – įkur tas 
1950 me tais bu vu sio Švei ca ri jos na-
cio na li nio ban ko di rek to riaus Char-
les Schny der von War ten see. Šis 
žmo gus 20 me tų be at ly gio rū pi no-
si jam pa ti kė ta su ma, ku rią su da rė 
au kos ir rin klia vos. Į šį fon dą ga li 
kreip tis už sie nio švei ca rai, dėl gam-
tos ka tast ro fų pra ra dę sa vo tur tą. 

Du at ski ri fon dai rū pi na si pa-
čios AS or ga ni za ci jos veik la – re-
mia or ga ni za ci jos po li ti nę, idė ji nę 
ir pub li cis ti nę veik lą, rū pi na si tos 
veik los tęs ti nu mu ir ne pri klau so-
mu mu, fi nan suo ja už sie nio švei ca rų 
spe ci fi nius pro jek tus. 

1991 me tais įsteig tas dar vie-
nas fon das – die Stif tung Aus land-
schwei zer platz Brun nen. Tais me tais 
bu vo šven čia mas Švei ca ri jos 700-jų 
me ti nių ju bi lie jus ir šia pro ga fon das 
už sie nio švei ca rų var du nu pir ko ga ba-
lą že mės prie pat eže ro Brun nen mies-
te ly je, ku ris va di na mas „Už sie nio 

ŠVEI CA RŲ BEN DRUO ME NĖS BAL TI-
JOS ŠA LY SE PRE ZI DEN TAS ERICH J. GRU-
E BEL
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– puo se lė ti sa vo ša lies tra di ci jas ir 
san ty kius su tė vy ne bei tau tie čiais. 
Be veik kiek vie no je ša ly je yra įsi kū-
ręs švei ca rų klu bas ar drau gi ja. Ne 
iš im tis ir Bal ti jos ša lys – Lie tu vą, 
Lat vi ją ir Es ti ją jun gian tis švei ca rų 
klu bas „Schwei zer ve rein Bal ti kum“ 
įkur tas 2006 me tais. Vie ną kar tą per 
me tus vi si su si ren ka į vi suo ti nį su-
si rin ki mą, vis keis da mi su si rin ki mo 
ša lį. Šiais me tais jis vyks ge gu žės 
22-23 die no mis Ry go je. Drau gi-
jai va do vau ja Ry go je gy ve nan tis p. 

Nuo 2009 m. va sa rio mė ne sio 
VšĮ „Ge ra bū se na“ psi chi kos svei-
ka tos spe cia lis tai vėl pra de da teik ti 
ne mo ka mas psi cho lo gi nes kon sul-
ta ci jas į už sie nio ša lis emig ra vu-
siems lie tu viams. Kon sul ta ci jos yra 
tei kia mos elek tro ni niu pa štu, Sky-
pe ir mIRC pro gra mo mis. Psi cho-
lo gi nė pa gal ba šiuo me tu už sie ny je 
gy ve nan tiems lie tu viams yra tei kia-
ma LR so cia li nės ap sau gos ir dar bo 
mi nis te ri jai įgy ven di nant  Eu ro pos 
so cia li nio fon do  fi nan suo ja mą pro-
jek tą „Tei gia mo Lie tu vos ir Lie tu vos 
eko no mi nių mig ran tų įvaiz džio for-
ma vi mas sie kiant ska tin ti grį ži mą“.

Pa grin di nis šių kon sul ta ci jų 
tiks las yra pa dė ti emig ra ci jo je esan-
tiems lie tu viams, su si dū ru siems su 

Erich Gru e bel, vi ce pre zi den tas – 
Vil niu je gy ve nan tis p. Bru no Kas-
par. Švei ca rai, kad ir kur be gy ven tų, 
su si bu ria švęs ti sa vo na cio na li nės 
šven tės rug pjū čio 1-ąją die ną. Iki 
šiol švei ca rai Lie tu vo je rink da vo si 
Vil niu je esan čia me apaš ta liš ka ja-
me nun cia te, ku ria me iki š.m. ko vo 
mė ne sio dir bo švei ca ras ar ki vys ku-
pas Pe te ris Step ha nas Zurb rig gen. 
Sta tis ti kos duo me ni mis, Lie tu vo je 
gy ve na 27 švei ca rai, Lat vi jo je – 28 
ir Es ti jo je – 42. Lie tu vo je iš 27 švei-
ca rų de vy nio li ka tu ri vien tik Švei-
ca ri jos pa są, aš tuo ni tu ri dvi gu bą 
pi lie ty bę; 10 iš jų yra vy rai, 4 mo te-
rys ir 13 vai kų. Švei ca ri jos pi lie čių, 
gy ve nan čių Lie tu vo je ir Lat vi jo je, 
kon su li nius rei ka lus tvar ko Švei ca ri-
jos am ba sa da Ry go je, Es ti ja pri klau-
so Hel sin kio kon su la tui. Nuo gruo-
džio mė ne sio pa si kei tė am ba sa dos 
Ry go je šei mi nin kė – p. An ne Bau ty 
pa skir ta ne pa pras tą ja ir įga lio ta ja 
am ba sa do re Uz be kis ta nui ir Kir gi zi-
jos Res pub li kai. Jos vie tą pe rė mė iki 
šiol San José, sau lė to je Kos ta Ri co je 
dir bu si ne pa pras to ji ir įga lio to ji am-
ba sa do rė Nu et zi (Nützi) Sul pi zio. 

Iš „Švei ca ri jos lie tu vių 
ži nios“, nr. 14

UŽSIE NY JE GY VE NAN TYS LIE TU VIAI VĖL GAUS 
NE MO KA MĄ PSI CHO LO GI NĘ PA GAL BĄ IN TER NE TU

įvai rio mis psi cho lo gi nė mis ir so-
cia li nė mis pro ble mo mis, stip rin ti 
jų emo ci nę svei ka tą, už kirs ti ke lią 
rim tes niems psi chi kos su tri ki mams, 
di din ti psi cho lo gi nio at spa ru mo ga-
li my bes. Uni ka lio je VšĮ „Ge ra bū-
se na“ sve tai nė je www.psy vir tu al.
lt taip pat yra re gu lia riai tal pi na-
mi psi cho lo gi niai straips niai, ana-
li zuo jan tys emig ra ci jos fe no me no 
psi cho lo gi nius as pek tus, tei kian tys 
in for ma ci ją apie įvai rias psi cho lo-
gi nes pro ble mas ir jų įvei ki mą, taip 
pat au dio vi zu a li nės prie mo nės – vir-
tu a lūs pla ka tai,  ska ti nan tys spręs ti 
sa vo psi cho lo gi nes pro ble mas. Psi-
cho lo gi nės kon sul ta ci jos in ter ne tu 
yra ano ni mi nės, tei kia mos gim tą ja 
lie tu vių kal ba ir klien tams pa to giu 

lai ku – daž niau siai va ka rais, po dar-
bo va lan dų. 

VšĮ „Ge ra bū se na“ tu ri il ga-
lai kės pa tir ties tei kiant pro fe sio na lią 
psi cho lo gi nę pa gal bą in ter ne tu lie tu-
viams, gy ve nan tiems kaip Lie tu vo je, 
taip ir už sie ny je. 2008 m. ba lan džio-
gruo džio mė ne siais or ga ni za ci ja 
vyk dė LR Vy riau sy bės fi nan suo ja-
mą pro jek tą „Psi cho lo gi nė pa gal ba 
emig ra ci jos pa lies tiems žmo nėms“. 

Dau giau in for ma ci jos apie ne-
mo ka mą psi cho lo gi nę pa gal bą in ter-
ne tu emig ra vu siems lie tu viams: VšĮ 
„Ge ra bū se na“ di rek to rė ir pro jek to 
ko or di na to rė Vil ma Kuz mie nė, vil-
ma@psy vir tu al.lt, www.psy vir tu al.
lt. 

švei ca rų aikš te“ („Aus land schwei zer-
platz“). Sim bo liš kai to kiu bū du kiek-
vie nas sve tur gy ve nan tis švei ca ras tu-
ri ga ba lė lį že mės tė vy nė je ir jo jung tis 
su tė vy ne nie ka da ne nu trūks. 

Už sie ny je vei kia dau giau nei 
750 įvai rių švei ca rų drau gi jų ar ki-
tų is ti tu ci jų, ku rios yra re gist ruo tos 
ASO. Tai hu ma ni ta ri niai klu bai, fol-
klo ro gru pės, spor to drau gi jos, pre-
ky bos rū mai, mo kyk los ir t.t. Sta tu-
tuo se, ly giai kaip ir mū sų ben druo-
me nė je, vie nas iš pa grin di nių tiks lų 
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Sau lė tą ba lan džio 4 d. pa va-
sa rio po pie tę po ezi jos ir mu zi kos 
my lė to jai gau siai su si rin ko į Gra-
ži nos Pra naus kie nės (Aust ra li ja) 
ir Sva jū no Dač ke vi čiaus (An gli ja) 
kny gų „Eu ka lip tų ty loj“ ir „Krin-
tan čios žvaigž dės“ pri sta ty mo va-
ka rą Lon do ne. Va ka ro me tu skai to-
vai Da nie lė Mar tin kė nie nė, Gin tas 
Mar tin kė nas, Ni jo lė Jan kaus kie nė, 
Onu tė Sta ke lie nė, Jus tė Šu lins kai tė 
ir Da nu tė Kul pa vi čiū tė skai tė po etų 
ei les. Skam bė jo har mo ni zuo tos lie-
tu vių liau dies dai nos, ku rias at li ko 
Jū ra tė Clar ke ir Al das Kaz laus kas. 
Da lios ari ją ba la dę iš B. Dva rio no 
ope ros „Da lia“ jaus min gai at li ko 
Gi na Čins ky tė. Ie va Vai tie kū nai tė 
smui ku grie žė nuo tai kin gas me lo-
di jas, akom pa nuo jant ma mai Dai nai 
Vai tie kū nie nei. Ek ra ne be si kei čiant 
Lie tu vos vaiz dams žiū ro vai klau sė si 
G. Kup re vi čiaus dai nos „Gan dre lis“.

 Gra ži na Pra naus kie nė gi-
mė Šven čio nių raj., Adu tiš ky je, 
bai gė Kre tin gos vi du ri nę mo kyk-
lą (1975) ir Vil niaus kon ser va to ri ją 
(1984, cho ri nį di ri ga vi mą).

Nuo 1989 me tų ji gy ve na 
Aust ra li jo je, kur ap si gy nė me nų ma-
gist rės di ser ta ci ją (2003).

Ei lė raš čių ir pro zos rink ti nė-
je „Eu ka lip tų ty loj“ au to rė jaut riai 
iš gy ve na nos tal gi ją sa vo kraš tui bei 
ten pa si li ku sioms ne rū pes tin goms 
jau nys tės die noms.

Nuo šir dus ir jaus min gas Gra-
ži nos Pra naus kie nės kny gos pri-
sta ty mas tar si til tas jun gė to li ma ją 
Aust ra li ją su Lie tu va, čia vis kas su-
til po: mei lė, il ge sys, nos tal gi ja:

„Gy ve nu le kian čia me sū ku-
ry je, ne jaus da ma po ko jom že mės, 
ne pa ste bė da ma kau bu rė liais nu vin-
gia vu sio lai ko, kol, at si pei kė ju si to-
li mo je be ga ly bė je, įsi klau sau į nu vy-
tu sios ra mu nės šird gė lą. Jos žied la-
piuo se iš skai tau sa vo at ei tį, be si ku-
rian čią jū rų ir van de ny nų są sa jo je, 
po lių su si kir ti me ir su trū ni ju sių til tų 
girgž dė ji me. Sun ku tuo pa čiu me tu 

Po ezi jos ir mu zi kos va ka ras Lon do ne JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE

gy ven ti dvie juo se pa sau liuo se, to dėl 
į tė viš kę vyks tu la ga mi nan įsi me tus 
kvap nų eu ka lip to la pą, o iš ten par-
si ve žu gin ta ro aša ras“. 

Nos tal gi ja
Ma nęs šian die ną nie kas ne pa žįs ta,
nes aš esu vi sai ki ta,
gy ve ni mo ap lam dy ta, su ry ta,
dau gy bės lai ko prie šų ap sup ta.

Ne rū pes tin gas lai kas sky rė da lią,
to li nuo ar ti mų ir Lie tu vos,
to dėl lig šio lei  šir dį ši taip ge lia,
nė ra pa guo dos nuo li gos sa vos.

O ta li ga − nos tal gi ja va di nas,
tik pra bun du, o ji jau čia, ša lia,

tė vy nės šauks mas ir pu šų dvel ki mas
ne beišnyks ta at min ties sai te.

Ka zi mie ras Gir čys grau di no 
pub li ką Gra ži nos Pra naus kie nės ei-
lė mis, su kū ręs dai ną „Ma mai“. 

Va ka rą pa puo šė ir Jo no Choc-
ke vi čiaus sa vos kū ry bos dai na 
„Paukš tė“.

 Sva jū nas Daš ke vi čius – po-
etas, ei lė raš čių, mi nia tiū rų au to rius, 
šiuo me tu gy ve nan tis Lon do ne. 

„Aš ei li nis žmo gus tarp ei li-
nių. / Mi nu gy ve ni mo sa vą jį ta ką“.

„Gy ve ni mas – li ki mas, į ku rį tel-
pa: my lin tis ir my li mas, lai min gas ir 
džiaugs min gas, skaus min gas, ne tik ras 
ir mo no to niškas, sve ti mas ir vie nišas“... 

PO EZI JOS IR MU ZI KOS VA KA RO OR GA NI ZA TO RIAI
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Ro ko gru pė „Lai ko sa la“ at li-
ko po rą dai nų, skur tų po eto Sva jū no 
Dač ke vi čiaus ei lė mis.

Šito va ka ro ne nu pirk si už nie ką
Tų ug ni nių va ka rio gai sų,
Kur lau kai žio gui griežiant užmie ga
Ant gai lių jų bir že lio ra sų. 

O Gim ti ne, Tu ma no Gim ti ne!
Da le ly te šir dies ir jaus mų.
Mes vai kai, po pa sau lį iš kly dę, 
Ieš kom lai mės kran tų. 

KŪ RY BOS VA KA RO DA LY VIAI

Šito va ka ro ne nu pirk si...
Ties be kraš čio lai ko sa la
Kur be bū čiau, kiek mir čiau ar gim čiau – 
Ma ny je gy vens Lie tu va.

Tas mažytis pla ne tos taške lis,
Kel ro dė lė pa dan gių švie sa. 
Tas vie nin te lis gim tas ta ke lis
Su grą žins na mo vi sa da.

„Lie tu va“

Va ka rą pui kiai ir šil tai ve dė 
Ra suo lė Lau ri nai ty tė. Pa si bai gus 

ren gi niui žiū ro vai ne sku bė jo skirs ty-
tis, vai ši no si vy nu, dar il gai šne ku-
čia vo si su po etais, lau kė au to gra fų, 
džiau gė si, ga lė da mi su si tik ti to kia-
me sie lą jau di nan čia me va ka re. 

Gau sus žiū ro vų da ly va vi-
mas ir at si lie pi mai by lo jo, kad to-
kie ren gi niai lau kia mi ir rei ka lin gi. 

Kos tas Ma li naus kas
JK LB val dy bos na rys, 
at sa kin gas už kul tū rą

 2009 m. ko vo 28 d. „Lie tu vių 
so dy bo je“ vy ko Jung ti nės Ka ra lys-
tės lie tu vių są jun gos su va žia vi mas, 
ku rio me tu bu vo pri im tas spren di-
mas pa keis ti or ga ni za ci jos „Lit hu a-
nian As so cia tion in UK“ lie tu viš ką jį 
ati tik me nį į „Jung ti nės Ka ra lys tės 
lie tu vių ben druo me nė“. 

Po Ant ro jo pa sau li nio ka ro 
lie tu viams at vyks tant iš Vo kie ti jos 
į Di dži ą ją Bri ta ni ją iš ki lo bū ti ny bė 

Jung ti nės Ka ra lys tės lie tu viai pa kei tė sa vo or ga ni za ci jos pa va di ni mą
vie ny tis ir įkur ti or ga ni za ci ją. 1947 
me tų lie pos 2 die ną Lon do ne su šauk-
tas Lie tu vių są jun gos stei gia ma sis 
su si rin ki mas iš kė lė tiks lą „įsteig ti 
nau ją lie tu vių or ga ni za ci ją, ku ri bū-
tų ne par ti nė, steng tų si su jung ti vi sus 
lie tu vius, tiek nau jai at vy ku sius, tiek 
anks čiau įsi kū ru sius, į vie nin gą lie-
tu viš ką vie ne tą.

Pra bė gus dau giau nei pu sei 
am žiaus or ga ni za ci jos tiks las išli ko 

tas pats – bū ti at vi rai vi siems lie tu-
viams, gy ve nan tiems Jung ti nė je Ka-
ra lys tė je. Jung ti nės Ka ra lys tės Lie-
tu vių Ben druo me nė (su trum pin tai 
JKLB)  tu ri at ski rą ju ri di nį iden ti te-
tą: ji yra ne ak ci nė, pel no ne sie kian ti 
ben dro vė, ir jos na riai yra as me nys, 
su mo kė ję me ti nį mo kes tį.

 
JKLB val dy ba
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Ap lin ko sau gi nin kus džiu gi na... 
eko no mi nė kri zė

VENGRIJOJE

– Ka da pir mą kar tą at vy kai 
į Veng ri ją?

– Maž daug prieš sep ty ne rius 
me tus. Tuo met Olan di jo je stu di ja-
vau ap lin ko sau gos va dy bą ir vie na 
stu di jų da lis bu vo prak ti nis 3-4 mė-
ne sių pro jek tas. Ga lė jau jį at lik ti bet 
ku rio je ša ly je – Olan di jo je, Pran cū-
zi jo je... Tuo met ir ra dau ga li my bę 
at vyk ti į Deb re ce no mies te lį Veng-
ri jo je. Kaž ko dėl tai man at ro dė la-
bai eg zo tiš ka (juo kia si). Bu vo įdo mi 
pro jek to te ma, pa ži no jau daug veng-
rų – fai ni žmo nės...

– Už sie nie čiai pa pras tai sa-
ko, kad veng rai la bai užda ri, su 
jais ne leng va su si drau gau ti...

– Gal ir tie sa. Ta čiau kai pir-
mą kar tą čia at vy kau, taip ne at ro dė. 
Iš kart bu vau ap gy ven din ta pas da-
bar ti nį sa vo drau gą. Jis ve džio jo si 
po vi są Bu da peš tą, pa sa ko jo is to ri ją, 
jei nu ei da vo me į va ka rė lius su ki tais 
veng rais, vi sa da bū da vo, kas iš ver-
čia apie ką kal ba ma. Ma ne iš ties nu-
ste bi no, kad žmo nės ma ni mi la bai 
rū pi no si. Pa si ju tau kaip na mie.

– Tuo met ir nu spren dei pa-
si lik ti?

– Ne. Bai gu si pro jek tą Deb-
re ce ne grį žau į Olan di ją, pa bai giau 
moks lus ir iš va žia vau na mo į Lie tu-
vą. Ta čiau drau gas at vy ko pas ma ne 
ir par si ve žė at gal į Bu da peš tą (juo-
kia si).

– Kaip se kė si pri si tai ky ti 
sve ti mo je ša ly je, su si ras ti dar bą?

– Veng rų kal bą iš mo kau per 
tre jus me tus. Iš pra džių dir bau ki to-
je tarp tau ti nė je ap lin ko sau gos or ga-
ni za ci jo je nei da bar. Nors gau da vau 
ne blo gą at ly gi ni mą, man ten ne pa ti-
ko, nes svar bes ni bu vo pi ni gai, o ne 
re a li pa gal ba gam tai. No rė jau ma-
žiau ko mer ci nės veik los. Vals ty bi-
nė se įstai go se įsi dar bin ti ne ga lė jau, 
nes esu už sie nie tė. Nu ta riau lais va-
lai kiu sa va no riš kai pa dir bė ti ma žiau 
ko mer ci nė je or gni za ci jo je. Po kiek 

„Ap lin ko sau gi nin kė Kris ti na Vi li mai tė Bu da pešte 
gy ve na jau sep ty ne rius me tus. Tiek na muo se, tiek dar-
be veng riš kai ben drau jan ti mo te ris iš kart at si pra šo, jei 
po kal bio me tu ne ty čia įpai nios veng riš kų žo džių – kal-
bė da ma lie tu viš kai min tis ji kar tais „ver čia“ iš veng rų 
kal bos“, – sa ko žur na lis tė Vai da Tom ke vi čiū tė ir klau sia 
sa vo pa šne ko vės:

KRIS TI NA VI LI MAI TĖ
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lai ko ten at si ra do nau jas ES fi nan-
suo ja mas pro jek tas, o aš at si dū riau 
tin ka mu lai ku tin ka mo je vie to je. 
Bu vau pa skir ta to pro jek to va do ve. 
Taip vi sai ne ti kė tai „pa da riau kar je-
rą“ (juo kia si).

– Ką da bar da rai?
– Mū sų or ga ni za ci ja už si i-

ma dau giau su po li ti ka, eko no mi ka 
su si ju sia veik la. Da ly vau ja me įvai-
rio se kon fe ren ci jo se, for mu luo ja me 
po zi ci nius do ku men tus ir sie kia me 
įta ko ti po li ti nius spren di mus ap lin-
ko sau gai pa lan kia lin kme. Iš tik rų jų 
tuo už si i ma la bai ne daug ap lin ko-
sau gi nių or ga ni za ci jų. Dau ge lis eko-
lo gų mie liau dir ba „ant že mės“, ką 
nors skai čiuo ja – paukš čius, dru ge-
lius, rū pi na si ko kio ne di de lio gam-
tos kam pe lio iš sau go ji mu, pla ti na su 
eko lo gi ja su si ju sią in for ma ci ją. La-
bai gra žu. Man ir gi bū tų ma lo nu tuo 
už si im ti. Prieš de šimt me tų ir mū sų 
or ga ni za ci ja ką nors skai čiuo da vo. 
Ta čiau daug žmo nių la bai nu si vi lia, 
kai vie ną die ną te ri to ri jo je, ku rio je 
iš sau go jo šim tą paukš čių, pa sta to-
mi ko mer ci niai pa sta tai ar ba pra de-
da mas plė to ti tu riz mas ir žūs ta trys 
šim tai. Pa pras tai šne kant, mes rū pi-
na mės tuo, kad eko no mi nė sis te ma 
bū tų per tvar ky ta ir ki ti eko lo gai po 
šim to me tų tu rė tų ką skai čiuo ti.

– Ar Veng ri jo je po pu lia rus 
eko lo giš kas gy ve ni mo bū das?

– Ne ži nau. Ma no drau gų ra te 
– la bai po pu lia rus, bet aš tu riu la bai 
spe ci fi nius drau gus (juo kia si). Šiaip 
džiau gia mės, kad vi suo me nė la bai 
ak ty viai rū šiuo ja šiukš les (juo kia si).

– Ko kiais bū dais kiek vie nas 
ga li pri si dė ti prie gam tos iš sau go-
ji mo?

– Ne no riu kal bė ti apie šiukš-
lių rū šia vi mą ir pa na šiai. Jei gu kiek-
vie nas žmo gus pa ra šy tų po vie ną 
laiš ką mi nist rui pir mi nin kui, ma nau, 
bū tų la bai di de lis po vei kis.

– Ar re a lu įta ko ti po li ti ką?
– Re a liau ne gu dau ge lis ma-

no. Is to ri jo je yra du ge ri pa vyz džiai 

– ver gi jos pa nai ki ni mas ir bal sav imo 
tei sės vi siems pi lie čiams su tei ki mas. 
Daug me tų nie kas nė ne įsi vaiz da vo, 
kad to kie po ky čiai ga lė tų įvyk ti, ta-
čiau jie įvy ko.

– Ar ap lin ko sau gi nes or ga-
ni za ci jas kaip nors pa vei kė eko no-
mi nė kri zė?

– Pa vei kė – tei gia mai! In ten-
sy vi ga my ba la bai ali na gam tą. Kuo 
il giau tę sis kri zė, tuo ge riau ap lin ko-
sau gai. Be sai kė ver slo plėt ra ir su-
ke lia dau ge lį eko lo gi nių pro ble mų, 
o kri zė ver čia žmo nes su si mąs ty ti, 
ieš ko ti al ter na ty vių spren di mų.

– Ar ten ka ben dra dar biau ti 
su Lie tu va?

– Ten ka, tik kar tais bū na sun-
ko ka, ka dan gi mo kiau si an glų kal ba, 
dar be taip pat ben drau ju veng riš kai 
ar ba an gliš kai, to dėl vi sus eko lo gi-
nius ter mi nus esu iš mo ku si ki to mis 
kal bo mis, net ne ži nau, kaip jie ver-
čia mi į lie tu vių kal bą. Ten ka ap gal-
vo ti kiek vie ną žo dį.

– Ar daž nai ap lan kai gim ti-
nę?

– Į Lie tu vą su drau gu va žiuo-
ja me du kar tus per me tus. Jis jau 
be veik mo ka lie tu vių kal bą. Nors 
gy ve na me Veng ri jo je ir sa vait ga-
liais sve čiuo ja mės pas jo tė vus, pa-
skai čia vo me, kad per me tus dau giau 
lai ko vis tik pra lei džia me su ma no 
šei ma.

– Kaip drau go šei ma re a-
guo ja, kad jų sū nus pa si rin ko už-
sie nie tę?

– Iš pra džių tė vai gal vo jo, kad 
esu su juo, nes Lie tu va – la bai skur di 
ša lis ir aš te no riu pa si lik ti Veng ri jo-
je. Tik tuo met, kai ma no šei ma at vy-

ko į sve čius ir pa gal lie tu vių įpro tį 
pri ve žė kal nus lauk tu vių, pra de dant 
kum piais, sal dai niais, gė ri mais ir 
bai giant smul kio mis do va nė lė mis 
kiek vie nam, tik ta da jie su pra to, kad 
Lie tu va ne to kia jau ne tur tin ga ša-
lis. Ap skri tai anks čiau veng rai ma-
žai ži no jo apie Lie tu vą. Da bar apie 
mū sų ša lį yra daug straips nių Veng-
ri jos spau do je, daug žmo nių vyks ta 
į tu ris ti nes ke lio nes, ži no, kad šiais 
me tais Vil nius – Eu ro pos kul tū ros 
sos ti nė.   

– Dažniau ga mi ni lie tu-
viškus ar veng riškus pa tie ka lus?

– Dažniau siai ga mi nu eg zo-
tiškus – in diškus, ita liškus. Veng-
riškus – re tai. Ap skri tai su drau gu 
dažnai dis ku tuo ja me, ar kai ku rie 
veng riš ki ir lie tu viš ki pa tie ka lai yra 
to kie pa tys, ar ne. Pa vyz džiui, jie ir-
gi ga mi na bul vi nius bly nus, ta čiau 
pri de da la bai daug mil tų ir sko nis 
iš ei na vi siš kai ki toks. Pa tie ka las tar-
si tas pats, bet tuo pat me tu ir ki tas. 
Yra ke li veng riš ki „še dev rai“, ku rių 
tie siog ne ga liu val gy ti. Pa vyz džiui, 
jų tra di ci nė mil tais bal tin ta rūgš ty-
nių ko šė, ku ri at ro do kaip ža lia, šiek 
tiek glei vė ta ma sė. Pa na šias ko šes 
jie ver da ir iš ki tų dar žo vių, pa vyz-
džiui, gel to ną glei vė tą žir nie nę. Man 
tie siog bai su. Veng rai juo kais va di na 
ši ta ko še „ta pe tų kli jais“ (juo kia si).

– Ar ben drau da ma su drau-
gu jau ti kul tū ri nius skir tu mus?

– Ne ži nau. Kiek vie nos tau ty-
bės žmo nių yra la bai įvai rių, to dėl 
daž niau siai sun ku su pras ti, ku rie 
skir tu mai – kul tū ri niai, o ku rie – tie-
siog as me ni nės keis te ny bės. Bū na, 
kad ne su pran tu kal bos, bet rim tų 
pro ble mų ne iš ky la.

Užuo vė ja se nat vė je
Vil niu je, ne to li gar sių jų Kal va ri jų, yra įsi kū ręs Ge ron to lo gi jos ir re a-

bi li ta ci jos cen tras, kur se nat vės die nas ga li leis ti ir už sie nio lie tu viai, tu rin-
tys Lie tu vos pi lie ty bę ar ba lei di mą nuo lat gy ven ti Lie tu vo je. Ke lių pa sta tų 
kom plek se yra kon cer tų sa lė, bib lio te ka, spor to sa lė, kur spe cia lis tams pri-
žiū rint gy ven to jai spor tuo ja, kop ly čia, kir pyk la, gy dy to jų ir so cia li nių dar-
buo to jų ka bi ne tai. Cen tre vei kia lais va lai kio gru pės.

Ge ron to lo gi jos ir re a bi li ta ci jos cen tro ad re sas: Kal va ri jų gat vė, 323, 
Vil nius LT-08420. Tel. 2777745; fax. 2700538; email: grc@ktl.mii.lt
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Aust ra li jos lie tu viai tu rė jo pui-
kią ga li my bę iš ar čiau su si pa žin ti su 
Lie tu vo je ge rai žino mu ak to riu mi, 
Vy tau to or di no ka va lie riu mi To mu 
Vai sie ta. Tai bu vo ne tik pažin tis su 
ak to riu mi, bet ir pro ga pa ma ty ti jo 
mo nos pek tak lį „Pa si kal bė ji mas su 
Lie tu va“ . Šios kom po zi ci jos au to rius 
ir at li kė jas – pats To mas Vai sie ta. Ga-
li my bę su si tik ti su ak to riu mi mums 
su tei kė pra ėju sios ka den ci jos Aust ra-
li jos Lie tu vių Ben druo me nės kraš to 
val dy ba, ku ri pa ra šė pro je tą Lie tu vos 
tūks tan tme čio pro gai pa mi nė ti. Ko vo 
mė ne sį ak to rius ap lan kė di džiuo sius 
Aust ra li jos mies tus Mel bour ną, Ade-
lai dę, Can ber rą ir Syd nė jų.  

Ko vo 29 d. ak to rius To mas 
Vai sie ta su sa vo pro gra ma pa si ro-
dė Syd nė jaus Lie tu vių klu be. ALB 
Syd nė jaus apy lin kės val dy bos pir-
mi nin kė Al bi na Liu tac kie nė pri sta tė 
ak to rių ir jo mo nos pek tak lį. Sce no je 
iš vy do me aukš tą, tvir tą, kaip lie tu-

Pa si kal bė ji mas su Lie tu va AUSTRALIJOJE

viš kas ąžuo las ak to rių, ran ko je lai-
kan tį sim bo li nę Lie tu vą. „To li, to li, 
yra šalis, to kia graži, ko kia ir sap ne 
ne si vai de na…“ – kal bė jo ak to rius 
sa vo dai nin gu bal su. 

Kom po zi ci jo je „Pa si kal bė ji-
mas su Lie tu va“ ak to rius pa nau do-
jo lie tu vių po etų ir pro zos kla si kų 
kū ri nius. Tai bu vo nuo sta bi pro ga 
pa si klau sy ti ge rai ži no mų lie tu vių 
au to rių kū ri nių iš trau kų ir gro žė tis 
To mo Vai sie tos sod riu, aiš kiu, ak so-
mi niu bal su. Bal su, ku ris de šimt me-
čius skam ba Lie tu vos te at ro sce no je, 
ra di ju je, bal sas, ku rį ga li at pa žin ti iš 
tūks tan čio. Ak to rius sa vo bal so in-
to na ci ja ir temb ru už bū rė ne vie ną 
klau sy to ją, o kai kam ir aša rą iš spau-
dė. Juk kal bė jo apie Lie tu vą! 

Klau sau si ir kaip su lė tin to fil-
mo juos to je ke liau ju iš vie no is to ri-
nio eta po į ki tą, o min ty se kar to ju 
mo kyk lo je iš mok tas lie tu vių kla si-
kų ištrau kas. Štai J. Mar cin ke vi čiaus 

TO MAS VAI SIE TA – KA RA LIUS MIN-
DAU GAS

TO MAS VAI SIE TA SU „AT SPIN DŽIO“ AN SAM BLIE TĖ MIS
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Min dau gas, su vie ni jęs Lie tu vą, ir 
vis ką da ręs „..tik tai dėl jos, dėl Lie-
tu vos“, V. Krė vės Vy tau tas Di dy sis 
ir pa ga liau dak ta ras Vin cas Ku dir ka, 
sa kęs „Var dan tos Lie tu vos, vie ny bė 

te žy di“. O štai, lie tu vių li te ra tū ros 
ąžuo las K. Do ne lai tis ir jo bū rai, A. 
Ba ra naus kas ir „Anykš čių ši le lis“. 
Ak to riaus To mo bal so jė ga gir džiu 
ši le lio gy ven to jų bal sus, jau čiu pie-

TO MAS VAI SIE TA SU SYD NĖ JAUS PO NIO MIS

vų kva pą. Kaip ga li ne si džiaug ti, kai 
gir di ak to rių, ku ris sa vo bal su ge ba 
taip tik ro viškai per duo ti tai, kas bu vo 
pa rašyta prieš ke lio li ka dešimt me čių.

Po trum pu tės per trau kos su-
gri žo me į ant rą ją spek tak lio da lį. 
Tai bu vo li te ra tū ri nė eks kur si ja po 
Lie tu vos re gio nus. Įspū din gai per-
skai ty ta iš trau ka iš But kų Ju zės pa-
sa ko ji mų apie že mai čių stip ry bę. 
Su si kau pę iš klau sė me pir šly bų mo-
men tą iš ra šy to jo P. Cvir kos ro ma no 
„Frank Kruk“, ku ri ne vie nam klau-
sy to jui su kė lė links mo juo ko. Iš gir-
do me šiuo lai ki nio žur na lis to ir pub-
li cis to R. Sa daus ko ro ma no „Rai bas 
gy ve ni mė lis“ ištrau kas. 

Ak to rius pro gra mą bai gė Lie-
tu vių li te ra tū ros lakštin ga los S. Nė-
ries ei lė raš čiu, pa ra šy tu pa gal M. K. 
Čiur lio nio pa veiks lą „Drau gys tė“.

Vie nas klau sy to jas vė liau sa kė 
ak to riui: „Klau siau si jū sų ir ver kiau, 
po to juo kiau si ir vėl ver kiau“. Kai 
ak to riaus bal sas pa sie kia klau sy to jų 
šir dis ir sužadi na jaus mus, tai ir yra 
pats ge riau sias jo dar bo įver ti ni mas. 

Ant ro je da ly je ak to riui tal ki no 
Syd nė jaus mer gi nų fol klo ro gru pė 
„At spin dys“. Lie tu viš kos au ten tiš-
kos dai nos ir go dos pa ke rė jo ak to rių. 
Jis džiau gė si, kad Aust ra li jos lie tu-
viai jam pa tei kė staig me nų. Jis bu-
vo su ža vė tas an sam blio „At spin dys“ 
mer gi nų dai nų. Ma lo nu, jog to li nuo 
Lie tu vos nė ra pa mirš tos lie tu viš kos 
dai nos ir ap gai les ta vo, kad Lie tu vo-
je jau ni mas dau giau ža vi si an gli ciz-
mu. Ak to rius T. Vai sie ta pa dė ko jo 
Aust ra li jos lie tu viams už sve tin gu-
mą, pa si džiau gė gra žiais Aust ra li jos 
vaiz dais ir sa kė, kad Syd nė ju je jis 
yra ge ro se Jad vy gos Damb raus kie-
nės ran ko se. 

Ne no rė jo me skirs ty tis po 
spek tak lio, tie siog no rė jo si dar pa-
bū ti ir pa si kal bė ti su ak to riu mi. ALB 
Syd nė jaus apy lin kės val dy bos pir-
min kė Al bi na Liu tac kie nė pa dė ko jo 
ak to riui, pri si mi ni mui įtei kė do va nė-
lę ir, tar si nu jaus da ma mū sų no rus, 
vi sus pa kvie tė drau giš ko je ap lin ko je 
su sve čiu pa ben drau ti. Bu vo sma gu 
kar tu iš ger ti stik lą vy no ir pa sa ky ti: 
iki pa si ma ty mo Lie tu vo je!

Ai da Zas tars ky tė Ab ro mas

Kvie čia Pa sau lio lie tu vių jau ni mo kon gre sas
2009 m. gruo džio pa bai go je-2010 m. sau sio pra džio je Pie tų Ame ri ko-

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

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

2. Pa vė la vu siems – t.y. nuo 2009 me tų lie pos 1 d. da ly va vi mas brangs!
3. Kiek vie nas Kū čių va ka ro da ly vis (ne pri klau so mai nuo to, ko kias 

funk ci jas at lie ka Kon gre so me tu), kvie čia mas at si vež ti sa vo kraš tą at spin-
din čią smul kią ka lė di nę do va nė lę. Taip tap si te Ka lė dų Se ne liu ir taip pat 
pats gau si te do va nė lę iš ki tos ša lies!

Da ly va vi mo Kon gre se kai na 1 as me niui:
- Vi sa me Kon gre se – 2000 USD, ar ba -
Kiek vie no je šaly je:
- Kul tū ri nė je da ly je Ar gen ti no je – 800 USD;
- Stu di jų die no se Urug va ju je – 800 USD;
- Sto vyk lo je Bra zi li jo je – 400 USD.
Į kai ną įei na (da ly vau jant vi sa me Kon gre se):
- mai ti ni mas (3-4 kar tus per die ną),
- ap gy ven di ni mas vieš bu čiuo se,
- trans por tas iš vie nos ša lies į ki tą 
- trans por tas pa gal Kon gre so pro gra mą,
- vi sos pro gra mo je iš var din tos eks kur si jos bei šven tės.
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Dar gy ven da mi To mo Vai sie-
tos va ka ro „Su si ti ki mas su Lie tu va“ 
įspū džiais Mel bur no lie tu viai ba lan-
dį pra dė jo jau kas me ti ne tra di ci ja ta-
pu siu mar gu čių da žy mu.

So cia li nės Glo bos d-jos mo-
te rų gru pė, va do vau ja ma Da nos 
Bin kie nės, lie tu vių klu bą pa ver tė 
dūz gian čiu avi liu. Ant sta lų bu vo su-
dė lio tos elek tri nės ply te lės su kais-
tan čiu vaš ku, įvai rūs įran kiai raš-
tams iš ve džio ti ir spal vo ti tu ši nu kai 
ma žes niems vai kams. Įkvė pi mui su-
ža din ti bu vo pa dė lio tos ir tra di ci nių 
mar gu čių iliust ra ci jos, o ant at ski ro 
sta lo pui ka vo si pa dėk las su gra žiau-
siais mar gu čiais, na gin gų tau tie čių 
iš mar gin tais per dau ge lį pra ėju sių 
Ve ly kų. Prie ki to sta lo mo te rys da žė 
me ni nin kų pa mar gin tus kiau ši nius 
įvai rių spal vų da žais. 

Tai bu vo So cia li nės glo bos 
mo te rų d-jos do va na Lie tu vių Ben-
druo me nei, nes mo kė ti rei kė jo tik už 
kie tai iš vir tus kiau ši nius.

Su si rin ko pil nas klu bas – 
daug vai kų, jau ni mo, tė vų ir se ne lių. 
Bu vo ir ne lie tu vių drau gų, ku riems 
bu vo įdo mu pa si žiū rė ti, ką tie lie tu-
via si da ro. Vi si dir bo su si kau pę, bet 
links mi.

Ki tą die ną, ba lan džio 5-ąją, 
Lie tu vių na muo se – vėl bu vo šur mu-
lys. Šį kar tą klu bo pa tal pos ne už te ko 
– vi si su si rin ko į di dži ą ją sa lę pa pie-
tau ti kar tu su To mu Vai sie ta, bai gu-
siu gast ro les Aust ra li jo je ir grįž tan-
čiu į Lie tu vą. Vi si ti kė jo si dar kar tą 
jį iš girs ti. Ir ne ap si vy lė. Po pie tų vi si 

Mel bour no lie tu vių ba lan dis

J A U  N I A U  S I O  J I 
MAR GIN TO JA – SIEN-
NA ŽEM KAL NY TĖ, 
GAB RIE LIAUS IR DA-
NU TĖS ŽEM KAL NIŲ 
PRO ANŪ KĖ. AL DO-
NOS BUT KU TĖS NUO-
TRAU KOS

MAR GU ČIŲ DA-
ŽY MAS MEL BUR NO 
LIE TU VIŲ KLU BE

su ma lo nu mu iš klau sė jo skai to mų li te ra tū ros kū ri nių, ku-
rių jis sa vo re per tu a re, at ro do, tu ri ne iš se mia mą lo bį.

Ka dan gi vi sa klu bo veik la, įskai tant sek ma die nį 
ver da mus pie tus, vyks ta „vi suo me ni niais pa grin dais“ (t.y. 
nie kas už dar bą ne gau na už mo kes čio), tai aiš ku, kad nei 
per Ka lė das, nei per Ve ly kas klu be pie tų nė ra. Tad ir šei-
mos, po pa mal dų pa svei ki nu sios drau gus prie baž ny čios, 
iš si skirs tė na mo.

Šiuo me tu vai kai ruo šia si vai kų pie ši nių pa ro dai 
„Se niai, se niai – prieš 1000 me tų“, ku ri pra si dės ba lan džio 
26-ąją ir tę sis iki Mo ti nos die nos, ku ri Aust ra li jo je šven-
čia ma an trą ge gu žės sek ma die nį.

Ale na Ka ra zi jie nė
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PL jau ra šė, kad va sa rio 25 d. į 
Be ris so mies to (Ar gen ti na) La Pla ta 
uos tą bu vo at plau ku si jach ta „LTU 
1000 Am ber sail“, ku rios su tik ti su-
si rin ko dau giau ne gu 100 žmo nių. 
Šiuo ren gi niu ofi cia liai pra si dė jo 
se niau sios lie tu vių drau gi jos Pie tų 
Ame ri ko je „Ne mu nas“ šimt me čio 
mi nė ji mas. 

Pa pil dy da mi anks tes nę in for-
ma ci ją no ri me pa sa ky ti, kad ce re-
mo ni jo je da ly va vo Be ris so mies to 
sa vi val dy bės me ras En ri que Sle-
zack, Lie tu vos Res pub li kos Am ba-
sa do rius Ar gen ti no je Venc lo vas Šal-
kaus kas; Bu e nos Ai res pro vin ci jos 
vy riau sy bės Imig ran tų de par ta men-
to ge ne ra li nis di rek to rius Rai mun-
do Mar mo ri; La Pla ta uos to Ta ry bos 
pir mi nin kas Da niel Rodrígu ez Paz; 
Be ris so mies to Ta ry bos pir mi nin kas 
Os car Co lom bo; Pa kran tės po li ci ja, 
Nel son Blat ti; Be ris so mies to Imig-
ran tų aso cia ci jos pir mi nin kė Sil vi na 
Paz Pet coff; Ju an Ig na cio Four ment, 
Pa sau lio Lie tu vių Jau ni mo Są jun gos 
val dy bos Pie tų Ame ri kos at sto vas ir 
ra di jo va lan dė lės „Ecos de Li tu a nia“ 
ve dė jas; Bu e nos Ai res pro vin ci jos 

ARGENTINOJE Lie tu viš kų šak nų stip ry bė

imig ran tų ka ra lie nė (miss) Yési ca 
Lo ren zo De mi che lis; Bu e nos Ai res 
pro vin ci jos lie tu vių ben druo me nės 
ka ra lie nė Anie la Ona Re mo ri ni Ga-
su nas.

Bu vo su gie do ti Ar gen ti nos ir 
Lie tu vos him nai, o Be ris so mies to 
at sto vai įtei kė Lie tu vos įgu lai tra di-
ci nes Be ris so ir jo re gio no do va nas. 
Bu vo per skai ty tas dek re tas, ku riuo 
Be ris so mies to sa vi val dy bės me ras 
Lie tu vos var do tūks tant me čio su ti-
ki mą pa skel bė „mu ni ci pa li niu pa-
vel du“. Tuo pa čiu „Lie tu vos tūks-
tant me čio odi sė jos“ įgu la pa skelb ta 
Gar bės sve čiais.

Žo dį ta rė ir Pla tos uos to ta ry-
bos pir mi nin kas Da niel Rodrígu ez 
Paz ir Bu e nos Ai res pro vin ci jos vy-
riau sy bės Imig ran tų de par ta men to 
ge ne ra li nis di rek to rius Rai mun do 
Mar mo ri. Taip pat pir mą kar tą Be-
ris so mies to is to ri jo je žo dį ta rė Lie-
tu vos Res pub li kos Am ba sa do rius 
Ar gen ti no je Venc lo vas Šal kaus kas, 
vi siems su si rin ku siems dė ko jo Be-
ris so mies to sa vi val dy bės me ras En-
ri que Sle zack.

Įgu los ka pi to nas Li nas Iva-

naus kas ir „Lie tu vos tūks tant me čio 
odi sė jos“ or ga ni za to rius Rai mun das 
Dau ba ras per skai tė J E LR Pre zi-
den to raš tą bei svei ki ni mus Be ris so 
mies to vi suo me nei ir sa vi val dy bės 
me rui, dė ko jo už su teik tą pro gą ir 
pa kvie tė vi sus da ly vau ti pa grin di-
nia me Lie tu vos var do tūks tant me čio 
mi nė ji me, ku ris vyks šių metų lie pos 
6 d. 

Ren gi nį or ga ni za vo lie tu vių 
drau gi ja „Ne mu nas“, jį pa rė mė Be-
ris so mies to sa vi val dy bės me ras ir 
LR Am ba sa da Ar gen ti no je.

Po ce re mo ni jos Be ris so mies-
to me ras pa kvie tė vi sus į sa vi val dy-
bės sa lę šven ti nių pie tų. Va ka re vi sa 
„Lie tu vos tūks tant me čio odi sė jos“ 
įgu la kar tu su Be ris so mies to lie tu-
vių ben druo me ne su si rin ko Lie tu vių 
drau gi jo je „Ne mu nas“. Į Lie tu vos 
vardo tūks tant me čio ir lie tu vių drau-
gi jos „Ne mu nas“ šven ti nį mi nė ji mą 
su si rin ko dau giau kaip 130 žmo nių. 
Kal bė jo ap skri ties ir sa vi val dy bės 
at sto vai, bu vo ati deng ta gar bės len-
ta, pa ro dy tas fil mas „Lie tu vos tūks-
tant me čio odi sė ja: vie nas var das – 
Lie tu va“. Pa si ro dė vai kų šo kių gru-
pė „Skaid ra“, ku riai va do vau ja Ro-
mi na Four ment Kal ve lis ir Ale jan dra 
Pu mar Žeb raus kas. Ši gru pė įkur ta 
1971 me tais, o jo je  šo ka vai kai nuo 
2 me tu kų iki 12 me tų. Vai kai šoko su 
džiaugs mu ir en tu ziaz mu. Kon cer ta-
vo jau nų jų šo kių gru pė „Ne mu nas“, 
šokęs vi so je Ar gen ti no je, o taip pat 
Ka na do je, Pa sau lio lie tu vių šo kių 
šven tė je 2000 m. Taip pat kon cer-
ta vo nau jas lie tu vių tau ti nių šo kių 
jau nų jų ve te ra nų an sam blis „Griaus-
ti nis“. Tai bu vę „Ne mu no“ šo kių 
gru pės šo kė jai, ku rie vėl su si rin ko 
kon cer tuo ti ir iš lai ky ti lie tu viš ką 
dva sią. Lai vo įgu los at sto vas do va-
no jo do va nė lės lie tu vių ben druo me-
nės na riams, o „Ne mu no“ at sto vai 
įgu lai pa do va no jo „Ne mu no“ šimt-
me čio marš ki nė lius. Al fre do Dul ke, 
Šimt me čio ruošos ko mi te to pir mi-
nin kas, pa kvie tė vi sus da ly vau ti Lie-
tu vos var do tūks tant me čio ir Lie tu-
vių drau gi jos „Ne mu nas“ šven tė se.

LIE TU VOS TŪKS TANT ME ČIO ODI SĖ JOS DA LY VIAI IR BE RIS SO MIES TO LIE TU VIAI

Su si ti ki mas Be ris so mies te
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2009-03-01, mi nint 19-ąsias 
Lie tu vos Ne pri klau so my bės at kū ri-
mo me ti nes, ku n. Au gus ti nas Steig-
vi las (MIC) au ko jo šv. Mi šias Auš-
ros Var tų pa ra pi jo je Avel la ne do je. 
Vė liau par ke Ar gen ti nos lie tu vių 
jau ni mo są jun gos (ALJS) na rė Jo-
han na Mah ne Za vic kai tė ir Ar gen ti-
nos LB (ALB-ALOST) pir mi nin kas 
Jor ge Bra zai tis ta rė žo dį apie šį svar-
bų mū sų tau tai įvy kį. Po iš kil min gų 
kal bų su si rin ku sie ji su si kau pė ty los 
mi nu tei. Ku n. A. Steig vi las pa lai mi-
no vai ni ką. 

Ren gi nį or ga ni za vo Ar gen ti-
nos lie tu vių jau ni mo są jun ga kar tu 
su Pa sau lio lie tu vių jau ni mo są jun ga 
(PLJS). Rė mė – Ar gen ti nos Lie tu vių 
Ben druo me nė.

Ne pri klau so my bės die nos mi nė ji mas

CE RE MO NI JA PAR KE. JUR GIO BRA ZAI ČIO NUO TRAU KOS

MIŠIOS AVEL LA NE DO JE
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Va sa rio 14 die ną Ar gen ti no je 
pra si dė jo Lie tu vos var do tūks tant-
me čio ren gi niai. Pir ma sis jų vy ko 
Be ris so mies te. Tuo pa čiu pa mi nė ta 
ir Lie tu vos Ne pri klau so my bės die-
na. Ce re mo ni ja vy ko Be ris so mies to 
cen tre, kur su si rin ko apie 150 žmo-
nių ir bu vo ati deng tas lie tu viš kas 
Rū pin to jė lis.

Lie tu vių šven tė je da ly va vo 
Be ris so mies to sa vi val dy bės at sto-
vė Na di na Briz zi Ivoš ke vi čiū tė, San 
Mar ti no mies to sa vi val dy bės at sto-
vas Er nes to Ivoš kus (me ro Ri car do 
Ivoškaus var du), Ar gen ti nos Lie tu-
vių Ben druo me nės (ALB-ALOST) 
pir mi nin kas Jor ge Bra zai tis bei Be-
ris so mies to imig ran tų aso cia ci jos 
są jun gos at sto vas Sil vi na Paz Pet-
coff. Be jų taip pat da ly va vo Ar gen-
ti nos lie tu vių cen tro pir mi nin kas 
Ar tu ro Mi čiū das, ku ni gas Agus tin 
Steig vi las, MIC, lie tu vių drau gi jos 
„Ne mu nas“ pir mi nin kas Ri car do 
Cag liar di Se mė nas, lie tu vių drau gi-
jos „Min dau gas“ at sto vas Le o nar do 
Pe rot ti Czes zu nas, Pa sau lio lie tu vių 
jau ni mo są jun gos (PLJS) Pie tų Ame-
ri kos at sto vas ir lie tu viš kos ra di jo 
va lan dė lės „Ecos de Li tu a nia“ ve dė-
jas Ju an Ig na cio Four ment Kal ve lis, 

Lie tu vos var do tūks tant me čio mi nė ji mas
Bu e nos Ai res pro vin ci jos Imig ran tų 
šven tės ka ra lie nė Yesi ca Lo ren zo 
De mi che lis, Bu e nos Ai rių pro vin ci-
jos Lie tu vių Ben druo me nės ka ra lie-
nė Anie la Ona Re mo ri ni Ga su nas ir 
vai kų lie tu vių ben druo me nės ka ra-
lie nė Mi lag ros Mor gan te Avi lie nis 
Vi ko nai tė.

Šven tė pra si dė jo šv. Mi šio-
mis, ku rias au ko jo ku ni gas Au gus-
tin Steig vi las. Jo se taip pat gie do jo 
cho ras „Min dau gas“. Po Šv. Mi šių 
Na di na Briz zi Ivoš ke vi čiū tė ta rė 
pra smin gą žo dį vi siems su si rin ku-
sie siems.

Po kal bų ku ni gas Agus tin 
Steig vi las pa lai mi no Rū pin to jė lį. Šis 
šven tės mo men tas su kė lė itin daug 
emo ci jų. 3 met rų aukš čio Rū pin to jė-
lio pa ga mi ni mu ir pa sta ty mu rū pi no-
si vie ti niai lie tu viai: Ju an Pam pa ras, 
Ju an Va lun tas, Víctor Das kus, Bro-
nius Ra ku nas ir Raúl Pet ro nis. Be to, 
pri si dė jo ir mies to sa vi val dy bė. 

Po to su si rin ku sie ji „Min dau-
go“ drau gi jo je vaišino si va ka rie ne. 
Su gie do jus Ar gen ti nos ir Lie tu vos 
him nus lie tu vių drau gi jos „Min dau-
gas“ pir mi nin kas Le o nar do Pe rot-
ti Czes zu nas ta rė žo dį. Svei ki no ir 
Ar gen ti nos Lie tu vių Ben druo me nės 

(ALB – ALOST) pir mi nin kas Jor ge 
Bra zai tis. O tuo met ne se niai iš Va sa-
rio 16-osios gim na zi jos grį žęs Lu kas 
Bat vi nis pa skai tė apie Lie tu vos var-
do tūks tant me čio reikš mę. Po jo kal-
bė jęs Ju an Ig na cio Four ment Kal ve-
lis ak cen ta vo lie tu viš kų šak nų stip-
ry bę – taip to li nuo Lie tu vos gy ven-
da mi jau čia mės lie tu viais ir dir ba me 
sa va no riš kai, kad jas išlai ky tu me. 
Ri car do Cag liar di Se mė nas iš lie tu-
vių drau gi jos „Ne mu nas“ ofi cia lias 
kal bas bai gė ma lo niais pa lin kė ji-
mais. Ren gi nį or ga ni za vo Be ris so 
mies to Lie tu vių Ben druo me nė, su si-
de dan ti iš lie tu vių drau gi jos „Ne mu-
nas“ ir „Min dau gas“, bei lie tu viš ka 
ra di jo va lan dė lė „Ecos de Li tu a nia“. 

RŪ PIN TO JĖ LIS

LIE TU VIŠKOS MIŠIOS. JO NO KLI MAI ČIO NUO TRAU KOS
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Ši po kal bių kny ge lė – vie nin-
te lis  šiuo lai ki nės lie tu vių kal bos 
šal ti nis Es ti jo je, ga lin tis pra džiu gin-
ti ne vie ną kal bų mė gė ją. 

Lie tu vių kal ba yra Lie tu vos 
vals ty bi nė kal ba, ku rią var to ja per 
3,5  mln. Lie tu vos pi lie čių vien Lie-
tu vo je ir per mi li jo ną lie tu vių 41 pa-
sau lio ša ly se, kur ak ty viai vei kia iš-
ei vių su kur tos lie tu viš kos ben druo-
me nės ir mo kyk los... 

Lie tu vių kal ba – vie na se-
niau sių in do eu ro pie čių kal bų. Šiai 
bal tų kal bų ša kai pri klau so lat vių ir 
17 a. iš ny ku si prū sų kal ba... Gar sus 
pran cū zų kal bi nin kas An toi ne Meil-
let yra pa sa kęs: „Jei no ri te iš girs ti, 
kaip kal bė jo in do eu ro pie čiai, tu ri te 
va žiuo ti į Lie tu vą pa si klau sy ti vals-
tie čių kal bos...“

Po kal bių kny ge lė je su til po 
150 te mi nių sky rių su žo džiais, iš si-

Es tų-lie tu vių po kal bių kny ge lė
reiš ki mais apie ver slą, šei my ni nę pa-
dė tį, ke lio nes, spor tą, kul tū rą, bui tį...

Jei es tų kal bo je nė ra vy riš kos 
ir mo te riš kos gi mi nės, lie tu viš kų žo-
džių pu sė je su ra šy tos abi gi mi nės. 

Jei es tų kal bo je kir tis kren ta 
ant pir mo jo žo džio skie mens, lie tu-
vių kal bo je jis la bai įvai ruo ja.

No rė da mi pa leng vin ti skai ty-
mą lei dė jai iš drį so at si sa ky ti lie tu-
viš kų žo džių iš mar gi ni mo kir čiais.

Nors kny ge lės pa si ro dy mu rū-
pi no si ne ma žai kal bi nin kų ir iš Lie-
tu vos, ati dus skai ty to jas, mo kan tis 
abi kal bas, ras klai dų, ne ati tik me nų, 
spė lio nių... Pra šo me at leis ti.

Kny ge lės ap im tis – 164 psl. 
Kai na – 155 es tiš kos kro nos. 

Po kal bių kny ge lės pro jek to 
au to rė – Tri in Mia gi. Su da rė Ce ci li ja 
Ra sa Unt. Re da ga vo Mar ju Šla pi kie-
nė, Rū ta But vi lė.

KRYŽIAUS KE LIU PI RI TOS VIE NUO LY NE

ESTIJOJE
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Pir ma sis San Pau lo lie tu vių 
Va sa rio 16 mi nė ji mas
Pir ma sis Lie tu vos Ne pri klau-

so my bės su kak tu vių mi nė ji mas Bra-
zi li jo je įvy ko 1928 m. lie pos 14 d. 
Lie tu vių, pa sak Bra zi li jos imig ra ci-
jos sta tis ti kos, tuo me tu Bra zi li jo je 
bu vo apie 27 616. Ži no ma, pir miau-
sia tu ri iš kil ti klau si mas, ko dėl Lie-
tu vos Ne pri klau so my bės su kak tu vės 
mi nė tos to kiu ne tra di ci niu lai ku? 
Ar tė jant va sa rio 16 d. spau do je bu vo 
kal ba ma, kad lie tu vių ko lo ni ja dar 
per sil pna reng ti to kį ren gi nį, to dėl 
bū ti na šį mi nė ji mą ati dė ti. Tuo me tu 
bu vo kal ba ma, kad rei kė tų dar pa-
lauk ti vie ne rius me tus. Ta čiau me tų 
vi du ry je jau at si ra do ini cia ty va. Be 
to, šie me tai bu vo ju bi lie ji niai Lie tu-
vos ne pri klau so my bei, to dėl tik riau-
siai lie tu vių ben druo me nė nu spren-
dė lai ky tis prin ci po – ge riau vė liau 
nei nie ka da, ir pa mi nė ti de šim tą sias 
ne pri klau so my bės su kak tu ves vė-
liau, nei iš vi so jų ne mi nė ti. Su pran-
ta ma, kad ne tik Ne pri klau so my bės 
mi nė ji mai, bet ir ki tos šven tės iki tol 
ko lo ni jo je ne bu vo or ga ni zuo ja mos, 
nes pa pras čiau siai dar ne bu vo jo-
kios or ga ni za ci jos, ga lin čios to im-
tis. Vis kas, kas bu vo ren gia ma, tai 
te bu vo kuk lūs ren gi nu kai sa viems. 

Šis ren gi nys bu vo su reng tas 
ga na sku bo tai. Ta čiau jo pro gra ma 
bu vo pa kan ka mai tur tin ga ir pa da-
rė ge rą įspū dį ne tik lie tu viams, bet 
ir sve tim tau čiams, ku rių lie tu vių 
ren gi niuo se bū da vo be ne vi sa da. 

Lie tu vo je ga na il gai ne bu vo ty ri nė ja mas už sie ny je 
gy ve nan čių lie tu vių kul tū ros pa vel das, jų or ga ni za ci jų 
veik la ir gy ve ni mas. Le dus pra lau žė Kau ne, prie Vy tau to 

BRAZILIJOJE

Di džio jo uni ver si te to įsi kū ręs Iš ei vi jos ins ti tu tas. O pas ta rai siais me tais ži di nė lis įsi-
žie bė ir Vil niaus pe da go gi nia me uni ver si te te. To ži di nė lio įžie bė jas – prof. dr. Juo zas 
Ski rius, ku ris pats ty ri nė ja už sie nio lie tu vių is to ri ją ir į šį dar bą įtrau kia sa vo stu den-
tus. Siū lo me iš trau ką iš Va len to Pil kaus ko, Vil niaus Pe da go gi nio uni ver si te to is to ri jos 
stu den to, ba ka lau ri nio dar bo apie Bra zi li jos lie tu vių kul tū ri nę ir tau ti nę veik lą tar pu-
ka riu (dar bo va do vas prof. dr. J. Ski rius).

Lie tu vos Ne pri klau so my bės šven tė 1928-1939 m.
Va len tas Pil kaus kas

Šis Ne pri klau so my bės die nos mi-
nė ji mas su trau kė ne pa pras tai daug 
žmo nių. At vy ko net ir se nie ji Lie tu-
vos emig ran tai (išgy ve nę čia 17-18 
me tų) iš pro vin ci jos, no rė da mi da ly-
vau ti lie tu viška me ren gi ny je.

Sa lė (Le ga Lom bar da) ren gi-
niui pra dė ta puoš ti dar iš va ka rė se, 
gau siai pa puošta žalu my nais ir lie tu-
viško mis de ta lė mis (vė lia va, her bu, 
V. Ku dir kos, J. Ba sa na vi čiaus por-
tre tais). Sce nos uždan ga išmar gin-
ta Ge di mi no bokš to, lie tu vai tės su 
tri spal ve ran ko se, au ku ro pie ši niais 
ir pa trio ti niu šū kiu (Am žius bu dė ję 
lais vę lai mė jom per au kas ir pa si-
šven ti mą).

Ren gi nys bu vo pra dė tas Lie-
tu vos him nu, ku rį gro jo or kest ras, 
o gie do jo mišrus „Aušros“ cho ras. 
Kal bė ję žmo nės ra gi no dirb ti vie ny-
bė je ir gerb ti tuos, ku rie pa au ko jo 
gy vy bes dėl Ne pri klau so my bės. Be-
je, rei kė tų pa sa ky ti, kad tur būt per 
vi sus Ne pri klau so my bės mi nė ji mus 
sa ko mų kal bų te mos bu vo apie tą 
pa tį. 

Ant ro je va ka ro pro gra mos 
da ly je su vai din ti trys vai di ni mai. 
Pir ma sis – tri jų veiks mų rūs tus pa-
sa ko ji mas apie ca ri nę prie spau dą ir 
žmo gų, sva jo jan tį apie ne pri klau so-
mą Lie tu vą – „Lie tu vių lais vės ko vų 
ai dai“, žiū ro vus pri ver tė su si mąs ty-
ti. O ki tas – vie na veiks mė ko me di-
ja „Vie nas iš mū sų tu ri ap si vers ti“ 
su kė lė ne ma žai juo ko. Pa bai go je 
su vai din tas is to ri nis vei ka las „Ka li-

nys“. 
Po per trau kos di de lis „Auš-

ros“ cho ras (50 žmo nių) pir mą kar tą 
vie šai Bra zi li jo je pa dai na vo lie tu-
viškų dai nų, ku rios su si lau kė dau-
giau siai ap lo dis men tų. Jos ypač 
pa ti ko se nie siems emig ran tams iš 
pro vin ci jos, ku rie per vi sus Bra zi li-
jo je pra leis tus me tus nie ko pa našaus 
ne bu vo gir dė ję.

Va sa rio 16 mi nė ji mai 
1929-1939 m.m.

Ki tais me tais šis ren gi nys bu-
vo ne pa ly gi na mai pra stes nis. Į jį su-
si rin ko vos apie 150 žmo nių. To kio 
men ko ren gi nio prie žas ti mi nu ro do-
ma ne or ga ni zuo tu mas. Be to, ne se-
niai su si kū ręs so cia lis ti nių pa žiū rų 
„Lie tu vių klu bas“ at si sa kė ben dra-
dar biau ti su „Lie tu vos Ro mos ka-
ta li kų ben druo me ne“ ir nu spren dė 
mi nė ji mą reng ti at ski rai (ta čiau ne-
su ren gė). Nuo ta da ko lo ni ja su ski-
lo, vyk da vo ke li at ski ri Va sa rio 16 
d. mi nė ji mai. Ren gi niai dažniau siai 
bū da vo ne skait lin gi (apie 200 žmo-
nių), blo gai pa ruošti, su ne ypač tu-
ri nin ga pro gra ma. Pa kan ka mai daug 
žiū ro vų su si rin ko tik į 1931 m. mi-
nė ji mą, reng tą „Lie tu vos Ro mos ka-
ta li kų ben druo me nės“ – apie 800, 
bet ta da ne at vy ko žmo nės, tu rė ję 
sa ky ti kal bas, o dr. J. Ba sa na vi čiaus 
mo kyk la, ku ri ža dė jo pa reng ti vai-
di ni mą, pas ku ti nę aki mir ką at si sa kė 
vai din ti.

Iš skir ti niai bu vo 1936 me tai. 
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Va sa rio 15 d. į mi nė ji mą su si rin ko 
apie 1000 žmo nių, o pro gra ma bu vo 
pa kan ka mai pla ti. To kiam žmo nių 
ak ty vu mui bu vo ypa tin ga prie žas-
tis. Ki tos die nos ry tą (va sa rio 16 d.) 
bu vo šven ti na ma lie tu vių baž ny čia 
Vi la Ze li no je. Be to, tuoj po to įvy-
ko Mai ro nio mo kyk los ker ti nio ak-
mens šven ti ni mo ce re mo ni ja. To kie 
ne ei li niai įvy kiai rei ka la vo, kad ir 
Ne pri klau so my bės mi nė ji mas bū tų 
ge rai pa reng tas. Ta pro ga ak ty viau 
vals ty bės šven tė je da ly va vo ir žmo-
nės.

1937 m. su si kū rus Bra zi li jos 
lie tu vių or ga ni za ci jų cen trui, ku rį 
su da rė di džio ji da lis Bra zi li jos lie tu-
vių or ga ni za ci jų, vi sa lie tu vių veik la 
ta po ne pa ly gi na mai ge riau or ga ni-
zuo ja ma. Ne su kly si me pa sa kę, kad 
kiek vie ną mė ne sį įvyk da vo bent vie-
nas kon cer tas ar spek tak lis. 

Ka dan gi va sa rio 16 d. daž-
niau siai bū da vo dar bo die na, tai 
šven ti nės iš kil mės bū da vo nu ke lia-
mos į sek ma die nį. Bet šią die ną mo-
ki niams mi nė ji mas bu vo su ren gia-
mas kiek vie no je mo kyk lo je. Pa grin-
di nės iš kil mės bū da vo ren gia mos 
di de lė se V. Ku dir kos mo kyk los ar ba 
Vo kie čių klu bo sa lė se. 1939 m. šio-
se sa lė se įvy ko la bai skait lin gi ren-
gi niai. Pra ne ša ma, kad va sa rio 11 d. 
Vo kie čių klu bo sa lė je su si rin ko apie 
500 žmo nių, nors ki tas šal ti nis ra-
šo, kad šia me ren gi ny je bu vo „tūks-
tan ti nė mi nia ne su tel pan ti sa lė je“. 
Ren gi nio pra džio je bu vo pa sa ky tos 
kon su lo Pa li šai čio ir gar bės kon su lo 
Mol ber go kal bos. Po to vy ko me ni-
nė da lis, ku ri, kaip ra šė spau da, „(...) 
bu vo gra žiai pa vy ku si“. Da ly va vo 
di de lis jung ti nis lie tu vių cho ras, va-
do vau ja mas Stan kū no. Pa si bai gus 
ofi cia liai da liai vy ko šokiai iki ry to. 

Va sa rio 19 d., sek ma die nį, 
kaip pra neša „Lie tu vis“, vy ko „di-
din gas“ Lie tu vos ne pri klau so my bės 
pa mi nė ji mas V. Ku dir kos mo kyk los 
sa lė je. Pa mi nė ji me da ly va vo ne pa-
pras tai daug žmo nių, vi si ne til po 
į erd vią mo kyk los sa lę. Iš pra džių 
kon su las Pa li šai tis per skai tė kal bą 
apie sun kias Lie tu vos Ne pri klau so-
ny bės ko vas, o ag ro no mas J. Za bors-

kis – apie di din-
gą LDK pra ei tį. 
Abu pra ne šė jai 
bu vo pa ly dė ti 
griaus min go mis 
ova ci jo mis. 

M e  n i  n ė 
pro gra ma bu vo 
la bai pla ti. Pir-
miau siai ke lias 
dai nas pa dai na-
vo V. Ku dir kos 
mo kyk los vai kų 
cho ras. Mo ki nių 
cho rui dai nuo-
jant dau ge lio 
tė vų aky se pa si-
ro dė džiaugs mo 
ir tė vy nės il ge-
sio aša ros. Po 
mo ki nių cho ro 
dai na vo gar siau si ko lo ni jos dai ni-
nin kai: Amb ra ze vi čius, Lau ri nai tis, 
Vin kaus kas, ir gi pa ly dė ti triukš min-
gais plo ji mais. Mo ky to jo Iva naus ko 
va do vau ja mas tau ti nių šo kių pa si ro-
dy mas ir kan klių nu me ris bu vo pa-
si tik ti ir pa ly dė ti su di džiau siu en-
tu ziaz mu.

„Lie tu vis“, sa ky da mas api-
ben dri na mą jį žo dį, taip ra šė: „Pa mi-
nė ji mas pra ėjo nuo šir džio je lie tu viš-
ko je dva sio je. Vi sų kal bos ir svei-
ki ni mai bu vo ku pi ni nuo šir du mo ir 
gry no lie tu viš ku mo“.

Ži no ma, to kio tau ti nių jaus mų 
su stip rė ji mo ko lo ni jo je nuo pel nų 
ne ga li ma pri skir ti vien or ga ni za ci-
joms. Jau ke le tą me tų vi sas pa sau lis 
gy ve no bū si mo ka ro nuo jau to mis. Ir 
lie tu vių ko lo ni ja pra dė jo jaus ti ne ri-
mą dėl ga li mo pa vo jaus tė vy nei, o 
tai ska ti no vi sus su si telk ti.

Bra zi lų ra di jas ir spau da 
Va sa rio 16 mi nė ji muo se
Apie Va sa rio 16 d. mi nė ji mą 

ži no jo ir tą da tą mi nė jo ne tik lie tu-
viai. Dau giau sia kon su la to dė ka kai 
ku rios San Pau lo ra di jo sto tys į sa vo 
pro gra mą įtrauk da vo ir šiai šven tei 
skir tą te mą. Pir ma sis Lie tu vos Ne-
pri klau so my bės pa mi nė ji mas San 
Pau lo ra di juje vy ko 1933 m. per ra-
di jo sto tį „Re cord“. 1938 m. Lie tu-

vos Ne pri klau so my bės die ną mi nė jo 
de vy nios, o 1939 m. – ke tu rios San 
Pau lo ra di jo sto tys.

1933 m. min tis per ra di ją su-
reng ti mi nė ji mą Ne pri klau so my bės 
die nai ki lo kon su lui P. Ma čiu liui, 
nes siau čiant kri zei jis ne no rė jo mė-
ty ti pi ni gų pri ėmi mui kon su la te. Tuo 
tiks lu su si tar ta su ra di jo sto ti mi. Ta-
da bu vo at lik ta lie tu viš kų liau dies 
dai nų pro gra ma, ku ri už tru ko vi są 
va lan dą. Ją at li ko jung ti nis lie tu-
vių cho ras, su si da ręs iš maž daug 70 
žmo nių. Kon su las bu vo pa kvies tas 
pa sa ky ti ke lis žo džius apie Lie tu vos 
ir Bra zi li jos san ty kius.

Ki tais me tais kon su las skai tė 
pra ne ši mą per tą pa tį „Re cord“ ra-
di ją apie Lie tu vos var gus ir lie tu-
vių dra są ko vo jant dėl lais vės. Be 

LIE TU VIŲ BAŽ NY ČIA VI LLA ZA LI NO JE ATI DA RY MO ME TU 
1936 M. VA SA RIO 16 D.

BRAZILIJOS LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ 
CENTRO VALDYBA
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to, kon su las ne pa mir šo pa mi nė ti ir 
ne tei sė to Vil niaus už ėmi mo „prieš 
vi sus tei sės prin ci pus“. O dar ki tais 
me tais per skai to ma kal ba apie Klai-
pė dos kraš tą ir jo pro ble mas. 

1938 m. Už sie nio rei ka lų mi-
nis te ri jos in for ma ci jos biu rui siun-
čia ma me pra ne ši me pra ne ša ma, kad, 

mi nint Va sa rio 16 d., su si tar ta su 
aštuo nio mis San Pau lo ra di jo sto-
ti mis tran sliuo ti lie tu viš ką mu zi ką. 
De vin tai sto čiai pri stig ta plokš te lių, 
tai ji lei do bra zi liš ką, kas kart pa mi-
nė da ma, kad tai da ro pa gerb da ma 
Lie tu vos ne pri klau so my bės die ną. 
Vi sos sto tys pa skai tė kon su la to spe-

LIE TU VOS NE PRI KLAU SO MY BĖS DIE NOS MI NĖ JI MO IŠ KIL MĖS 1938 M.

cia liai pa reng tą straips nį. Va sa rio 
16 d. San Pau lo ra dio fo nuo se bu-
vo lie tu viš ka die na – nes lie tu viš ka 
pro gra ma bu vo tran sliuo ja ma nuo 
11 val. ry to iki 23 val. va ka ro. Įdo-
mu tai, kad po šios die nos dau ge lis 
sto čių pa reiš kė no rą nuo la tos tran-
sliuo ti lie tu viš ką mu zi ką, ku ri čia 
vi siems pa ti ko. To dėl Už sie nio rei-
ka lų mi nis te ri jos in for ma ci jų biu ro 
vir ši nin kės Avie ti nai tės bu vo pra-
šo ma at siųs ti plokš te lių su lie tu viš-
ka mu zi ka, kad bū tų ga li ma gar sin ti 
Lie tu vos var dą Bra zi li jo je.

1939 m. ne pri klau so my bės 
su kak tu vės pa mi nė tos ke tu rio se ra-
di jo sto ty se. Ir vėl skam bė jo lie tu-
viš ka mu zi ka. Bet nau ja tai, kad be 
lie tu viš kų plokš te lių mu zi kos ra di jo 
sto ties „Re cord“ pro gra mo je da ly-
va vo mū sų dai ni nin kai: K. Amb ro-
ze vi čius, Lau ri nai tis, bei Stan kū-
nas. Be mu zi ki nės pro gra mos bu vo 
tran sliuo ja ma ir ati tin ka ma pa skai ta, 
skir ta Va sa rio 16-ajai.

Vie tos spau do je jau pir ma sis 
Ne pri klau so my bės die nos mi nė ji-
mas su si lau kė dė me sio. Kad ir trum-
pas, bet, pa sak lie tu vių spau dos, 
gra žus va ka ro pro gra mos ap ra šy mas 
bu vo pa tal pin tas di de lia me vie tos 
dien rašty je „Dia rio Na cio nal“. Vie-
tos spau da pla čiai ir gra žiai Va sa rio 
16 d. iškil mes ap ra šė 1936 me tais. 
Žino ma, dau giau siai dė me sio su si-
lauk ta dėl lie tu vių baž ny čios šven-
ti ni mo. „Es ta do de San Pau lo“ bu vo 
įdė tas il gas ir gra žus straips nis apie 
pre zi den tą An ta ną Sme to ną su jo 
nuo trau ka. Ne ga na to, per spau dos 
sin di ka tą bu vo pa tal pin ta straips nių 
apie Lie tu vą 85-iuo se ma žes niuo se 
dien raš čiuo se. Pra ne ši me Už sie nio 
rei ka lų mi nis te ri jai mi ni ma, kad ir 
vie tos dien raš čiai pri si dė jo prie mi-
nė ji mo, iš spaus di nę straips nius su 
iliust ra ci jo mis, skir tus Lie tu vai.

Dėl to, kad bra zi lai Lie tu-
vos Ne pri klau so my bės die nai sky rė 
daug dė me sio, lau rus reik tų ati duo ti 
Lie tu vos kon su lams, ku rie su ge bė-
da vo la bai grei tai su si ras ti pa žin čių 
įta kin go se San Pau lo įstai go se, kur 
bu vo ga li ma išpešti nau dos ir įvai rių 
nuo lai dų lie tu vių ko lo ni jai.

Pro jek tas „Ma to Šal čiaus ke liais“
Pa ne mu nės, esan čios ne to li Kau ne, ben druo me nė vyk do pro jek tą 

„Ma to Šal čiaus ke liais“ ir kvie čia vi sus, ką nors ži nan čius apie šį ke liau to ją, 
žur na lis tą, ra šy to ją, švie tė ją, pri si dė ti prie šio pro jek to. No ri me ben drau ti su 
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)
El.p kris ti nai26@gmail.com

MA TAS 
ŠAL ČIUS 
(1890-1940) 
PA LES TI NO JE
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KANADOJE

Ide a lis tų ei tas ke lias
Be ne 45 me tus re da ga vęs „Tė-

viš kės ži bu rius“ prel. dr. Pra nas Gai-
da-Gai da ma vi čius yra tin ka miau-
sias šio sa vait raš čio ap žval gi nin kas, 
ku ris prieš de šim tį me tų ra šė, jog 
žvel giant į pra ei tį: „Vi sų pir ma iš-
ky la la bai kuk li, sa ky čiau bet lie jiš ka 
laik raš čio pra džia. Pa si vai de na ke-
lių pa si au ko jan čių nar suo lių ryž tas, 
tam sus kle bo ni jos rū sys To ron te, iš 
ku rio tu rė jo sklis ti lie tu viš ko ji švie-
sa. Ir taip per ke le tą me tų „Tė viš kės 
ži bu riai“ pa skli do ne tik tai Ka na-
do je, bet ir Ame ri ko je ir pa ga liau 
vi so je iš ei vi jo je. Tuo bū du jie ta po 
iš ei vi jos laik raš čiu, ku ria me tel kė-
si ir ben dra dar biai, ir skai ty to jai, ir 
rė mė jai iš dau ge lio pa sau lio kraš tų. 
To kie „Tė viš kės ži bu riai“ iš li ko iki 
šių die nų.

Vi sus, be si tel kian čius apie šį 
sa vait raš tį, jun gė tau ti nis ir re li gi nis 
prad muo. Dau gu mai ano me to lie-
tu vių at ei vių rū pė jo, kad laik raš čio 
sklei džia ma švie sa ne bū tų vie na ša-
liš ka, at spin dė tų ir tau ti nes-pa trio-
ti nes, ir ka ta li kiš kas-krikš čio niš kas 
ver ty bes. Tai bu vo pa brėž ta ir pir-
ma ja me re dak to riaus dr. A. Ša po kos 
ve da ma ja me. Mat anuo me tu (1949 
m.) tiek Ka na do je, tiek JAV reiš kė si 
ko mu nis ti nė, so cia lis ti nė ir li be ra-
li nė iš ei vi jos spau da, ku rio je bu vo 
daug idė ji nio vie na ša liš ku mo. Dėl to 
„Tė viš kės ži bu riai“ už ėmė in teg ra li-
nę po zi ci ją, ap iman čią vi sas pa grin-
di nes lie tu viško jo gy ve ni mo ver ty-
bes“.

Po Ant ro jo pa sau li nio ka ro 
Ka na don, o ypač To ron tan, iš Vo kie-

„Tė viškės ži bu riams“ – 60 me tų
„Šie met mi nė da mi Ka na dos lie tu vių sa vait raš čio 

„Tė viš kės ži bu riai“ 60 me tų su kak tį no ri me už tik rin ti, 
kad šio sa vait raš čio kū rė jai ir puo se lė to jai ne lik tų blun-
kan čio ra ša lo už marš ty je, kad bū tų su pras ta jų gal vo se na 
ir ide a lai, dar šian dien lai ko mi svar biais”, sako Ramūnė 
Sakalaitė Jonaitienė, parengusi straips nį pa gal pra ne ši-
mą Lie tu vių iš ei vi jos ins ti tu to su reng to je kon fe ren ci jo je 
Kau ne 2009 m. ko vo 19-20 d. 

ti jos sto vyk lų su va žia vo va di na mie-
ji „dy pu kai“. Tuo me ti nė imig ran tų 
ban ga en tu zias tin gai jun gė si į jau 
vei kian čias lie tu viš kas or ga ni za ci jas 
ir kū rė nau jų. Mon tre a ly je vei kė Ka-
na dos lie tu vių cen tro ta ry ba (KLCT) 
ir lei do sa vait raš tį „Ne pri klau so ma 
Lie tu va“, ku ri ne ti ko nau jai at vy ku-
sių de ši nių jų ka ta li kų krikš čio niš-
kam nu si sta ty mui ir jo ne to le ra vo. 
Pa si ro dė ir val dy bos lei džia mas ša-
pi rog ra fuo tas KLS Cen tro biu le te-
nis, ta čiau jis tar na vo tik tos or ga-
ni za ci jos in for ma ci jai ir pla tes nių 
už da vi nių ne pa jė gė at lik ti. „Di džio ji 
lie tu viš kos vi suo me nės da lis li ko be 
spaus din to žo džio“. Per sior ga ni za-
vu si į Ka na dos lie tu vių są jun gą bū-
si mo ji Ka na dos lie tu vių ben druo-
me nė, taip pat pa si li ko už mi nė to 
laik raš čio ri bų. Šiek tiek bu vo at-
si re mia ma į ame ri kie tiš ką spau dą, 
ta čiau ir jos pa gal ba da rė si ri bo ta. 
To ron tas tuo met ta po be ne veik liau-
sia Ka na dos lie tu vių ko lo ni ja. Vi so je 
On ta rio pro vin ci jo je ku rė si at ski ros 
ko lo ni jos su sa vo or ga ni za ci jo mis. 
Ap lin ky bė se bren do nau jo laik raš čio 
at si ra di mas. 

Pe da go gas An ta nas Rin kū nas, 
il ga me tis re dak ci jos tal ki nin kas, ra-
šė: „Idė ja tu rė ti to ron tiš kiams sa vo 
laik raš tį bren do apie me tus lai ko 
as me ni niuo se po kal biuo se. 1949 
m. rug sė jo 24 d. To ron te, Šv. Jo no 
Krikš ty to jo lie tu vių pa ra pi jos kle-
bo ni jo je, su šauk tas pa si ta ri mas Ka-
na dos lie tu vių spau dos rei ka lu. Da-
ly va vo 16 as me nų. Iš klau sius iš sa-
maus pra ne ši mo šiuo klau si mu, po 
il ges nių dis ku si jų ir dau ge lio įvai rių 

pa si sa ky mų, nu tar ta leis ti sa vait raš-
tį To ron te. Bu vo pri im ta ir nau jo jo 
laik raš čio li ni ja. Pri im da mi laik raš-
čio tau ti nius ir re li gi nius pa grin dus 
stei gė jai nu ta rė, kad laik raš čio re-
li gi nis as pek tas ne bū tų siau rai pa-
ra pi ji nis, kad jis ne bi jo tų ir ki to kių 
min čių“.

Nau jam dar bui pra dė ti iš ren-
ka ma sep ty nių as me nų ko mi si ja, pa-
va din ta Ka na dos lie tu vių ka ta li kų 
kul tū ros (to liau KLKK) drau gi ja: P. 
Alek na, B. Sa ka las, V. Už upis, dr. A. 
Juo za pa vi čius, dr. S. Če pas, kun. P. 
Ažu ba lis ir dr. E. Ja se vi čiū tė. Šiai 
ko mi si jai pa ves ta ga lu ti nai iš stu di-
juo ti tech ni nes laik raš čio lei di mo 
de ta les, įkur ti spau dos ben dro vę šė-
rų pa grin du ir re dak to riu mi kvies ti iš 
Mon tre a lio dr. A. Ša po ką. Sun kiai ir 
ri zi kin gai naš tai neš ti pa si skirs to ma 
pa rei go mis: pirm. B. Sa ka las, fi nan-
sų rei ka lams – V. Už upis, ad mi nist-
ra ci jai – dr. A. Juo za pa vi čius.

Adol fas Ša po ka 1949 m. lap-
kri čio 1 d. laiš ke Vik to rui Už upiui 
iš reiš kė sa vo abe jo nes dėl laik raš čio 

RA MŪ NĖ SAKALAITĖ JO NAI TIE NĖ
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re da ga vi mo bei lei dy bos: „…pa si-
duo du Jū sų spren di mui…. Pir mo ji 
laik raš čio gy va vi mo są ly ga yra me-
džia gi nis – pi ni gi nis pa grin das…. 
Bi jau, kad laik raš tis ga li at si dur ti 
sun kio je fi nan si nė je pa dė ty je iš pat 
pir mų jų žings nių“. Fi nan si nių rei-
ka lų klau si mą iš ju di no pa grin di nių 
pa ra pi jų kle bo nai, ku rie pa au ko jo 
po ke le tą šim tų do le rių. Ki ti ku ni-
gai, pa tys bū da mi ne tur tin gi, au ko-
jo smul kes nė mis su mo mis, bet vi sas 
pra di nes au kas pa kė lė iki 2000 dol. 

 Vos du mė ne sius po Ša po kos 
ra šy to laiš ko, 1949 m. Kū čių die ną, 
Ka na dos lie tu vius pa svei ki no nau jas 
laik raštis „Tė viš kės ži bu riai“. Jau po 
pir mo jo nu me rio pa aiš kė jo, kad or-
ga ni za to rių ap skai čia vi mai dėl laik-
raš čio lei di mo kai nos bu vo apie 40 
nuoš. per kuk lūs. Trū ko pre nu me ra-
to rių, ben dra dar bių. Me tams įpu sė-
jant lei dė jai su pra to, kad dau ge lio 
fi nan si nių ne lai mių prie žas tis bu vo 
ne tu rė ji mas sa vo spaus tu vės. Nei 
pre nu me ra ta, nei skel bi mai ne ga lė jo 
„Tė viš kės ži bu rių“ lei di mo iš lai dų 
pa deng ti. Iš pra šy ta au kų iš ki tų or-
ga ni za ci jų bei apy lin kių. 

 Jau niems, ap link TŽ su si-
spie tu siems vy rams il gai gal vo ti ne-
rei kė jo. Nors ir ne gau sus laik raš čio 
lei dė jų bū re lis bu vo per skir tas į dvi 
da lis. Vie na, pri mi nin kau ja ma B. 
Sa ka lo, li ko KLKK drau gi jos, laik-
raš čio lei dė jo, va do vy bė je. Ki ta da-
lis, va do vau ja ma A. Rin kū no, ėmė si 
kur ti ak ci nę spau dos ben dro vę. Ben-
dro vės idė ja su si lau kė di de lio pri-
ta ri mo. Pi ni gai pra dė jo plauk ti dar 
prieš „čar te rio“ įre gist ra vi mą, o po 
re gist ra ci jos, at spaus di nus ofi cia lius 
ak ci jų la pus, pra dė jo ro dy tis ne tik 
šim ti nės, bet ir tūks tan ti nės.

Su telk to mis jė go mis, ad mi-
nist ra ci jai ir eks pe di ci jai dir bant sa-
va no riš kai, kuk liai ap mo kant tik re-

dak to riaus dar bą, iki 1950 me tų pa-
bai gos pa jėg ta su kaup ti per 13 000 
dol., ku rie iš leis ti lei di mo iš lai doms 
pa deng ti. „Ži bu rių“ ben dro vės il ga-
me tis pir mi nin kas bu vo A. Rin kū-
nas. Pri si pirk ta pa gal bi nių įren gi mų, 
o po ke le rių me tų pri ei ta ir prie ant-
ro jo li no ti po, šiuo at ve ju vi sai nau jo, 
įsi gi ji mo. Kun. kleb. P. Ažu ba lis pa-
sta tė ir la bai pi giai iš nuo mo jo nau jas 
pa tal pas kle bo ni jos prie sta te. 

Pa ga liau 1969 m. at ėjo lai-
kas KLKK drau gi jai ir „Ži bu rių“ 
ben dro vės val dy boms da ry ti pas-
ku ti nį le mian tį spren di mą: ei ti į to-
les nį ben dro vės plė ti mą, kaip bu vo 
pir mų jų ini cia to rių gal vo ta, ar ap-
si ri bo ti tik laik raš čio su rin ki mu, 
sten gian tis nu ma žin ti jo spaus di ni-
mo kai ną. Po il go kų ir kar tais ga na 
skaus min gų svars ty mų vir šų pa ė mė 
ant ro ji nuo mo nė, ir nu tar ta ben dro-
vės ne be plės ti nei į pil nos ap im ties 
ko mer ci nę spaus tu vę, nei į lei dyk-
los ver slą… Spau dos ben dro vės bei 
laik raš čio lei dė jo KLKK drau gi jos 
ope ra ci jos pra dė tos jung ti, kol pa-
ga liau pri ei ta prie ben dro vės su jun-
gi mo su KLKK drau gi ja, pa va di nant 
KLK Kul tū ros drau gi ja „Ži bu riai“. 
Per de vy nio li ka sa vo gy va vi mo me-
tų „Ži bu rių“ spau dos ben dro vė daug 
pa dė jo laik raš čio lei dė jams, tar na vo 
ne tik To ron to, bet ir to li mes nių vie-
to vių lie tu viams sa vo smul kes niais 
spaus tu vės pa tar na vi mais, o ben dro-
vės lei dyk la bu vo va do vė lių lie tu vių 
mo kyk los lei di mo pio nie rius. 

1974 m. drau ge su Šv. Jo no 
Krikšty to jo pa ra pi ja „Tė viš kės ži bu-
riai“ iš si kė lė į va di na mą „Ana pi lio 
so dy bą“ To ron to prie mies ty je, Mis-
si sau go je, kur įsi kū rė da bar dar vei-
kian tys Lie tu vos kan ki nių šven to vė 
(ne be Šv. Jo no Krikš ty to jo) ir pa ra-
pi ja, Ka na dos lie tu vių mu zie jus-ar-
chy vas, įvai rios sa lės ren gi niams ir 

Šv. Jo no lie tu viš kos ka pi nės. Po kiek 
lai ko li no ti po bu vo at si sa ky ta, rin ki-
mui per ei ta į rin ki mo ma ši nas ir nau-
do ja mas aiš kin tu vas fo to gra fi jų per-
dir bi mui, vė liau įsi gy ti šiuo lai ki niai 
kom piu te riai bei pro gra mos me džia-
gos pa ruo ši mo dar bams. 

Nuo pra džių li gi sa vo mir ties 
1961 m. ko vo 9 d. „Tė viš kės ži bu-
rius“ re da ga vo dr. Adol fas Ša po ka. 
Nuo 1954 ge gu žės mėn. jam pra dė jo 
tal kin ti kun. dr. Pra nas Gai da. Mi rus 
A. Šapo kai jis pe rė mė sa vait raš čio 
re da ga vi mą. Ku rį lai ką tal ki no pe da-
go gas žur na lis tas An ta nas Rin kū nas, 
o nuo 1966 m. ant ruo ju re dak to riu mi 
dir bo Vy tau tas Kas ty tis-Tvar daus-
kas. 1998 m., su tri kus svei ka tai, jis 
pa si trau kė. Prel. Gai da vy riau siu re-
dak to riu mi išbu vo iki 2008 m., nors, 
jo svei ka tai šiek tiek su sil pnė jus, 
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Įspū džiai iš lie tu vių jau ni mo 
su va žia vi mo Pie tų Ame ri ko je

Pra ėju sia me nu me ry je pra ne šė me apie Pie tų Ame ri-
kos lie tu vių jau ni mo (PALJ) su va žia vi mą. Šian dien sa vo 
įspū džiais iš šio fo ru mo pa si da lins Ka na dos lie tu vių jau-
ni mo są jun gos (KLJS) pir mi nin kė Rū ta Sa mo ny tė ir jos 
pa va duo to jas Pet ras Vai čiū nas

Pau lo oro uos te, jų tar pe mū sų ge ra 
drau gė An drea Kas tec kai tė, su ku-
ria su si pa ži no me pra ėju sia me PLJS 
kon gre se Ka na do je. Trum pai ap si-
lan kė me Vil la Ze li nos kai my nys tė je, 
kur yra dau giau sia lie tu vių kil mės 
gy ven to jų vi so je Bra zi li jo je. Į Bra-
zi li ją po Pir mo jo pa sau li nio ka ro 
at vy ko di de lė ban ga lie tu vių imig-
ran tų. Vil la Ze li nos cen tre, Šv. Juo-
za po šven to vė je, Mi šios au ko ja mos 
lie tu viš kai ir net ten ga li ma nu si-
pirk ti lie tu viš kų pre kių (pvz., juo dos 
duo nos). Ap lan kėm lie tu vę dai li nin-
kę Dža ne tę Zi zas, ku ri mums pa ro-
dė sa vo tik rai tau tiš kus, me di nius 
dar bus. Po to tę sėm ke lio nę „Li tu a-
ni kos“ – Bra zi li jos lie tu vių so dy bos 
link.

„Li tu a ni ka“ yra Ati baia mies-
te ly je, apie 50 km nuo Sao Pau lo. Tai 
yra nuo sta biai gra ži lie tu vių so dy ba, 
ku rios že mę nu pir ko Sao Pau lo Šv. 
Juo za po drau gi ja po Pir mo jo PLJS 
kon gre so Pie tų Ame ri ko je (1975-
1976 m.). Ap link tą vie tą lie tu vių 
kil mės žmo nės yra iš pir kę skly pus 
ir pa si sta tę va sar na mius. Pa čia me 
so dy bos vi du ry je pa sta ty ta gy ven-
vie tės kop ly tė lė, val gyk la ir net ba-
sei nas! Au ga vais me džiai, kly kia 
bež džio nės, čiul ba tro pi niai paukš-
čiai – tie siog ne ap sa ko mas gro žis. 
Šia že me ga li pa si nau do ti bet kas, 
pri klau san tis Bra zi li jos Lie tu vių 
Ben druo me nei. Kas met ten vyks ta 
skau tų sto vyk los ir įvai rūs lie tu vių 
su si bū ri mai.

Mus „Li tu a ni kos“ sto vyk lo-
je šil tai pri ėmė ne ma žas bū rys jau-
ni mo, ku ris ten il sė jo si jau ke le tas 
die nų, nes tuo me tu kaip tik bu vo 
va sa ros atos to gos. Dau gu ma iš jų – 
lie tu vių kil mės, o ki ti, nors ne tu rė ję 
nė la šo lie tu viš ko krau jo, vis vien ak-
ty viai yra įsi jun gę į lie tu viš ką veik lą 
Bra zi li jo je, pvz., šo kių an sam blius, 
skau tų or ga ni za ci ją ir t.t. Jie mus 
su pa žin di no su bra zi lie tiš ku mais-
tu, gė ri mais, už si ė mi mais. Šiek tiek 
pri si de ri nę prie pie tų-ame ri kie tiš ko 

PIE TŲ AME RI KOS LIE TU VIŲ JAU NI MO SU VA ŽIA VI MO DA LY VIAI MON TE VI DEO, 
URUG VA JU JE

„LI TU A NI KOS“ STO VYK LA VIE TĖ

Pie tų Ame ri kos lie tu vių jau ni-
mo (PALJ) su va žia vi mas ren gia mas 
pa na šiai kaip ir Ka na dos lie tu vių 
jau ni mo są jun gos me ti niai su va žia-
vi mai, ku rie pa pras tai vyks ta Kre tin-
gos sto vyk la vie tė je, Va sa gos mies te. 
KLJS ga vo pa kvie ti mą į Bra zi li ją, į 

lie tu vių so dy bą „Li tu a ni ka“ pa dė ti 
Bra zi li jos lie tu vių jau ni mo są jun gos 
val dy bai pa ruoš ti Pa sau lio lie tu vių 
jau ni mo są jun gos (PLJS) Kon gre so 
sto vyk los pro gra mą.

Gruodžio 29 d. mus pa si ti-
ko Bra zi li jos lie tu vių jau ni mas Sao 
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men ta li te to nu ta rėm PLJS kon gre so 
ruo šos dar bus ati dė ti iki ry to jaus.

Ki tą die ną ke li Bra zi li jos lie-
tu vių jau ni mo są jun gos (BLJS) val-
dy bos na riai – Na ta lia Ba ria Dze du-
lio ny tė (pir mi nin kė), Edu ar do Zi zas 
ir An drea Kas tec kai tė mus pa ve džio-
jo po „Li tu a ni kos“ sto vyk lą ir api bū-
di no kon gre so sto vyk los pro gra mą. 
Kar tu su BLJS val dy bos na riais iš-
nag ri nė jom 13-ojo PLJS kon gre-
so sto vyk los pro gra mą – pra de dant 
trans por tu į „Li tu a ni ką“ ir t.t.  Taip 
pat pa ruo šėm Kon gre so sto vyk los 
pro gra mos pri sta ty mą 2009 m. Pie tų 
Ame ri kos lie tu vių jau ni mo su va žia-
vi mo (Mon te vi dė ju je) da ly viams.

Taip su ta po, kad Bra zi li jo je 
mums te ko švęs ti Nau juo sius me tus. 
Gruo džio 31 d. vi są die ną jau ni mas 
ruo šė Nau jų jų me tų puo tą – vai ši no-
mės tik po vi dur nak čio. Ypač įdo-
mus ir ne pa pras tai ska nus pa tie ka las 
bu vo kep tos viš tų šir de lės. Kai su-
lau kė me vi dur nak čio, sprog di no me 
fe jer ver kus ir vi si šo kom į ba sei ną! 
To kiu bū du nu si plo vėm vi sus pra-
ėju sių me tų pur vus. Ki ta įdo mi bra-
zi lų tra di ci ja – Nau jų jų me tų nak tį 
su val gy ti bent 12 lę šių grū dų, kad 
vi si me tai bū tų lai min gi. Links mi no-
mės net iki ry to, ka da te ko pa ma ty ti 
pir mą 2009 m. sau lė te kį Bra zi li jo je!

Ku pi ni daug gra žų pri si mi ni-
mų, at si svei ki nę su nau jais drau gais, 
su „Li tu a ni ka“ ir kar tu su BLJS val-

dy bos na riais, to liau tę sė me sa vo ke-
lio nę – į Urug va jų, į Pie tų Ame ri kos 
lie tu vių jau ni mo su va žia vi mą.

PALJ su va žia vi mas pa pras tai 
vyks ta vie na me iš tri jų Pie tų Ame ri-
kos kraš tų – Ar gen ti no je, Bra zi li jo je 
ar ba Urug va ju je. Šiais me tais mes 
bu vo me pa kvies ti da ly vau ti Urug va-
jaus sos ti nė je Mon te vi deo su ruoš ta-
me su va žia vi me. Tai pus an tro mi li-
jo no gy ven to jų did mies tis, vi sai ne-
pri me nan tis ce men to ir dau gia aukš-
čių sta ti nių mies to, bet gy vas, pil nas 
ener gi jos, gro žio ir kul tū ros cen tras, 
su pa mas pa plū di mių ir per si sun kęs 
Pie tų Ame ri kos is to ri jos. 

Į Mon te vi deo at vy ko me sau-
sio 3 d. Oro uos te mus šil tai pa si-
ti ko ir pri ėmė į sa vo na mus bu vęs 
Urug va jaus LJS pir mi nin kas Ni co-
las Ve lo (ne lie tu vių kil mės, bet la-
bai my lin tis lie tu vius. Red.). Jis yra 
Va sa rio 16 d gim na zi jos Vo kie ti jo je 
abi tu rien tas ir grį žęs ta po ne pails ta-
mas Urug va jaus ben druo me nės vei-
kė jas, tai gi ir vie nas iš pa grin di nių 
šio su va žia vi mo or ga ni za to rių. Vos 
spė ję su si pa žin ti ir nu si plo vę ke lio-
nės dul kes vy ko me į Urug va jaus lie-
tu vių klu bą. Dau gu ma Urug va jaus 
lie tu vių yra su si bū rę vie na me Cer ro 
prie mies ty je, ir, gy ven da mi ne to li 
vie nas ki to bei glau džiai ben drau-
da mi, prie šais gim na zi ją ir baž ny čią 
pa si sta tė sau klu bą su kėg lia vi mo ir 
krep ši nio sa lė mis, vir tu vė mis ir vi-

sų pa si di džia vi mui – kie me be si ša-
ko jan čiu ąžuo lu, ku ris bu vo at vež tas 
iš Lie tu vos. Čia ir bu vo su va žia vi mo 
iš ei ties taš kas. 

Prieš ket ve rius me tus Ka na-
do je vie šė jo iš vi so pa sau lio į kon-
gre są su va žia vęs jau ni mas, ku ria me 
bu vo nu tar ta, kad at ei nan čio kon-
gre so šei mi nin kai bus Pie tų Ame ri-
kos lie tu viai. Nuo to lai ko Ka na dos 
ir Pie tų Ame ri kos jau ni mas ar ti mai 
ben dra vo ruoš da mas šį tarp tau ti nį 
ren gi nį. Iki kon gre so pra džios (2009 
m. gruo džio 22 d.) li ko ma žiau kaip 
vie ne ri me tai, tad mū sų įna šą šei mi-
nin kai la bai ver ti no ir vi siems te ko 
daug pa si dar buo ti.

Sau sio 4 d., po Mi šių, ku rias 
au ko jo prel. E. Put ri mas, iš kil min-
gos va ka rie nės me tu vy ko ofi cia lus 
su va žia vi mo ati da ry mas su ULJS 
na rių, Bra zi li jos, Ar gen ti nos, Ve ne-
su e los, Lie tu vos ir Ka na dos at sto vų 
kal bo mis bei svei ki ni mais. Taip pat 
klau sė mės ir Pa sau lio lie tu vių jau ni-
mo są jun gos pir mi nin ko Sta sio Ku-
lia vo te le fo ni nio svei ki ni mo. Tik rai 
tai bu vo įspū din gas tarp tau ti nio lie-
tu vių ben dra dar bia vi mo įro dy mas. 

Su va žia vi mo pro gra ma ne bu-
vo su dė tin ga – ben dri pra ti mai, dis-
ku si jos, fo ru mai, ski ria mi jau ni mo 
auk lė ji mui, ypač rū pi nan tis jau ni mo 
pri si dė ji mu prie lie tu vy bės iš lai ky-
mo ir puo se lė ji mo Pie tų Ame ri ko je. 
Dau giau sia bu vo gvil de na mos ga li-
mos kon gre so pro ble mos. Ko rei kė tų 
ti kė tis ir ko veng ti, nes Pie tų Ame-
ri kos lie tu viai su si du ria su ki to kiais 
sun ku mais nei Ka na dos or ga ni za to-
riai. Ka na do je mes tu rė jo me pa kan-
ka mai sun ku mų suor ga ni zuo ti pro-
gra mą ke liuo se mies tuo se, bet Pie tų 
Ame ri kos jau ni mas su da rė kon gre so 
or ga ni za ci nį vie ne tą, su bur da mas tri-
jų vals ty bių jau ni mą, kas dar dau giau 
pa sun ki no jų dar bą, nes ir pats kon-
gre sas vyks vi so se tri jo se vals ty bė se.

Jau pa čio je su va žia vi mo pra-
džio je bu vo ma ty ti, kad pa si ruo ši-
mas kon gre sui bu vo pui kiai or ga-
ni zuo tas. Su va žia vi mo me tu vy ku-
siuo se po kal biuo se, ku riuo se mes 
da ly va vo me ir pri si dė jo me, bu vo 
per svars ty ta per pra ėju sius me tus 

RŪ TA SA MO NY TĖ IR PET RAS VAI ČIŪ NAS PRIE LIE TU VIŲ LAIS VĖS PA MIN KLO 
VI LLA ZE LI NO JE, SAO PAU LO MIES TE
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1988 m. jis jau bu vo pa si kvie tęs į 
tal ką Jo ną An dru lį, o šis sa vo ruož-
tu – Čes lo vą Sen ke vi čių (1989 m.). 

J. An dru lis, Ana pi lio kor po ra-
ci jos il ga me tis pir mi nin kas ir Ka ta li-
kų cen tro vei kė jas, 1994 m. pa si trau-
kė iš tie sio gi nio re dak ci nio dar bo, 
pa kvie tęs Ra mū nę Sa ka lai tę Jo nai-
tie nę, ku ri iki šiol kar tu su Čes lo vu 
Sen ke vi čiu mi re da guo ja sa vait raš tį 
ir, pa de da mi tal ki nin kų (Ge di mi no 
Kur pio, Si gi nos Kat kaus kai tės, Jo no 
An dru lio, Vin co Pau lio nio ir kt.) pa-
ren gia įvai rius nuo la ti nius sky rius. 
Tech ni nė re dak to rė – Vi da Tu mo-
sie nė, tal ki na ma Ge nės Gai žu tie nės. 
Ad mi nist ra to rė – Auš ra Trus sow, o 
taip pat yra ke le tas sa va no rių, ku-
rie pa de da prie eks pe di ci jos dar bų – 
Juo zas Ka ra sie jus ir Ro mas R. Ot to.

KLKK drau gi jos vai rą įvai-
riais tarps niais lai kė Vy tau tas Auš-
ro tas, Vla das Son da, Jo nas An dru lis, 
Pet ras Bra žu kas, dr. Sil vest ras Če-
pas, Ra mū nė Sa ka lai tė Jo nai tie nė, 
Jo a na Ku rai tė La sie nė. Da bar ti nė 
KLKK drau gi jos pir mi nin kė – Gied-
ra Rin kū nai tė Pau lio nie nė. 

Kas „Tė viš kės ži bu rius“ pa da-
rė, dau ge lio nuo mo ne, pir mau jan čiu 
tarp lais vo jo pa sau lio lie tu vių laik-
raš čių? Re dak to rius 1966 m. spa-
lio 24 nu me ry je, skir ta me 25 me tų 
su kak čiai, pa brė žė, jog „Tė viš kės 
ži bu rių“ ke lias re mia si krikš čio niš-
kai lie tu viš ka tra di ci ja, nuo am žių 

atkelta iš 36 psl. ska ti nu sia vi są mū sų tau tą ei ti ne 
ma te ria lis ti niu, o ide a lis ti niu ke liu: 
sin te zės ke liu, ku ris ne iš ski ria nė 
vie nos gy ve ni mo sri ties ar ver ty bės. 
Pra ei ty je kai kas ban dė įžiū rė ti „Tė-
viš kės ži bu riuo se“ vie no kį ar ki to kį 
„iz mą“, vie ną ar ki tą po li ti nę par ti ją 
bei ten den ci ją, bet vi sai be pa grin do. 
„Vi sa tai TŽ yra sve ti ma. Jų aki ra tis 
yra žy miai pla tes nis – nė ra su var žy-
tas jo kių „iz mų“, ten den ci jų, api nas-
rių ir par ti nių įsi pa rei go ji mų. Jiems 
rū pė jo ir rū pi vi sas lie tu viš ka sis gy-
ve ni mas – ir Tė vy nė je, ir išei vi jo je“.

Nors „Tė viš kės ži bu rius“ pa-
ska ti no gim ti tam tik ra įtam pa Ka na-
dos lie tu viuo se, nau ja sis sa vait raš tis 
vi sai ne puo se lė jo šios įtam pos. Prie-
šin gai, sten gė si ją nu ga lė ti, į vi sus 
klau si mus žvelg da mas su to le ran-
tiš ku ob jek ty vu mu ir pro tin gu nuo-
sai ku mu. „Tė viš kės ži bu rių“ idė ji nė 
kryp tis aiš ki ir pla ti. Lie tu viš ku mo 
ne ri bo ja ma ku ria nors par ti ne ten-
den ci ja, nes iš ei vi jos są ly go mis tai ir 
bū tų bu vę be pras miš ka. Krikš čio niš-
ku mo taip pat ne ma tuo ja ma tik pri-
klau sy mu spe ci fiš kai ka ta li kiš koms 
or ga ni za ci joms pa gal ne lem tai pas 
mus su si da riu sią or ga ni za ci nę „ka-
ta li ko“ są vo ką. „Tė viš kės ži bu riai“ 
ly giai in for muo ja ir apie ka ta li kiš ką-
ją or ga ni za ci ją at ei ti nin kus, ir apie 
skau tus, ku riuo se yra ir ne ka ta li kų. 
Lai ky da ma sis eku me niš kai su vo-
kia mo krikš čio niš ku mo, sa vait raš tis 
ski ria vie tos ir evan ge li kų gy ve ni-

mui. Ga li ma ne per dė tai sa ky ti: nors 
ir bū da mi krikš čio niš kos dva sios 
laik raš tis, „Tė viš kės ži bu riai“ bu vo 
ir yra vi siems at vi ri. To dėl tur būt pa-
vy ko su telk ti daug įvai rių nu si sta ty-
mų ben dra dar bių.

Prel. Gai da yra tei sin gai pa-
brė žęs, kad mū sų spau da re mia si „ne 
ko mer ci niu pra du, o ide a liz mu“, ku-
ris „daug pa ke lia, nes ne klau sia, ar 
laik raš čio lei di mas fi nan siš kai ap si-
mo ka“, ku ris „da ly ką ma tuo ja ne do-
le riu, o idė ji niu mas tu“. „Tė viš kės 
ži bu rių“ abu pa grin di niai re dak to riai 
– ir A. Ša po ka, ir Pr. Gai da – at ėjo 
į sa vo dar bą ne kaip žur na lis tai. Jie 
abu – moks lo žmo nės. Im da mie si 
re dak to riaus dar bo jie ne tik sa vo 
ide a liz mą pa liu di jo, bet ir tam tik ra 
pras me sa ve pa čius pa au ko jo, kaip 
tei gė dr. Juo zas Gir nius „Ai duo se“ 
1966 m.

 „Tė viš kės ži bu rių“ 50-me-
čio met raš čio įva de, ku riuo ir pra-
dė jo me šią ap žval gą, vyr. re dak to-
rius prel. Gai da klau sė, ar pa jėgs 
„Tė viš kės ži bu riai“ to liau žygiuo ti 
tuo pa čiu pa jė gu mu? Ir pats at sa kė: 
re mian tis pra ei ties pa tir ti mi, yra pa-
grin do ma ny ti, kad „Tė viš kės ži bu-
riai“ ir to liau gy vuos su nau jo mis 
pa jė go mis, su įvai riais pa kei ti mais, 
ver čian čiais pri si tai ky ti prie nau jų 
kar tų skai ty to jų, ir skleis tą pa čią 
lie tu viš ką ją švie są. Tai gi pra ei čiai 
lie ka pa tir tis, o at ei čiai – vil tis.

Ra mū nė Sa ka lai tė Jo nai tie nė

su rink ta in for ma ci ja, su da ry ti ga na 
de ta lūs kon gre so pla nai vi sų tri jų sa-
vai čių veik lai, pra de dant nuo gruo-
džio 22-os die nos iki sau sio 8-tos. 
De šim ties as me nų gru pė dar kar tą 
per ėjo me per vi są dar bot var kę pa-
die niui ir ap svars tė me de ta les, kad 
ne lik tų jo kių staig me nų, kai vi so pa-
sau lio lie tu vių jau ni mo at sto vai su si-
tiks gruo džio mė ne sį.

Ka na do je mums rū pi sil pnė-
jan ti lie tu viš kų or ga ni za ci jų veik la 
ir jos da ly vių ma žė ji mas, ta čiau mes 
esa me lai min gi tu rė da mi di de les ir 
ge rai or ga ni zuo tas ben druo me nes, 
ga li me iš lai ky ti sa vo sto vyk las, klu-
bus, slau gos ir ki tus ben druo me ni-

nius na mus, baž ny čias, mo kyk las, 
kur ti kre di to ko o pe ra ty vus ir t.t. Pie-
tų Ame ri kos lie tu viai nė ra skait lin gi, 
bet jie gy ve na ar ti miau su si bū rę, ne-
to li sa vo baž ny čios, ją re mia, taip pat 
sten gia si iš lai ky ti mo kyk lė lę tiems, 
ku rie no ri mo ky tis lie tu vių kal bos. 
Tai  ska ti na jau ni mą vyk ti į Va sa rio 
16 gim na zi ją, kur jie iš moks ta lie tu-
vių kal bos, o grį žę su ge ba mo ky ti ir 
su bur ti ki tus. Va sa rio16 gim na zi jos 
auk lė ti niai dau gu mo je ir bu vo šio 
su va žia vi mo or ga ni za to riai, ta čiau 
lie tu vių kal bos sto ka ne kliu dė dau-
gu mai ki tų jau nuo lių ak ty viai pri si-
dė ti prie ben druo me ni nės veik los. 
Ste bė ti na, bu vom ap sup ti jau ni mo, 

ku rio lie tu vy bės ry šiai nė ra pa grįs ti 
vien tik lie tu vių kal ba, bet jau tė mės  
tarp sa vų jų. 

Kon gre so at sto vai tu rės pro-
gos  ke liau ti per tris įdo mius kraš tus, 
pa tir ti ir iš gy ven ti įvai rias tra di ci jas, 
kul tū rą ir pa pro čius, o svar biau sia – 
 da li nantis pa tir ti mi spręs ti lie tu vių 
ir lie tu vy bės at ei tį už Lie tu vos ri bų. 
Šio kon gre so or ga ni za to riai iš Lie-
tu vos kul tū ros di rek to rės pa rei goms 
yra pa si kvie tę Da lią Uz di lai tę, ku ri 
pa dės at sto vams pa si ruoš ti tra di ci-
niam lie tu viš kam Kū čių va ka rui ir 
ka lė di nei pro gra mai, kad vi si ga lė tų 
pri si dė ti prie Ar gen ti no je vyk sian-
čios kon gre so da lies. 
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Lie tu vių fon das jau dau giau 
kaip 46 me tus re mia lie tu vy bę puo-
se lė jan čią veik lą, pri ori te tą teik da-
mas pro jek tams, ku rie ap jun gia įvai-
rias kar tas ir su da ro są ly gas ben drai 
veik lai. Vie nas iš to kių ren gi nių bu-
vo 8-oji Dai nų šven tė, ku ri 2006 me-
tais įvy ko Chi ca go je. Su pras da mas 
šio ren gi nio svar bą Lie tu vių fon das 
šiai šven tei sky rė dau giau kaip 55 
000 dol.

Per iš kil min gą Lie tu vos Ne-
pri klau so my bės die nos mi nė ji mą, 
įvy ku sį Le mon te, IL 2009 m. va sa rio 
22 d., JAV LB Kraš to val dy bos pir-

Lie tu vių fon do pa ra ma kul tū ros ren gi niams
JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE

mi nin kas Vy tau tas Ma ciū nas klau sy-
to jus ma lo niai nu ste bi no sa vo pra ne-
ši mu. JAV LB So cia li nių rei ka lų ta-
ry bos pir mi nin kas Juo zas Po li kai tis, 
Vy to Ma ciū no var du, Lie tu vių fon-
dui per da vė 10 000 če kį ir per skai-
tė laiš ką. Sa vo laiš ke V. Ma ciū nas 
ra šė: „Sa va no riš ko je veik lo je svar-
bu ne val dy ti, bet veik ti kū ry biš kai 
su rei kia ma pa ra ma. Tą pa ra mą JAV 
Lie tu vių Ben druo me nė vi sa da jau tė 
iš Lie tu vių fon do švie ti mo sri ty je. 
Bet yra ma lo nu ir tei sin ga pa tvir-
tin ti, kad LF pel no skirs ty mas per 
pas ku ti niuo sius me tus bu vo la bai 

reikš min gas už tik ri nant sėk min gą 
LB svar bių ren gi nių įgy ven di ni mą“.

V. Ma ciū nas to liau tei gė: „Su 
stam bia Lie tu vių fon do pa ra ma, 
8-oji Dai nų šven tė ne tik kū ry biš-
kai ir dva siš kai pa si se kė, bet są skai-
tas su ve dus pa li ko ir pel no. Di džio ji 
da lis pel no bu vo pa skir ta 9-os Dai-
nų šven tės ruo šai, ku ri 2010 me tais 
įvyks To ron te. Da lis pel no pa lik ta 
JAV LB Kraš to val dy bos iž de ben-
driems rei ka lams. O li ku si 8-os Dai-
nų šven tės pel no da lis or ga ni za ci nio 
ko mi te to pir mi nin ko dr. Aud riaus 
Po li kai čio siū ly mu, JAV LB Ta ry bai 
įga lio jant ir įpa rei go jant, yra grą ži-
na ma Lie tu vių fon dui kaip JAV LB 
įna šas, tvir ti nan tis to les nį ben dra-
dar bia vi mą ir pa si ti kė ji mą“.

Če kį pri ėmė Lie tu vių fon do 
val dy bos pir mi nin kas Ra mū nas Ast-
raus kas, ku ris pa brė žė: „Tai gra žus 
dvie jų di džiau sių JAV lie tu viš kų 
or ga ni za ci jų ben dra dar bia vi mo pa-
vyz dys. Lie tu vių fon das ir Lie tu vių 
Ben druo me nė sie kia tų pa čių tiks lų. 
Tik dirb da mi vi si kar tu mes ga li-
me įveik ti šian die nos svar bius iš šū-
kius“.

Lie tu vių fon das, il ga me tis 
kul tū ri nių pro jek tų rė mė jas, ir sun-
kio mis eko no mi nė mis są ly go mis  
tę sia pa ra mą, už tik ri ndamas mums 
vi siems svar bios lie tu viš kos veik los 
gy va vi mą. Lie tu vių fon das dė ko ja 
vi siems na riams už jų ge ra no riš ką 
pa ra mą.

JAV LB SO CIA LI NIŲ REI KA LŲ TA RY BOS PIR MI NIN KAS JUO ZAS PO LI KAI TIS ĮTEI-
KIA 10 000 DOL. LIE TU VIŲ FON DO VAL DY BOS PIR MI NIN KUI RA MŪ NUI AST RAUS KUI

LR Mi nist ro pir mi nin ko An-
driaus Ku bi liaus po tvar kiu su da ry ta 
dar bo gru pė, ku riai pa ves ta pa teik ti 
pa siū ly mus dėl lie tu vių trem ti nių ir 
po li ti nių ka li nių ka pų, ka pa vie čių bei 
pa min klų už sie ny je prie žiū ros. Dar bo 
gru pei va do vau ti  pa skir tas Kul tū ros 

Po li ti nių ka li nių ka pų bei pa min klų prie žiū ra už sie ny je
mi nis te ri jos sek re to rius Juo zas Šir-
vins kas. Ją su da ro: Už sie nio rei ka lų 
mi nis te ri jos, Gy ven to jų ge no ci do ir 
re zis ten ci jos ty ri mo cen tro, Tau ti nių 
ma žu mų ir iš ei vi jos de par ta men to, 
Po li ti nių ka li nių ir trem ti nių są jun-
gos bei Jau ni mo or ga ni za ci jų ta ry bos, 

ki tų vi suo me ni nių or ga ni za ci jų at sto-
vai. Dar bo gru pė įpa rei go ta iki 2009 
m. lie pos 1 d. pa reng ti pa siū ly mus dėl 
lie tu vių trem ti nių ir po li ti nių ka li nių 
ka pų, ka pa vie čių bei pa min klų prie-
žiū ros užsie ny je ir pa teik ti juos mi-
nist rui pir mi nin kui.
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Anks tes ni frag men tiš ki so cio-
lo gi niai ty ri mai pa tvir ti no, kad da-
bar ti nės ma si nės sa va no riš kos emig-
ra ci jos tik ro ji prie žas tis iš es mės yra 
eko no mi nė. Iš va žiuo ja ne tik be dar-
biai. Iš va žiuo ja pa ly gi nus ne blo gus 
dar bus ir at ly gi ni mus ga vę jau ni ir 
vi du ti nio am žiaus žmo nės. Iš va žiuo-
ja dėl žy miai di des nių at ly gių ten, 
Va ka ruo se. Kaip ki taip pa aiš kin ti, 
ko dėl dau giau sia emig ra vu sių yra iš 
Kau no, Šau lių, Pa ne vė žio ap skri čių, 
kai di džiau sias ne dar bas ir ma žiau si 
at ly giai bu vo ir yra ša lies pa kraš čių 
ra jo nuo se? Emig ran tai pa lie ka sa vo 
li go tus tė vus ir ma žus vai kus ki tų 
žmo nių ar tos „ne ge ros“ vals ty bės 
rū pes čiui. Taik liai pa ste bė jo ra šy to-
ja D. Še re ly tė, kad emig ran tai vai kus 
iš kei tė į pi ni gus. Dėl to tie vai kai, 
pa gal eu ro pi nės ap klau sos duo me nis, 
jau čia si ne lai min giau si Eu ro po je. 

Bu vo emig ra ci ja iš Lie tu vos ir 
ca ri nės Ru si jos lai kais. Dau giau sia į 
už jū rius. Žmo nės gel bė jo si nuo ca-
rų rep re si jų, nuo rek rū tų da lios. Bū ta 
ir dar bo ieš ko ji mų. Bu vo Pir mo jo ir 
Ant ro jo pa sau li nių ka rų pri vers ti niai 
pa bė gė liai, kai žmo nės trau kė si nuo 
ar tė jan čio fron to ar grę sian čių rep re-
si jų. Ir tai bu vo su pran ta ma ir mo ra-
liai pa tei si na ma. Tik da bar ti nę emig-
ra ci ją sun ku su pras ti ir pa tei sin ti. 
San ty ki niais dy džiais ji yra žy miai 
di des nė už bet ku rio je nau jo je, daug 
skur des nė je už Lie tu vą, Eu ro pos Są-
jun gos ša ly je. Kuo ga li ma to kią bai-
sią emig ra ci ją pa aiš kin ti: ka ru, ma-
ru, skur du, ne dar bu ar tie siog go du-
mu pi ni gams? Ban dy mai emig ra ci ją 
pa tei sin ti val džios aro gan ci ja, ne si-
rū pi ni mu ei li nių žmo nių rei ka lais, 
ži nant mū sų laik me čio vi suo me nės 
prag ma tiš ku mą, yra ne įti ki nan tys ir 
net juo kin gi. 

Emig ra ci ja jau se niai pa sie kė 
to kį mas tą, kad reiš ki nys tu rė tų bū-
ti va di na mas na cio na li ne ne lai me ir 
ima ma si eks tre ma lių prie mo nių ją 
su stab dy ti. Bet nė vie na vy riau sy bė 
ne at krei pė į tai kiek nors rim tes nio 

Dr. Po vi las Ja ku čio nis

Dar kar tą apie emig ra ci ją ir emig ran tus
dė me sio ir nie ko kon kre taus ne da rė 
ne lai mei pa ša lin ti. Iš sky rus ke le tą 
kon fe ren ci jų ir ne kon kre čių pro gra-
mė lių. Ar ką nors da rys da bar ti nė 
Vy riau sy bė, tuo tar pu nie ko ra mi-
nan čio ne gir dė ti. Vis dar ban do ma 
sa va nau diš ką emig ran tų el ge sį tei-
sin ti po li ti niais pre teks tais ir eko no-
mi niais sun ku mais, lyg tie sun ku mai 
bū tų vien tik Lie tu vo je. Juk emig ra-
ci ja ne si lio vė ir ūkio pa ki li mo me-
tais, kai Lie tu vo je ėmė trūk ti dar bo 
jė gos. Ko dėl tiek daug aukš to se at-
sa kin go se pa rei go se dir ban čių vals-
ty bės tar nau to jų ir net Sei mo na rių 
iš vi sų jė gų sten gia si „iš trūk ti“ iš 
Lie tu vos į Eu ro pos Par la men tą, ki-
tas Eu ro pos Są jun gos ir ki tų tarp-
tau ti nių or ga ni za ci jų struk tū ras ar 
į di plo ma ti nę tar ny bą? Ar ne dėl to, 
kad ten mo ka mi ke lis kar tus di des ni 
at ly gi ni mai? Liūd na ir gė da. Ga lų ga-
le jais pa se ka abi tu rien tai ir stu den tai, 
iš vyk da mi mo ky tis už sie nin. Ar vėl 
tam, kad ne grįž ti? Kas ta da liks gy-
ven ti ir dirb ti Lie tu vo je? Juk iš Ka pu-
jos ne grįž ta ma. Ko dėl iš ra mių ir so-
čių Va ka rų (Ka pu jos) į ko vo jan čią ir 
ver gi jos naš tą ne šan čią Tė vy nę at li kę 
už duo tis su grį žo par ti za nų siųs ti de-
le ga tai? Jie su grį žo ve da mi pa rei gos, 
so li da ru mo su ko vo jan čiais bro liais. 

O da bar ti niai emig ran tai ne-
grįž ta į lais vą Lie tu vą, kur rei kia tik 
šiek tiek pa dir bė ti ne vien sa vo, bet 
ir ki tų la bui. Šiuo at ve ju nė ra nei pa-
rei gos, nei so li da ru mo su pra ti mo. 
Gal lie tu vių tau to je at gims ta se no-
vės pro tė vių bal tų tau tų kraus ty mo si 
lai kų ke lia vi mo ins tink tas?

Kal ba ma, kad emig ra vę žmo-
nės Lie tu vo je bu vo skriau džia mi. 
Jiems bu vo truk do ma kur ti sa vo 
ver slą. Ne su tei kia mos leng va tos. 
Ne įsi lei džia mi į jau su si for ma vu sio 
„eli to“ ar „ma fi jos“ gre tas. Ta me ga-
li bū ti tie sos. Bet toks pa tei si ni mas 
tik tų tik ne dau ge liui. Jo kiu bū du ne 
de šim tims, juo la biau ne šim tams 
tūks tan čių. Vien tik frag men tiš ki 
ty ri mai ro do, kad 80-90 proc. iš vy-

ku sių jų dir ba že mos kva li fi  ka ci jos 
dar bus že mės ūky je, sta ty bo se, ap-
tar na vi mo sfe ro je. Kas juos vi sus su-
skai čia vo? Kas nuo dug niai ty ri nė jo 
ir pa da rė iš va das? Ku ri val džia to mis 
iš va do mis nau do jo si ir kū rė žmo niš-
kų jų iš tek lių ne tek čių pre ven ci jos ir 
emig ra ci jos stab dy mo pla nus? Bu vo 
tik imi ta ci jos, tik frag men tiš ki stu-
den tiš ki dar be liai. 

Iki 1990 me tų ne bu vo ma si nių 
emig ra ci jų, ieš kant di des nių už dar-
bių, ge res nio nei Tė vy nė je gy ve ni-
mo. Bu vo prie var ti nės trem tys, iš-
va ry mai, per kė li mai, pa si trau ki mai 
nuo grę sian čių rep re si jų. Kas gi at-
si ti ko Ko vo 11-osios Lie tu vo je? Ar 
tai tik iš trū ki mo iš so vie ti nio nar vo 
efek tas? Dau gy bė sun kių kan ki nan-
čių klau si mų tu rė tų pa ska tin ti val-
džią ir vi suo me nę rim tai svars ty ti šią 
grės min gą si tu a ci ją. 

Ne ra mi na tai, kad emig ran tai 
ne jau čia kal tės dėl pa lik tos Tė vy nės. 
Jie pik tai rei ka lau ja, kad jų iš si vež-
ti vai kai lie tu viš kai bū tų mo ko mi už 
Lie tu vos biu dže to pi ni gus. Ne ga na 
to, kad jų pa lik ti vai kai mo ko mi ir 
jų tė vams pen si jos mo ko mos už mū-
sų mo kes čių mo kė to jų pi ni gus, dar ir 
pa tys par vy kę atos to gų ne ven gia vel-
tui pa si gy dy ti. Nors pa tys ten už dir-
ba 3-5 kar tus dau giau ir mo kes čius 
mo ka ne Lie tu vo je. Nuo sta bą ke lia 
jų no ras iš sau go ti Lie tu vos pi lie ty bę, 
nors iš ke lių šim tų tūks tan čių iš vy-
ku sių jų vos 10 tūks tan čių da ly va vo 
pas ta ruo siuo se Sei mo rin ki muo se. 

Iki šio lei nieks ne skai čia vo, 
kiek ir kas emig ra vo po 1990 me-
tų. Vis tvir ti na ma, kad jų yra pu sė 
mi li jo no. Mat toks yra gy ven to jų 
skai čiaus skir tu mas tarp ofi cia lios 
sta tis ti kos pas ku ti niais so viet me čio 
me tais ir šio mis die no mis. Ta da bu-
vo 3,7, da bar – 3,35 mln. Skir tu mas 
– 0,5 mln. ir „bas ta“. Pa mir šo me, 
kad so viet me čiu gy ven to jais bu vo 
skai čiuo ja ma ka riuo me nė su lik ti-
niais ir jų šei mų na riais. Ne skai čiuo-
ja me, kiek pas kui so vie ti nę ar mi ją 
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pa si trau kė Ne pri klau so my bės prie-
šų. Kiek re pat ri ja vo į sa vo is to ri nes 
tė vy nes bu vu sių ki tų SSRS res pub-
li kų pi lie čių. Ko kį skai čių rei kė tų 
at im ti dėl ne igia mo na tū ra laus gy-
ven to jų prie au gio? Vis ką tvar kin gai 
su su ma vus lik tų gal „tik“ ko kie 350 
tūks tan čių. Vis tiek – skai čius bau-
gi nan tis. Imig ra ci jos mas tai iki šiol 
bu vo men ki ir gy ven to jų skai čiui įta-
kos be veik ne tu rė jo.

Ar yra pa grin do džiaug tis 
emig ran tų sėk me sve tur? Tie sa, kad 
ten braš kių rin kė jo ar po mi do rų ska-
by to jo at ly gi ni mai yra di des ni nei 
pro fe so riaus Lie tu vo je, bet dar bo ir 
gy ve ni mo są ly gos – ver giš kos. Re-
tas ten su si kū rė sa vo ver slą. Ir tai 
tik pre ky bo je ar ki to se ap tar na vi mo 
sfe ros ba ruo se. Ne ži nia, ko dėl šiuos 
„lai mės vai kus“ la bai ak ty viai re kla-
muo ja na cio na li nė te le vi zi ja ir tuo 
pri si de da prie emig ra ci jos ska ti ni-
mo. Ir dar. Ka žin ko kių emig ran tų 
dau giau – ar tų, ku rie pra ku to, ar tų, 
ku rie su grįžo cin kuo tuo se kars tuo-
se? Ver ta pa gal vo ti! 

Ko vo 11-osios mi nė ji me Sei-
me jo pir mi nin kas A. Va lins kas sa kė, 
kad emig ran tams Lie tu vo je ne bu vę 
vie tos. Vie no je ra di jo lai do je Sei mo 
na rys J. Ole kas į klau sy to jo prie-
kaiš tą dėl 0,5 mln. emig ran tų at sa kė, 
kad emig ra ci ja – tai nie ko blo ga. Esą  
at vi ros sie nos ir dar bo jė gos jud ru-
mas yra eu ro pi nės ver ty bės. Abu jie 
tvir ti no, kad iš vy kė liai su grįš, kai tik 
Lie tu vo je bus ge riau. Ogi kas tą „ge-
riau“ pa da rys, jei kas tre čias dar bin-
gas žmo gus ka la pi ni gus už sie ny je 
tik sau? Ne gi vien eu ro pi niai pi ni-
gai? Į tai val džios vy rai ne at sa kė. 

Te ko pa bu vo ti ne vie no je Va-
ka rų Eu ro pos ša ly je ir su si tik ti su 
te nykš čių lie tu vių ben druo me nių 
at sto vais. Dau giau sia in te li gen tais 
gy dy to jais, moks lo dar buo to jais. Jie 
no riai kal bė jo apie sa vo pa sie ki mus 
sve čio je ša ly je, pa brėž da mi, kad dėl 
va do vau jan čių pos tų te ko ar šiai pa-
ko vo ti su vie ti niais, ku rie ne da vė 
jo kių pre fe ren ci jų at vy kė liams. O 
kar tais truk dė ir ne leis ti nais bū dais. 
Tad kal bos apie tai, kad Lie tu vo je 
ga biems ir ini cia ty viems žmo nėms 

truk do ma, o už sie niuo se jie pri ima mi 
iš skės to mis ran ko mis, ma nau, ne tu ri 
pa grin do. Ma no klau sia mi, ar jie ne-
ma no grįž ti na mo ir čia plė to ti sa vo 
ver slą ar moks lo ty ri mus, pra ku tė liai 
kuk liai nu leis da vo akis ir te pra tar da-
vo: „Gal ka da nors ne apib rėž to je at-
ei ty je, bet da bar tai ne“. Te ko gir dė ti 
ir to kių fra zių: „Lie tu vo je li ko tik 
dur niai. Ko ten va žiuo ti“. Tai bu vo 
ūkio pa ki li mo Lie tu vo je me tas… 

Die ve duok, kad su grįž tų kas 
penk tas ar de šim tas iš vy kė lis. Vi-
si ki ti liks gry na ne tek tis Lie tu vai. 
Juk ne grį žo emig ran tai į tar pu ka rio 
Lie tu vą, nors pa sau ly je siau tė 1932-
1933 m. kri zė. Ne grį žo ir 1944 m. 
pa bė gė liai į Ko vo 11-osios Lie tu vą. 
Ir sa vo vai kų ne at siun tė pa dir bė ti tė-
vų gim ti nės la bui. Ati duo ti tė vų že-
mei pa trio ti nę sko lą, kaip tai da ro 
žy dai, po šimt me čių trem ties su grįž-
da mi į Iz ra e lį. Nors ten ir ne ra mu, ir 
pa vo jin ga. Be je, at si pra šau, – vie nas 
ame ri ko nas su grį žo, bet tik su są ly-
ga, kad bus iš rink tas pre zi den tu. 

Be abe jo nės, dėl to kios pa-
dė ties kal ta ne tik val džia, bet ir vi-
suo me nė. Juk ne bu vo aiš kiai gir dė ti 
jo kio griež to, bet tei sin go žo džio ar 
veiks mo, stab dan čio emig ra ci ją. Bu-
vo kaž koks drun gnas svy ra vi mas. 
Lyg  tai ne ge rai, o gal ge rai – ma-
žiau be dar bių, par siun čia pi ni gų ar-
ti mie siems. Štai Ki ni ja emig ra ci ją 
ska ti na. Tai, kad Ki ni jo je greit bus 
1,5 mlrd., o pas mus tik 3 mln. gy-
ven to jų, mū sų „gud rioms“ gal voms 
nie ko ne pa sa ko. 

Vi sais lai kais emig ra vo jau-
ni, svei ki, veik lūs žmo nės ir jo kia jų 
ma te ria li nė pa ra ma ar iš už jū rio ro-
do mas pa trio tiz mas nei men ka da li-
mi ne at stos emig ra ci jos pa da ry tos ir 
te be da ro mos ža los – jau nų, ku rian-
čių žmo nių ne tek ties.

Bai giant no ri si (ne pre ten duo-
jant į moks li nį tiks lu mą) pa da ry ti ne-
di de lį eks kur są į emig ra ci jos iš Lie-
tu vos is to ri ją. Emig ra ci ja iš et ni nių 
Lie tu vos že mių ir Lie tu vos vals ty bės 
te ri to ri jos, ma nau, tu ri la bai se nas 
tra di ci jas. Gal dar nuo LDK lai kų, 
kai į už ka riau tas ar tai kiais bū dais 
pri jung tas sla vų že mes val dy ti at-

vyk da vo Lie tu vos ku ni gaikš čio vie-
ti nin kai su sa vo ka riau no mis ir ten 
il gam įsi kur da vo. Ne at mes čiau, kad 
lie tu vių sėk mę to se že mė se lė mė dar 
ir ta ap lin ky bė, kad ten ga lė jo bū ti 
iš li kę ne ma ža bal tų gen čių gy ve na-
mų sa lų ir sa le lių. Ką by lo ja iš li kę 
bal tiš ki hid ro ni mai ir to po ni mai. To-
kia min tis man ki lo dar so vie ti niais 
lai kais lan kan tis Tve rės ir Ria za nės 
sri ty se. Kar tais vie tos kai mų gy ven-
to jų pa klau sus, kur yra vie na ar ki ta 
vie to vė, jie ro dy da vo į va ka rus ir sa-
ky da vo: „Tam, na Lit vie“ (Ten, Lie-
tu vo je). 

Is to ri kai ir ge og ra fai tvir ti na, 
kad Lie tu vos et no gra fi  nė se že mė se 
var gu ar ka da nors gy ve no dau giau 
kaip 2-3 mln. žmo nių. Ne tik dėl 
pras tų gam ti nių są ly gų, nuo la ti nių 
ka rų ir epi de mi jų, bet ir dėl nuo la-
ti nių „nu krau ja vi mų“ jau niems vy-
rams iš vyks tant į už ka riau tus kraš tus 
ar pa ten kant į prie šų ne lais vę. Kur jie 
ar ba žū da vo, ar ba asi mi liuo da vo si. 

Ti kė ti na, kad di des nė emig-
ra ci ja į Va ka rus pra si dė jo tik XVI II 
a. pa bai go je, po T. Kos ciuš kos su ki-
li mo. Pra džio je emig ra ci ja ne bu vo 
ma siš ka ir ne grė sė et no so nu sil pi mo 
pa vo jais. Bet tai jau bu vo sa vo tiš kas 
pro tų ir kul tū ros eli to nu te kė ji mas, 
ža lin gas tau tos švie ti mo ir kul tū ros 
ug dy mui. Po XIX a. vi du rio su ki li-
mų vy ko jau ma si niai pri vers ti niai 
de šim čių tūks tan čių ne pa klus nių jų 
trė mi mai į Si bi rą. Ir tur būt pir mų jų 
ko lo ni za to rių per kė li mas iš cen tri-
nių Ru si jos sri čių į Lie tu vą. Tai bu vo 
taip pat sa vo tiš ki trem ti niai, ca rie nei 
ne įti kę sen ti kiai. Dar ir da bar Aukš-
tai ti jo je tu ri me iš ti sus jų kai mus. 

Gy ven to jų iš va ry mai per Pir-
mą jį pa sau li nį ka rą net į Pa vol gį, 
re pat ria ci jos prieš Ant rą jį pa sau li nį 
ka rą, so vie tų ir na cių rep re si jos ir 
trė mi mai bu vo di džiau si ne tik lie-
tu vių tau tos, bet ir vi sų Lie tu vos gy-
ven to jų nuos to liai. Su nai kin ta apie 
200 tūkst. žy dų, emig ra vo de šim tys 
tūks tan čių Vil niaus kraš to gy ven to jų 
į Len ki ją, dau giau sia iš si la vi nę žmo-
nės. Iš kel din ti tūks tan čiai vo kie čių 
kil mės gy ven to jų. Ar ne per daug 
mū sų ne di de lei ša liai?


