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Šie me tai Lie tu vos is to ri jo je liks išskir ti-
niai, ypa tin gi – šven čia me Lie tu vos var do 1000-
me tį; Vil nius pri si ė mė at sa ko my bę va din tis Eu ro-
pos kul tū ros sos ti ne, o virš vi sų šių svai gi nan čių 
aukš tu mų, į ku rias no rė jo me pa kil ti... pa sau lio 
fi nan sų ir eko no mi kos kri zė. Pas ku ti nis įvy kis – 
pre zi den to rin ki mai, pir mo ji mo te ris pre zi den tė, 
pel niu si re kor di nę rin kė jų sim pa ti ją. 

Vi zi jo se vis kas – tik aukš ta gai da, tik ge-
riau sia, tik iš skir ti niau sia, o re a ly bė je? Mažina-
mos išlai dos ir veržia mi diržai...

Ir nie ko čia bai saus, – sa ko šil to ir šal to 
ma tęs prak tiš kas lie tu vis. Te gu bus kaip vi sa da, ir 
to pa kaks, lie tu viai mo kė jo švęs ti, kaip be gy ve no 
– net ir Si bi ro la ge riuo se, net ir Va ka rų trem ty je. 
Ne bus baig ti Val do vų rū mai, – di de lio čia daik to. 
Ar gi mes jais ga lė tu me nu ste bin ti pa sau lį ir Eu-
ro pą, juk Eu ro pos mo nar chai tu ri se no vės rū mus, 
ku rie api pin ti ne tik le gen do mis, bet ir pra ban ga. 
Gy ve ni mas mus ver čia bū ti sa vi mi, tai gi ir bū-
ki me – juk tu ri me kuo di džiuo tis, sa ve ir sa vo 
sve čius pra links min ti, pra džiu gin ti – ga li me di-
džiuo tis sa vo ben druo me niš ko mis dai nų šven tė-
mis, ku rios įtrauk tos į sau go ti no pa sau lio pa vel-
do są ra šą, tu ri me kryž dir bys tę, ku riai skir ta to kia 
pat ypa tin ga vie ta pa sau lio kul tū ro je, mes tu ri me 
įdo mų ir vi są ki tą liau dies me ną, sa vo ne pa kar-
to ja mas tra di ci jas, ku rio mis pa si nau dos mū sų re-
ži sie riai, ir at vy kę sve čiai tu rės pro gos pa ma ty ti 
mū sų iš skir ti nu mą. O svar biau sia – tu ri me pui-
kius, darbš čius, sve tin gus žmo nes.

Šven tės, ku rios jau vyks ta ir ku rios vyks 
iki me tų ga lo, yra pro ga užmiršti sa vo bui ties 
pro ble mas, tuo la biau, kad ba du Lie tu vo je tik rai 
dar nie kas ne miršta. Lie tu vo je jau ke lios kar tos 
nežino jo, kas yra ba das, nors bu vo ka rai, oku-
pa ci jos ir na cio na li za ci jos. Lie tu vis iš ra din gas 
– kaip vi sa da ra do iš ei tį iš sun kiau sios pa dė ties, 
taip ras ir šie met. Svar biau sia, kad pa sau lis ap-
link mus bū tų ra mus, ne ka riau tų, ne si pyk tų ir 
kai my niš kai gy ven tų. Mes išgy ven si me.

Išei vi jos lie tu viams šie me tai taip pat 
išskir ti niai – lie pos 7-10 d. Vil niu je vyks Pa sau-
lio Lie tu vių Ben druo me nės sei mas, ku rio me tu 
bus ap tar tos pa sau lio lie tu vių pro ble mos ir iš-
rink ta va do vy bė at ei nan čiai ka den ci jai, už megz ti 
pla nai at ei čiai. Vėl bū si me vi si na muos... Mū sų 
vėl bus ne tik, o dau giau ne gu trys mi li jo nai. Ko-
kia lai mė bū ti vi siems kar tu!

Iki ma lo nių su si ti ki mų lie tu viams šven to je 
vie to je – Lie tu vo je, tė vy nė je.

Aud ro nė V. Škiu dai tė

Lie tu va. 2009-ie ji
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– Man tik kar tą te ko bū-
ti Len ki jos lie tu vių že mė se, bet 
įspū dis, ku rį pa ty riau, iš liks vi sam 
gy ve ni mui: jū sų žmo nės – tau rūs 
lie tu viai, jū sų kraš tas gra žus, jū sų 
lau kai tvar kin gi. Kaip tarp tų gra-
žių žmo nių klos tė se Jū sų gy ve ni-
mas, kas Jū sų tė ve liai, ar lie tu vy bę 
sa vo gy ve ni mo tiks lu pa si rin ko te 
pa ti, tė ve liai, mo kyk la? Iš kur tas 
Jū sų su si vo ki mas, kad esa te lie tu-
vė?

– Aš už au gau Puns ko-Sei nų 
kraš te, ma no tė vai iš ten ki lę – vie-
nas iš Pa liū nų kai mo, ki tas – iš Žvi-

Ste bim lyg ir su grį ži mo prie sa vo šak nų pra džią
Lie tu vos var do tūks tant me čio pro ga Lie tu vos už sie nio rei ka lų mi nis te ri ja yra įstei-

gu si „Tūks tant me čio žvaigž dės“ žy me nį. Tarp ap do va no tų jų šiuo žy me niu yra ir Len ki-
jos Lie tu vių Ben druo me nės pir mi nin kė Ire na Gas pe ra vi čiū tė. Ta pro ga pa pra šė me jos 
at sa ky ti į ke le tą klau si mų apie sa ve ir Len ki jos lie tu vius.

ke lių. O iš kur at si ran da tas tau ti nis 
ta pa tu mas, ku ria me am žiu je pra de di 
su vok ti, kas esi, vie na reišk miai at sa-
ky ti ne ga li ma. Man at ro do, for muo-
ja vi sa ap lin ka. O ap lin ka bu vo lie-
tu viš ka. Bai giau Puns ko lie tu viš ką 
pa grin di nę mo kyk lą, pas kui Puns ko 
li cė jų. Mū sų vi si drau gai bu vo lie-
tu viai. Vai kys tė je tas lie tu viš ku mas 
ryš kiai gal ir ne bu vo su vo kia mas, 
bet ap lin ka po tru pu tį ug do, kol 
kaž kur, pvz., mo kyk lo je, iš girs ti es-
mi nius da ly kus, apie ku riuos su si-
mąs tai gi liau. Pvz., at si me nu, kad 
tuo me ti nis li cė jaus di rek to rius bu-

vo su si rū pi nęs dėl kraš to at ei ties, 
dėl asi mi lia ci jos, dėl to, kad mes čia 
nyks ta me ir grei tai iš nyk si me. Pas-
kui at si me nu sa vo ste bė ji mus ap lin-
ko je – nu tau tė ji mo reiš ki nius. Pvz., 
kai mai su lie tu viš kais pa va di ni mais 
(sa ky kim, Šal tė nai), ku riuo se jau 
lie tu viš kai ne be kal ba ma. Per vie no 
žmo gaus gy ve ni mą pa ti ri, sa vo aki-
mis pa ma tai, kaip tas nu tau tė ji mas 
vyks ta. Ir ta da su si mąs tai apie sa vo 
kraš to li ki mą. Pa si da ro liūd na. Pla-
či ą ja pras me – apie tau tos li ki mą. 
Pa jun ti at sa ko my bę dėl sa vęs ir ki-
tų žmo nių, juk nuo mū sų pri klau so, 

2009 M. BA LAN DŽIO 19 D. LIE TU VOS UŽ SIE NIO REI KA LŲ MI NIST RAS VY GAU DAS UŠAC KAS, VIE ŠĖ DA MAS PUNS KE, „TŪKS-
TANT ME ČIO ŽVAIGŽ DĖS“ AP DO VA NO JI MĄ  ĮTEI KĖ PUNS KO VALS ČIAUS VIR ŠAI ČIUI VY TAU TUI LIS KAUS KUI IR LEN KI JOS LIE TU VIŲ 
BEN DRUO ME NĖS PIR MI NIN KEI IRE NAI GAS PE RA VI ČIŪ TEI
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koks jis bus at ei ty je. Liū de sį kar tais 
ke lia net ir ma no pa čios gi mi nės 
sta tis ti ka. Mo čiu tė iš tė ve lio pu sės 
gy ve no vie to vė je, ku rią jau ga li ma 
lai ky ti nu tau tė ji mo ri ba, ta vie to vė 
iš gy ve na pas ku ti nį lie tu viš ku mo eta-
pą. Kai pa gal vo ji, kiek iš to ka mie no 
li ko lie tu vių, o ku rie jau nu ė jo ki tu 
ke liu, gal pa pras tes niu, – bū ti len ku, 
pa si ten ki ni mas ne ky la. 

Gy ve nant ki tos kul tū ros ap-
sup ty je vi sa da ly di įspū dis, kad iš-
lik tu me, rei kia gy ven ti lyg at gi mi mo 
dva sia. Iš pa tir ties ga li ma pa sa ky ti, 
kad Puns ke, Sei nuo se pra ras ti kal-
bą prak tiš kai ly gu pra ras ti kul tū rą, 
pra ras ti ta pa ty bę. Tai mus ski ria nuo 
iš ei vių, iš vy ku sių į Ame ri ką ar ki tas 
ša lis. Ten, pa ste biu, pra ra dus kal bą 
ta pa ty bė kaž kaip iš lie ka lie tu viš ka. 
O čia san ty kiuo se su len kais to kio 
reiš ki nio kaip ir nė ra. Pra ran di kal-
bą – prak tiš kai per ei ni į ki tą kul tū rą. 

Šiuo me tu Sei nuo se ste bim 
lyg ir su grį ži mo prie sa vo šak nų pra-
džią. Yra to kios ten den ci jos, ne ži nia 
kiek jos bus ga jos.

– Ko kios, ma not, to su grį ži-
mo prie sa vo šak nų prie žas tys?

– Ypač di de lis nu tau tė ji mas 
vy ko Sei nuo se. Yra to kių at ve jų, 
kai dvie jų lie tu vių tė vų vai kai už au-
go len kais ir nu ė jo su len kų kul tū ra, 
tau ta. O ko dėl jie su grįž ta? Ma nau, 
tu rė jo reikš mės Ne pri klau so mos 
Lie tu vos dvi de šimt me tis. Sei nuo se 
iš lė to rei ka lai kei čia si į ge rą ją pu sę. 
Nuo 1994 m. Sei nuo se vei kia Lie tu-
vos Res pub li kos kon su la tas. Čia bu-
vo įkur ti Lie tu vių na mai, jau ket vir-
tus me tus tu rim lie tu viš ką mo kyk lą. 
Sei nuo se mes sten gia mės lie tu vių 
kal bą ir kul tū rą at gai vin ti, pa ro dy ti, 
kad esam gar bin ga tau ta, kad  mū-
sų mo kyk los yra aukš to ly gio, kad 
ne sam pra stes ni. Ir Lie tu vos ins ti tu-
ci jos pa ro do, kad Sei nuo se lie tu viai 
ga li gy ven ti pa kel ta gal va. 

Kas kon kre čiai ska ti na tą su-
grį ži mą, sun ku pa sa ky ti, bet to kių 
po žy mių yra. Žino ma, tai vyks ta ne 
ma siškai.

– Trum pai apie gy ve nimą...

– Pir ma kla sė lie tu viš ko je mo-
kyk lo je Vi du gi rių kai me. Nuo ant ros 
kla sės mū sų šei ma at si kė lė į Puns ką. 
Čia bu vo dvi kal bė mo kyk la, – mes 
be jo kių abe jo nių su se su te nu ė jo me 
į lie tu viš ką. Ir tai bu vo na tū ra lu. Ir 
da bar dau gu ma to kraš to gy ven to-
jų taip el gia si – lie tu viams pri va lu 
lan ky ti lie tu viš ką mo kyk lą. Li ki mas 
su si klos tė taip, kad 1987 m. įsto jau 
į Vil niaus uni ver si te tą stu di juo ti lie-
tu vių kal bos. Lie tu va dar ne bu vo 
ne pri klau so ma, ta čiau pa gal su tar tis 
bu vo ga li my bė iš mū sų kraš to abi tu-
rien tams va žiuo ti mo ky tis lie tu vių 
kal bos, ka dan gi lie tu viš ko se mo-
kyk lo se bu vo rei ka lin gi mo ky to jai. 
Aš ap si spren džiau stu di juo ti lie tu vių 
kal bą ir Vil niu je iš gy ve nau 5 me tus 
– vi są At gi mi mo lai ko tar pį, kai Lie-
tu va at ga vo ne pri klau so my bę. Vil-
niu je bu vau ir Ko vo 11-ąją, ir Sau sio 
13-ąją. Vi si mi tin gai pra ėjo man da-
ly vau jant, aš juos pui kiai at si me nu. 

1992 m. vėl grį žau į Len ki ją.

– Ne no rė jo te Lie tu vo je pa si-
lik ti?

– No rė jau, ta čiau ma no gal vo-
je bu vo už si fik sa vę, kad aš bai gu si 
stu di jas tu riu grįž ti at gal. Taip mus 
auk lė jo mo kyk lo je: kad rei kia su-
grįž ti į sa vo kraš tą. Ket vir ta me kur se 
pa gal vo jau: o jei gu man rei kės iš va-
žiuo ti... bet spren di mo ne pa kei čiau. 
Ne si gai liu.

Grį žu si pra dė jau dir ti Puns ko 
mo kyk lo je mo ky to ja. 1996 m. lai-
mė ju si kon kur są ta pau „Auš ros“ vyr. 
re dak to re ir taip pat dės čiau mo kyk-
lo je. 

1998 m. Len ki jos lie tu vių su-
va žia vi me ma ne pa ra gi no kan di da-
tuo ti į Len ki jos Lie tu vių Ben druo-
me nės pir mi nin kes. Su ti kau, iš rin ko, 
ir štai dau giau kaip 10 me tų esu LB 
pir mi nin kė. 

Man tas dar bas Lie tu vių Ben-
druo me nė je yra ir įdo mus, ir pra-
smin gas. Jei gu no ri pra smin gai pra-
leis ti lai ką, tik rai ver ta pa suk ti į vi-
suo me ni nius dar bus. Tai man at ne ša 
džiaugs mo, ypač jei gu pa vyks ta ko-
kią pro ble mą iš spręs ti. Kar tais bū na 
sun ku, ne vis ką spė ji pa da ry ti, bet 

jei gu at lie ki ką nors nau din ga, yra 
kuo pa si džiaug ti. Dar tu riu du bi ty-
nus, to dėl vi sur sun ku su spė ti. 

– Ar bi tės sa vo ma lo nu mui, 
ar tai ver slas?

– Pu siau. Tai tė čio pa li ki mas, 
ku rį rei kia pa lai ky ti. Iš mo kau bi tes 
pri žiū rė ti. Ma no bu vęs mo ky to jas 
Jur gis Va lin čius pa dė jo man pra-
mok ti. Ne ga lė čiau leng va ran ka avi-
lių at si sa ky ti, mes ti tą už si ė mi mą. 
Ki ta ver tus, tai yra ga li my bė iš va-
žiuo ti į gam tą, miš ką, at si ri bo ti nuo 
vis ko. Bi ty nai yra tė vų gim tuo siuo se 
kai muo se. 

– Kaip se ka si ben druo me ni-
nia me gy ve ni me? Pvz., ar „Aušra“ 
išsi lai ko pa ti?

– Len ki jos vals ty bė, nors ne 
vi siš kai, do tuo ja kiek vie nos tau ti nės 
ma žu mos vie ną lei di nį. Ir „Auš ra“ 
yra re mia ma Len ki jos vi daus rei ka lų 
mi nis te ri jos. Di dži ą ją da lį lė šų gau-
na me iš ten. Ki ta da lis – pre nu me ra-
to riai. Di de lių fi nan si nių pro ble mų 
kaip ir ne tu ri me, ta čiau di de lės pa-
žan gos taip pat ne jau čia me. Šie met 
lė šos bu vo su ma žin tos, li ko pa na šios 
kaip ir pra ėju siais me tais, tai gi plės-
tis, įsi gy ti nau jos įran gos (kom piu-
te riai sens ta), pvz., fo to apa ra tą, ne-
tu ri me ga li my bės, ta čiau la bai skųs-
tis ne ga lė čiau, šiaip taip ver čia mės. 
Kas met iš lei džia me 24 nu me rius – 
„Auš ra“ yra dvi sa vai ti nis žur na las. 
Ra šom apie kraš to pro ble mas, Len-
ki jos-Lie tu vos san ty kius, ap ta ria me 
Len ki jos lie tu vių – kaip tau ti nės ma-
žu mos tei ses, ban dom jas gin ti, jei gu 
yra pa žei džia mos. Ski ria me vie tos 
švie ti mo rei ka lams, kul tū rai, ap ra šo-
me įdo mes nius žmo nes – ak tu a liau-
sius vi suo me nės da ly kus.

– Ar Lie tu vių Ben druo me-
nės na rys tė yra fik suo ja ma?

– Mū sų įsta tai yra reng ti pa gal 
PLB kon sti tu ci ją ir įsta tuo se nė ra 
nu ma ty ta na rių są ra šo. Kaip ir PLB, 
mes ma no me, kad vi si Len ki jo je gy-
ve nan tys lie tu viai yra Len ki jos LB 
na riai. Kiek mū sų yra, vie na reikš-
miai ne ga lė čiau pa sa ky ti. 
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–O kaip vyks ta, pvz., LLB 
va do vo rin ki mai?

– Per lie tu viš kas or ga ni za ci-
jas, ku rios yra LB na rės. Len ki jo je 
vei kia lie tu viš kos or ga ni za ci jos – 
Len ki jos lie tu vių drau gi ja, Šv. Ka-
zi mie ro drau gi ja, Et ni nės kul tū ros 
drau gi ja, Mo ky to jų drau gi ja, Vys-
ku po An ta no Ba ra naus ko fon das, 
Lie tu vių na mai ir vi sų mo kyk lų ben-
druo me nės – Puns ko, Sei nų, Vi du-
gi rių, Na vi ny kų, Pri sta vo nių. Drau-
gi jos sky riai vei kia Var šu vo je, Su-
val kuo se ir kt. Su va žia vi me ren ka si 
šių ins ti tu ci jų at sto vai ir ren ka LB 
va do vy bę. Taip spren džia mas at sto-
va vi mo klau si mas. 

– Puns ko ir Sei nų ben druo-
me nės yra su da ry tos iš vie ti nių 
žmo nių, ku rie čia gy ve no am žių 
am žius. O ki tos, pvz., Var šu vos lie-
tu viai – au toch to nai ar su va žia vę 
iš Sei nų ir Puns ko?

– Po Ant ro jo pa sau li nio ka ro 
į Len ki ją pa te ko ne ma žai iš ei vių iš 
Lie tu vos, ku rie trau kė si į Va ka rus. 
Da lis jų li ko Len ki jo je. Tų žmo nių 
dau gu ma jau iš mi rę. La bai stip ri lie-
tu vių ben druo me nė bu vo Šte ti ne, 
Vroc la ve. Šiuo me tu sky riai jau be-
veik su ny kę. Vai kai jau ne be si do mi 
ir į to kias or ga ni za ci jas ne be si jun-
gia. Jie su mu mis ry šio ne pa lai ko, 

to dėl apie jų li ki mus nie ko ne ga liu 
pa sa ky ti. 

Stip rūs sky riai dar yra Var šu-
vo je ir Su val kuo se, ku rių na riai yra 
iš vy kę iš Puns ko, Sei nų ir Lie tu vos. 
Yra ir nau jai at vy ku sių, nors jų nė ra 
la bai daug. Vie ne tai at ei na ir į Lie-
tu vių Ben druo me nės sky rius. Var šu-
vo je glau džiai ben dra dar biau ja ma su 
am ba sa da, da ly vau ja ma am ba sa dos 
ren gi niuo se.

– Ko kią veik lą vys to Lie tu-
vių Ben druo me nė?

– Lie tu viš kos or ga ni za ci jos 
yra pa si da li ję už duo ti mis – kas ką 
vei kia. Ka dan gi kul tū ros na mai yra 
ir Puns ke, ir Sei nuo se, to dėl LB kul-
tū ri nių ren gi nių ir ne ren gia. LB val-
dy ba daž niau siai už si i ma at sto va vi-
mu LB in te re sams Len ki jos val džios 
ins ti tu ci jo se ir ben dra dar bia vi mu su 
Lie tu vos val džia bei PLB. Pa grin-
di nis da ly kas – mū sų, kaip tau ti nės 
ma žu mos, tei sių už tik ri ni mas. Kai 
Len ki ja pe ror ga ni za vo sa vo švie ti-
mo re for mą, ta da mes dau gy be raš tų 
už ver tė me Len ki jos švie ti mo mi nis-
te ri ją ir ki tas val džios įstai gas dėl 
lie tu viš kų mo kyk lų iš sau go ji mo. 
Pvz., kai stei gė si Sei nų lie tu viš ka 
mo kyk la, mes ben dra vo me ir su Sei-
nų val džia, ir su Lie tu va. Ga li ma tai 
va din ti po li ti niu at sto va vi mu. Pvz., 

Lie tu vo je stu di juo ja daug mū sų jau-
ni mo. Rei kia už tik rin ti jų in te re sus. 
Ne se niai pa siun tė me pa klau si mą 
Švie ti mo mi nis te ri jai, ko kios bus 
ga li my bės už sie nio lie tu viams stu-
di juo ti Lie tu vo je pri ėmus nau ją jį 
Aukš to jo moks lo įsta ty mą. 

–Iš ei vių ben druo me nė se 
skun džia ma si, kad nė ra jau ni mo. 
O pas jus vei kian čio jau ni mo yra?

–Tai skau dus klau si mas ir 
mums. Šiuo me tu or ga ni za ci jo se na-
riai yra ma no am žiaus – 30-40-50 
me tų. Mes bu vo me pas ku ti nė kar-
ta, ku ri po stu di jų grį žom į tą kraš tą 
ir jun gė mės į or ga ni za ci jas. Da bar 
daug jau ni mo po stu di jų ne grįž ta. 
Ačiū Die vui, dau gu ma lie ka Lie tu-
vo je, bet kai ku rie iš vyks ta ir į ki tas 
pa sau lio ša lis. Vei kia Len ki jos lie tu-
vių jau ni mo są jun ga ir ją dau giau sia 
su da ro stu den tai, bet jie iš si bars tę po 
vi sus mies tus. Jau ni mo są jun gai pri-
klau so ir Puns ko li cė jaus mo ki niai; 
yra po ra jau nų žmo nių Puns ke, ku rie 
vei kia Jau ni mo są jun go je. Jau ni mas 
da bar la bai mo bi lus. Am žius – nuo 
li cė jaus moks lei vių iki stu den tų, 
ku rių dau ge lis ne grįž ta. O ne grįž ta 
daž nai to dėl, kad sun ku ras ti dar bo. 
La bai ri bo tos ga li my bės dirb ti pa gal 
spe cia ly bę. 

Kal bė jo si Aud ro nė V. Škiu dai tė

PO 2008 ME TŲ SPA LIO MĖ NE SIO LLB SU VA ŽIA VI MO: AM BA SA DO RIUS EGI DI JUS MEI LŪ NAS (TRE ČIAS IS KAI RĖS) BEI LLB 
VAL DY BOS NA RIAI. PIR MAS IŠ KAI RĖS – KLE MEN SAS JUR KŪ NAS – LLB TA RY BOS PIR MI NIN KAS
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„Mu zi ki nių pa veiks lų“ gi mi mas
Šių me tų pra džio je „Lo go ti-

po“ spaus tu vė je Vil niu je bu vo iš leis-
ta dr. Ge no vai tės Ka zo kie nės kny ga 
„Mu si cal Pain tings. Li fe and Work 
of M. K. Čiur lio nis. 1875-1911“ 
(„Mu zi ki niai pa veiks lai. M. K. Čur-
lio nio gy ve ni mas ir kū ry ba. 1875-
1911“). Iš tie sų, kny ga, pa grįs ta au-
to rės ma gist ro di ser ta ci ja, tu rė jo pa-
si ro dy ti prieš 26 me tus. 1983 m. JAV 
Pa sau lio Lie tu vių Ben druo me nės 
ta ry ba Ge no vai tei pa sky rė pir mą ją 
pre mi ją už ge riau sią dar bą lie tu viš-
ka te ma ti ka ran kraš ty je. Kon kur se 
da ly va vo 5-6 pro fe so riai ir vie nas iš 
jų, prof. S. Yla, taip pat pri sta tė ran-
kraš tį apie Čiur lio nį, ku ris, nors ir 
už ėmęs ant rą ją vie tą, bu vo at spaus-
din tas. Li ki mui iš krė tus to kį pokš tą 
Ge no vai tės moks li nė di ser ta ci ja il-
go kai už si gu lė jo Syd nė jaus uni ver-
si te to bib lio te kos len ty no se.

2003 me tais, po pir mo sios 
dr. G. Ka zo kie nės kny gos „Lit hu a-
nian Ar tists in Aust ra lia 1950-1990” 
pa si ro dy mo, ji pra šne ko apie ne už-
baig tus pra ei ties pla nus. Ne dve jo da-
ma ėmė si kny gos pa ruošimo spau dai 
dar bo. „Mu si cal pain tings. Li fe and 
Work of M. K. Čiur lio nis. 1875-
1911“ ke lią sky nė si sun kiai: rei kė jo 
į kom piu te rį su ves ti ma ši nė le ra šy tą 
teks tą, kei tė si api pa vi da lin to jai, bu-
vo ne leng va įgy ven din ti au to rės vi-
zi ją, nes kny ga ruoš ta spau dai tė vy-
nė je, o nu ro dy mai per ma ne at ei da vo 
iš Syd nė jaus. Dar bo pro ce sui iš da-
lies truk dė pa blu ku si iliust ra ci jų ko-
ky bė (to dėl kny go je jos pa tei kia mos 
ne spal vo tos) bei kai ku rių dai lės 
dar bų pa va di ni mų pa si kei ti mas. Juk 
nuo 1983 me tų pra ėjo ši tiek lai ko! 

Kny gos re dak to riu mi su ti-
ko bū ti pa sau li nio ly gio pia nis tas, 
pa ties Čiur lio nio pro anū kis, Ro kas 
Zu bo vas. Ją taip pat įdė miai per-
skai tė, šiek tiek pa ko re ga vo ir pa-
lai mi no Aust ra li jo je gy ve nan tiems 
tau tie čiams ži no mas lie tu vių drau-
gas prof. Ron Adams. Po dau gy bės 
su si ra ši nė ji mų su au to re ir Ro ku 

Dr. Ge no vai tės Ka zo kie nės kny gos pri sta ty mas Lie tu vo je

pa ga liau kny ga bu vo pa ruoš ta spau-
dai. La bai džiau giuo si, jog lei di nį 
re da ga vo Čiur lio nio kū ry bos ži no-
vas bei gi mi nai tis, nes tik jo dė ka 
bu vo ga li ma fo to gra fuo ti dai li nin ko 
ori gi na lus bei su tiks lin ti pa si kei tu-
sius pa veiks lų pa va di ni mus. Pa ga-
liau, po pen ke rių me tų įtemp to dar bo 
tarp dvie jų − Aust ra li jos ir Lie tu vos 
kran tų 2009 me tų ba lan džio 21 die-
ną iš leis ta svar bi kom po zi to riaus ir 
dai li nin ko gy ve ni mą bei kū ry bą nu-
švie čian ti kny ga.

Kny gos pri sta ty mas Kau ne
Vos spė jus nu džiū ti ra ša lui, 

ba lan džio 28 die ną, nau ja sis lei di nys 
bu vo at vež tas į Kau no Čiur lio nio 
mu zie jų. Su si rin ko apie 30 žmo nių, 
tik rų kom po zi to riaus ir dai li nin ko 
ger bė jų ir ver tin to jų. Jų tar pe M. K. 
Čiur lio nio gi mi nai čiai Da lia Pa lu-
kai tie nė su sū num Džiu gu, dai li nin-
kė-mu zie ji nin kė Mil da Mil da žy tė 

Ku li kaus kie nė, me no ty ri nin kė prof. 
Lai ma Šin kū nai tė, mu zi ko lo gė Eu-
ge ni ja Žakie nė ir ki ti.

Pri sta ty mą pra dė jo žy mus pia-
nis tas, ne pa kar to ja mas Čiur lio nio 
mu zi kos at li kė jas Ro kas Zu bo vas. 
Jis pa skam bi no ke tu rias kom po zi to-
riaus mi nia tiū ras for te pi jo nui: „Sva-
jo nė lę“, „Pa sto ra lę“ ir du pre liu dus.

Mu zie jaus di rek to rius, me-
no ty ri nin kas Os val das Dau ge lis pa-
svei ki no su si rin ku sius ir nuo šir džiai 
pa dė ko jo dr. Ge no vai tei Ka zo kie nei 
(ku ri dėl li gos ne ga lė jo at vyk ti) už 
tai, kad nors ir po dau ge lio me tų 
kny ga ne tik iš ėjo, bet dar su spės at-
lik ti svar bią mi si ją: pa si tar naus ple-
čiant lie tu vių ir už sie nio gy ven to jų 
aki ra tį. 

Lei di ny je iš nag ri nė tos de ta-
lės, to liau kal bė ju sio pa ties Ro ko 
Zu bo vo žo džiais ta riant, at sklei džia 
kaž ką nau ja, prie ko ne bu vo pri si-
lies ta. Pa vyzdžiui, kad ir pie ši nių 

PO KNY GOS PRI STA TY MO M. K. ČIUR LIO NIO MU ZIE JU JE KAU NE. IŠ KAI RĖS: 
PROF. DA RIUS KU ČINS KAS, RO KAS ZU BO VAS, GRAŽINA PRA NAUS KIE NĖ, OS VAL DAS 
DAU GE LIS IR DA NU TĖ BUD REI KAI TĖ
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nag ri nė ji mas nė ra ži no mų tie sų pa si-
kar to ji mas, o de ta li zuo tas mu zi ki nio 
veiks mo vys ty mo si dai li nin ko po tė-
piuo se aiš ki ni mas pa pras ta, lo giš ka 
kal ba. Ge no vai tės žvilgs nis į Čiur-
lio nio me ną yra ašt ro kas skal pelio 
dū ris į anks čiau ne su pran ta mus ar 
mis ti fi kuo tus dai li nin ko už mo jus.  

Man au to rė pa ve dė per skai-
ty ti jos au to biog ra fi ją. Krei piau si 
į sa lė je sė din čią Ge no vai tės se se rį 
Da nu tę Bud rei kai tę, ku ri pa tvir ti no, 
jog esan ti jos jau nes nio ji se suo, o 
mo kyk lo je abi da ly va vu sios an ti so-
vie ti nių at si šau ki mų pla ti ni me. Su si-
do mė ję žiū ro vai klau sė si Syd nė ju je 
įsi kū ru sios au to rės gu ve ni mo is to-
ri jos, o man ją bai gus, Ge no vai tei 
ap lo dis men tais bu vo dė ko ja ma už 
lie tu vy bės sklei di mą Aust ra li jo je ir 
pa čio je Lie tu vo je. Ne ga li ma ne pa-
mi nė ti, jog nuo pat at vy ki mo į to li-
mą jį kon ti nen tą (1949 me tais) dr. G. 
Ka zo kie nė rin ko ir kau pė tiek lie tu-
vių dai li nin kų, tiek įvai riau sių Ra-
mio jo van de ny no sa ly nų, Aust ra li jos 
abo ri ge nų ir Nau jo sios Gvi nė jos me-
no kū ri nius: die vus, dei ves, gin klus, 
įran kius bei mu zi kos ins tru men tus. 
Apie 2000 eks po na tų rin ki nį at ve žė į 
Lie tu vą ir pa do va no jo Lie tu vos dai-
lės mu zie jui. Šiuo me tu šis rin ki nys 

yra Rad vi-
lų rū muo-
se Vil niu je. 
1997 me tų 
va sa rio 16 
die ną Lie-
tu vos pre-
z i  d e n  t a s 
A l  g i r  d a s 
Bra zaus kas 
dr. G. Ka zo-
kie nę ap do-
va no jo D. L. 
K. Ge di mi no 
4-to laips nio 
or di nu.

P r i e 
for  te  pi  jo no 
vėl sė do Ro-
kas. Ka dan-
gi „Mu si cal 
p a i n  t i n g s “ 
iš leis ta ori-

gi na lo kal ba, žiū ro vams pri sta čiau 
au to rės lie tu viš kai pa ruoš tą pa skai tą 
apie pa grin di nius M. K. Čiur lio nio 
kū ry bos bruo žus. Nag ri nė jant iliust-
ra ci jas kom piu te rio ek ra ne bu vo ro-
do mos skaid rės.  

Kal bė jo Čiur lio nio mu zi kos 
ty ri nė to jas – ži no vas prof. Da rius 
Ku čins kas. Jis  pa si džiau gė iš ėju siu 
lei di niu, ku ris yra dar vie nas in dė lis 
gar si nant kom po zi to rių ir dai li nin ką 
ne tik tė vy nė je, bet ir už sie ny je. Ro-
kas Zu bo vas įter pė M. K. Čiur lio nio 
ma žų pei za žų cik lą „Jū ra”. 

Pa bai gai mu zie jaus di rek to-
rius ir Da nu tė Bud rei kai tė pa dė ko jo 
or ga ni za to riams už to kį įspū din gą 
ren gi nį. Nie kas ne sku bė jo skirs ty tis, 
kas gurkš no jo vy ną, kas sklai dė ką 
tik įsi gy tą kny gą, kas mez gė pa žin-
tis su M. K. Čiur lio nio gi mi nai čiais. 
Ach, kad dau giau to kių in te lek tu a lių 
pa  ben dra vi mų!

Kny gos pri sta ty mas Vil niu je
Ba lan džio 29 die ną tą pa čią 

mi si ją su Ro ku Zu bo vu at li ko me 
Čiur lio nio na muo se Vil niu je. Vėl gi 
į pri sta ty mą su gū žė jo tik rie ji kom-
po zi to riaus ir dai li nin ko my lė to jai. 
Di rek to rius me no ty ri nin kas Sta sys 
Ur bo nas pa svei ki no su si rin ku sius ir 

pa kvie tė Ro ką trum pai api bū din ti 
nau ją kny gą. Man la bai pa ti ko pas-
ta ro jo pa sa ky mas, jog M. K. Čiur lio-
nis sva jo jo ap ke liau ti ap link pa sau lį, 
ta čiau nie ka da ne mi nė jo Aust ra li jos. 
O po dau ge lio me tų šia me kon ti nen-
te at si dū rė jo kū ry ba, prie ku rios pri-
si lie tė mū sų ger bia ma dr. Ge no vai tė 
Ka zo kie nė. 

Leng vi tar si vė jas Ro ko pirš-
tai bė gio jo for te pi jo no kla vi šais. 
Stai ga ma ne apė mė jaus mas, jog 
šiuo se na muo se te be gy va kom po zi-
to riaus dva sia. Juk per si kė lęs iš Var-
šu vos į Vil nių jis čia pra lei do 1908-
1909 me tus, o taip pat su kū rė daug 
sa vo mu zi kos, dai lės kū ri nių. Mu-
zie ju je ka bo jau na ve džių Čiur lio nių 
nuo trau ka, kam ba ry je, kur gy ve no 
Mi ka lo jus, sto vi pia ni nas, ku riuo jis 
skam bin da vo, ant sie nų pui kuo ja si 
jo pa veiks lų rep ro duk ci jos. 

Kaip ir Kau ne, per skai čiau 
Ge no vai tės au to biog ra fi ją ir per ėjau 
prie au to rės pa ruoš to M. K. Čiur-
lio nio pa veiks lų nag ri nė ji mo. Di de-
lia me ek ra ne Ro kas kei tė skaid res, 
ku rios žva kių švie so je at ro dė dar 
pa slap tin ges nės. Mu zie jaus di rek to-
rius Sta sys Ur bo nas, vi są gy ve ni mą 
pa šven tęs Čiur lio nio kū ry bos gar-
si ni mui Lie tu vo je ir pa sau ly je, per 
dau ge lį me tų su kau pęs ne iš se mia mą 
dai li nin ko ir kom po zi to riaus gy ve ni-
mo bei kū ry bos ba ga žą, ga lė jo apie 
jį kal bė ti iki ry to. Taip pat ir žy mus 
Čiur lio nio ži no vas, fi lo so fas, prof. 
An ta nas An drie jaus kas.  Iš jo te ko 
su ži no ti, jog kom po zi to riaus kū ry ba 
yra dės to ma net Ja po ni jos mo kyk lo-
se.

Tą va ka rą pro mu zie jų pra ei-
nan tys žmo nės ma tė iš vi daus sklin-
dan čią švie są. Tai bu vo šil tą kny gos 
pri ėmi mą sklei du si švie sa, − vi di nė 
švie sa, pra tur ti nu si su si rin ku sių jų 
dva sią. 

Ne tru kus trys šimtai „Mu si-
cal Pain tings“ eg zem plo rių lai vu at-
plauks į Aust ra li ją. Tad ir čia gy ve-
nan tys lie tu viai bei ki ta tau čiai tu rės 
pro gos su si pa žin ti su nau jau siu lei-
di niu apie mū sų tau tos ge ni jų.  

Gra ži na Pra naus kie nė

IŠ KAI RĖS: STA SYS UR BO NAS IR PROF. AN TA NAS AN DRI JAUS-
KAS AP TA RIA NAU JĄ KNY GĄ
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2009-05-13 LR Vy riau sy bės 
spau dos tar ny ba pra ne šė, kad, siek-
da ma ma žin ti gy ven to jams ad mi-
nist ra ci nę naš tą, Vy riau sy bė pri ėmė 
nu ta ri mą, ku riuo su pap ras ti na ma 
do ku men tų dėl vai kų Lie tu vos Res-
pub li kos pi lie ty bės įgi ji mo ren gi mo 
pro ce dū ra kon su li nė je įstai go je. 

Nu sta ty ta, kad tais at ve jais, 
kai pra šy mas dėl vai kų Lie tu vos 

Kon su li nė se įstai go se bus pa pras čiau tvar ky ti vai ko pi lie ty bės do ku men tus 
Res pub li kos pi lie ty bės įgi ji mo pa-
duo da mas kon su li nei įstai gai, ta čiau 
vai kas ne įtrauk tas į ap skai tą Lie tu-
vos Res pub li kos ci vi li nės met ri ka-
ci jos įstai go je ar ba jo gi mi mas ne-
įre gist ruo tas ir to dėl nė ra ga li my bės 
pa teik ti gi mi mo liu di ji mo, do ku-
men tai dėl vai ko pi lie ty bės įgi ji-
mo ga li bū ti pri ima mi, jei kar tu su 
pra šy mu pa tei kia mi do ku men tai dėl 

vai ko gi mi mo įtrau ki mo į ap skai tą 
Lie tu vos Res pub li kos ci vi li nės met-
ri ka ci jos įstai go je ar įre gist ra vi mo. 

Taip pat nu tar ta at si sa ky ti rei-
ka la vi mo as me nims pa teik ti do ku-
men tą, pa tvir ti nan tį su mo kė tą vals-
ty bės rin klia vą, bei su trum pin ti vi sų 
pi lie ty bės do ku men tų ren gi mo ter-
mi nus.

2009-05-15 LR Sei mo ry šių 
su vi suo me ne sky rius pra ne šė, kad 
Už sie nio rei ka lų ko mi te tas po sė dy je 
svars tė il ga lai kę vals ty bės san ty kių 
su už sie nio lie tu viais 2008-2020 m. 
stra te gi ją. Su stra te gi ja ko mi te to na-
rius su pa žin di no Tau ti nių ma žu mų ir 
iš ei vi jos de par ta men to ge ne ra li nio 
di rek to riaus pa va duo to ja Vi da Bag-
do na vi čie nė bei Už sie nio rei ka lų 
mi nis te ri jos Po li ti kos pla na vi mo de-
par ta men to am ba sa do rė ypa tin giems 
pa ve di mams Vio le ta Mo tu lai tė. Pa-
grin di nis šios stra te gi jos tiks las yra 
pa dė ti už sie nio lie tu viams iš sau go ti 
tau ti nį ta pa tu mą, ry šius su Lie tu va, 
kul tū rą, gim tą ją kal bą, su da ry ti są ly-
gas pa si reng ti in teg ruo tis į Lie tu vos 
gy ve ni mą tiems, ku rie ke ti na at ei-

Dėl il ga lai kės vals ty bės san ty kių su už sie nio lie tu viais stra te gi jos
ty je grįž ti į Lie tu vą. Mi ni mą tiks lą 
pla nuo ja ma pa siek ti įgy ven di nant 
šiuos už da vi nius: ska tin ti Lie tu vos 
Res pub li kos ins ti tu ci jų ir už sie nio 
lie tu vių ben dra dar bia vi mą; plės ti 
Lie tu vos Res pub li kos di plo ma ti nių 
at sto vy bių ir kon su li nių įstai gų pa-
jė gu mus dirb ti su Lie tu vos pi lie čiais 
ir už sie nio lie tu viais, vyk dy ti kon su-
li nę plėt rą, at si žvel giant į Lie tu vos 
pi lie čių emig ra ci jos srau tų ki ti mą; 
skleis ti in for ma ci ją apie už sie nio 
lie tu vius Lie tu vo je ir teik ti už sie nio 
lie tu viams in for ma ci ją apie gy ve ni-
mą Lie tu vo je; ska tin ti už sie nio lie tu-
vius da ly vau ti Lie tu vos po li ti nia me 
ir eko no mi nia me gy ve ni me ir kt.

Ko mi te tas, su si pa ži nęs su pa-
teik ta in for ma ci ja, pri mi nė, kad jau 

2006 m. ko mi te te svars tant Eko no-
mi nės mig ra ci jos stra te gi ją bu vo at-
kreip tas dė me sys į di de lį stra te gi jų 
šio je sri ty je skai čių bei vie nin gos 
stra te gi jos ne bu vi mą. Ko mi te tas pa-
žy mė jo, kad rei ka lin ga pa reng ti vie-
nin gą Vals ty bės san ty kių su už sie-
nio lie tu viais stra te gi ją, ku rio je bū tų 
aiš kiai įvar din ti stra te gi niai tiks lai, 
už da vi niai, pa skirs ty tos funk ci jos 
ir at sa ko my bė tarp at ski rų vals ty-
bės ins ti tu ci jų, nu ma ty tas de ra mas ir 
cen tra li zuo tas fi nan sa vi mas. Ko mi-
te tas taip pat nu spren dė ar ti miau siu 
me tu kar tu su at sa kin gų ins ti tu ci jų 
at sto vais iš nag ri nė ti pla nus re or ga-
ni zuo ti Tau ti nių ma žu mų ir iš ei vi jos 
de par ta men tą prie Lie tu vos Res pub-
li kos Vy riau sy bės.

Prieš pu sę me tų ki lu si am bi-
cin ga idė ja tam pa kū nu – pa si ren gi-
mas III Pa sau lio lie tu vių eko no mi kos 
fo ru mui (PLEF), vyk sian čiam šių 
me tų lie pos 2-3 d. Vil niu je, pa sie kė 
bai gia mą jį eta pą.  Ja me da ly vaus per 
šim tą už sie nio lie tu vių eko no mi kos 
ly de rių iš dau giau nei dvi de šim ties 
pa sau lio ša lių bei Lie tu vos.

Į PLEF or ga ni za ci nį dar bą įsi-
trau kė ir sa va no riai iš VU Tarp tau-
ti nių san ty kių ir po li ti kos moks lų 
ins ti tu to. 

Ne pai sant dėl ir Lie tu vos ne-
ap len ku sio eko no mi nio sun kme čio 
bei dėl to ki lu sių pa si ren gi mo truk-
džių, su telk tos PLEF ini cia to rių ir 

PLEF da ly vaus per šim tą už sie nio lie tu vių, ver slo ir eko no mi kos ly de rių
or ga ni za to rių pa stan gos bei PLEF 
da ly vių ti kė ji mas šio ren gi nio rei ka-
lin gu mu lė mė, jog pa sau lio lie tu vių 
ver slo eli tą su trauk sian čiam su va-
žia vi mui yra tin ka mai pa si reng ta. Po 
sep ty nio li kos me tų per trau kos at gai-
vin tas pro jek tas (pir mie ji Pa sau lio 
lie tu vių ver sli nin kų su va žia vi mai 
vy ko 1990 m. ir 1992 m.) ne abe jo ti-
nai taps vie nu reikš min giau siu 2009 
me tų Lie tu vos eko no mi nio gy ve ni-
mo įvy kių.  

PLEF svar ba ir ak tu a lu mu  ti-
ki ir jo da ly viai. „Šis su va žia vi mas 
yra ypač sa va lai kis, nes jis tai kiai 
puo se lės eko no mi kos dia lo gą fi nan-
sų kri zės lai ko tar py je, kas yra ypač 

svar bu Lie tu vo je. Pa kvies da mas lie-
tu vius iš vi so pa sau lio į Lie tu vą šis 
fo ru mas ska tins ben dra dar bia vi mą, 
at neš pa ty ri mo bei ino va ty vių idė jų. 
Taip pat šis fo ru mas leis su si pa žin ti 
su ki tais pa sau lio lie tu vių ly de riais, 
ku rie da li ja si tuo pa čiu tiks lu – vi-
si no ri me ma ty ti sėk min gą bei kles-
tin čią Lie tu vą pa sau li nė je eko no mi-
ko je“, – tei gia Ro kas Be res nio vas, 
„Eagle Bank“ vi ce pre zi den tas, da ly-
vau sian tis PLEF ap va laus sta lo dis-
ku si jo je  „Spren di mai fi nan sų kri zės 
kon teks te Lie tu vo je ir pa sau ly je“.

Dau giau in for ma ci jos apie 
Pa sau lio lie tu vių eko no mi kos fo ru-
mą  http://www.plef.lt/    TMID inf.
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Kaip bu vo „at ras tas“ A. Šapo ka
Pra si dė jus at gi mi mui Lie tu vos 

krašto ty ros drau gi jos Ute nos sky rius 
ir Ute nos ra jo no Nau ja so džio ko lū-
kio val dy ba pra dė jo do mė tis Adol fo 
Šapo kos gy ve ni mu ir veik la. 1990 
m. gruo džio 27 die ną Gry be lių kai-
me Ša po kų so dy bos vie ta įra šy ta į 
sau go ti nų is to ri jos ob jek tų są ra šą 
(pa min klo te ri to ri ja – 0, 45 ha, re gu-
liuo ja mo užsta ty mo zo na – 2, 8 ha). 

Adol fo Ša po kos at mi ni mo įam ži ni mas

1991 m. „Ute-
nio“ laik raš ty je 
pra si dė jo dis ku-
si ja, kaip tu rė tų 
bū ti įam žin tas 
žy maus is to ri ko 
at mi ni mas. Pir-
miau sia bu vo 
nu tar ta Gry be-
lių kai me, Adol-
fo Ša po kos gim-
ti nė je, pa sta ty ti 
pa min klą. Ko-
lū kio ini cia ty va 
Ute nos že mės 
ūkio val dy bos 
spe cia lis tų pa-
gal ba pa da ry tas 
pa min klo te ri to-
ri jos pla nas. 

U t e  n o s 
ra jo no vyk do-
ma sis ko mi te-
tas 1990 m. pa-
skel bė kon kur są 
„Dėl Adol fo Ša-
po kos gi mi mo 
vie tos įam ži ni-
mo“. Vi si kon-
kur sui pa teik-
ti dar bai bu vo 
eks  po  nuo  j a  mi 

Ute nos kraš to ty ros mu zie ju je 1991 
me tų bir že lio 10-lie pos 11 die ną. 
Kon kur se da ly va vo pen ki au to riai: 
Os val das Šums kus, Eli gi jus Ber no tas, 
Sta sys Ka ra naus kas, Ed var das Zi ti kis 
ir Pra nas Ka ziū nas. Pa ro dą ap lan kė ir 
at si lie pi mus pa ra šė 218 žmo nių. Lan-
ky to jų sim pa ti jas pel nė Eli gi jaus Ber-
no to pa siū ly tas pa min klo ma ke tas, 
ta čiau bu vo nu spręs ta sta ty ti Pra no 
Ka ziū no siū lo mą sto gas tul pį.

Lie tu vos kraš to ty ros drau-
gi jos sky rius krei pė si į Ute nos gy-
ven to jus: „Tau ti nio at gi mi mo ban ga 
pa lie tė kiek vie ną ra jo no žmo gų, ne-
svar bu, kuo ir kur jis dir ba ar mo ko-
si. Anks čiau ma žai ži no jo me ir da-
bar ne ką dau giau ži no me apie įžy-
mius žmo nes, ki lu sius iš šio kraš to.

Dau ge lis ute niš kių tik šiais 
me tais iš laik rašty je „Kom jau ni mo 
tie sa“ spaus din to straips nio „A. Ša-
po ka – ver tė jas?“ sužino jo, kad is-
to ri kas Adol fas Šapo ka gi mė ir au go 
Gry be lių kai me, kad jis bu vo ne tik 
is to ri kas, Lie tu vos is to ri jos re dak-
to rius, bet ir ver tė jas, darbš tus, ta-
len tin gas moks li nin kas, daug nu-
si pel nęs Lie tu vai sa vo veik la. Il gą 
lai ką jo pa var dė bu vo ne pel ny tai už-
mirš ta, jo kny gos bu vo bib liog ra fi-
nė re te ny bė. Ir štai su lau kė me, ka da 
at spaus din ta kny ga „Vy tau tas Di dy-
sis“, „Lie tu vos is to ri ja“, ku rias tu rė-
si me be veik vi si ir sau go si me kaip 
di džiau sią tur tą.

Mū sų, Ute nos kraš to žmo nių, 
kil ni mi si ja bū tų įam žin ti is to ri ko 
Adol fo Ša po kos at mi ni mą jau tra-
di ci niu ta pu siu pa min klu – sto gas-
tul piu, ku rį su ti ko pa da ry ti liau dies 
meist ras Sta sys Ka ra naus kas. Pa-
min klo ati den gi mo iš kil mėms bus 
at lie tas me da lis ir išleis tas biu le te-
nis.

Kvie čia me Jus pri si dė ti, kad 
šis su ma ny mas bū tų įgy ven din tas, ir 
sim bo liš kai pa au ko ti pa min klo sta-
ty bai, kiek kas ga li te. Tai bus kon-
kre tus dar bas sa vo ra jo nui”.

1993 m. rug pjū čio 18 d. įvy-
ko sto gas tul pio ati den gi mo iš kil mės 
Adol fo Ša po kos gim ti nė je Gry be-
liuo se. Čia su si rin ko Gry be lių, ap-

Ka na do je lei džia mas sa vait raš tis „Tė viš kės ži bu riai“ mi ni 60-ies me tų ju bi lie jų. 
Pir ma sis laik raš čio vyr. re dak to rius bu vo žy mu sis is to ri kas, pir mo sios lie tu viš ko sios 
is to ri jos au to rius Adol fas Ša po ka, ki lęs iš Ute nos kraš to. Ute nos Adol fo Ša po kos vi du-
ri nė mo kyk la do mi si šio že mie čio gy ve ni mu, ben drau ja su jo pa li kuo ni mis. PL, mi nė-
da mas Ka na dos lie tu vių laik raš čio su kak tį, nu ta rė pa gerb ti jo re dak to rių ir krei pė si į 
mo ky to ją Bi ru tę Kai rie nę, pra šy da mi pa pa sa ko ti, kaip že mie čiai rū pi na si A. Ša po kos 
at mi ni mo įam ži ni mu.

ADOLFAS ŠA PO KA
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lin ki nių kai mų, Ute nos mies to gy-
ven to jai. At vy ko Adol fo Ša po kos 
gi mi nės, Lie tu vos Sei mo na riai – 
Vy tau tas Land sber gis, Sau lius Šal-
te nis, ki ti sve čiai iš Vil niaus, ra jo no 
sa vi val dy bės at sa kin gi dar buo to jai. 

Lie tu vos Sei mo na rys, Tė vy-
nės są jun gos pir mi nin kas Vy tau tas 
Land sber gis sa kė:

„Vei ka las „Lie tu vos is to ri ja“, 
ku rio da lį pa ra šė Adol fas Ša po ka ir 
vi są su re da ga vo, iš lei do į gy ve ni mą, 
ta po mū sų tau tos dva si niu reiš ki niu. 
Taip lai kui bė gant su si klos tė, kad 
šian dien tu ri me vi siems su pran ta-
mą są vo ką „Šapo kos is to ri ja“. Kaip 
iš is to ri jos gel mių at ėjo są vo kos „J. 
Ba sa na vi čiaus „Aušra“, V. Ku dir-
kos są jū dis, M. Kru pa vi čiaus že mės 
re for ma, taip ir ši są vo ka ta po vi sų 
mū sų sa vas ti mi“.

Lie tu vos is to ri jos ins ti tu to di-
rek to rius An ta nas Ty la sa kė: „Yra 
daug kny gų. Bet yra tau tos kny gos, 
be ku rių ga li bū ti leng vai pažeidžia-
mas tau tos gy vy bin gu mas. To kia 
kny ga yra ir bus Adol fo Šapo kos is-
to ri ja“.

Res pub li kos kul tū ros ir švie-
ti mo mi nist ro pa va duo to jas Vy tau-
tas Bal čiū nas: „Kul tū ro je svar bu ne 
tik kny gos, žy mūs is to ri jos vei ka lai, 
bet ir gim tie ji ta kai, vie tos, kur pra-
si dė jo di de lio žmo gaus gy ve ni mas, 
iš kur bu vo iš ei ta į pa sau lį, tad la bai 
ma lo nu, kad šian dien ši vie ta taip 
iš kil min gai pa žen kli na ma. Adol fo 
Ša po kos duk te rė čia Ro ma Grin ber-
gie nė ra šė: „Ar bu vo ka da nors ši-
tiek žmo nių į Gry be lius su si rin kę? 
Net ži la gal viai šio kai mo gy ven to jai 
sa kė: ne, ši tiek tai jau tik rai nie ka da 
ne bu vo. Žmo nės iš ki tų kai mų su ėjo 
lau ko ta kais ir ta ke liais, to li mes-
ni sve čiai su va žia vo au to mo bi liais, 
mies tie čiai iš Ute nos – au to bu sais, 
vi si į tą pa čią vie tą. Ten, kur ka dai se 
sto vė jo Ša po kų na mai. Tų na mų da-
bar nė ra nei žy mės. Iki sek ma die nio 
tik me džiai ir vy res ni žmo nės liu di jo 
jo bu vi mo vie tą. Ne bė ra nei Adol fo 
Ša po kos gim dy to jų, nei jo pa čio, ten 
pat šią va sa rą, lie pos 23 die ną, mir tis 
ne ti kė tai iš si ve dė į ana pus ir jo vien-
tur tę duk rą dak ta rę Al do ną Ša po kai-
tę Ši pe lis, prieš tre je tą me tų pa lai-

do ju sią sa vo ma mą, Adol fo Ša po kos 
žmo ną, taip pat Al do ną. Lai mė, mir-
tis ne ga li iš si neš ti žmo nių dar bų, o 
lai kas iš tri na iš at min ties ne vi sus ir 
ne vis ką. Is to ri kas Adol fas Ša po ka 
ne pa mirš tas, jo dar bai te be gy ve na, 
tai bu vo la bai aiš kiai ma ty ti ir gir-
dė ti tą sau lė tą sek ma die nio pa va ka-
rę, kai žmo nės su si rin ko į Gry be-
lius pa žen klin ti vie tos, kur Adol fas 
Ša po ka gi mė, iš kur iš ėjo į pa sau lį 
ir žmo nes. Nuo šiol šią vie tą žy mi 
įspū din gas sto gas tul pis, ku rį su kū rė 
liau dies meist ras Pra nas Ka ziū nas. 
Ąžuo lą meist rui Du bin gių miš kuo se 
su ra do Ute nos urė di jos vy rai. Sta-
tė ir pa min klą tvar kė AB „Utes ta“, 
Ute nos vals ty bi nės ke lių sta ty bos ir 
me lio ra ci jos sta ty bos val dy bos žmo-
nės, ki ti sa va no riai, ku riuos su tel kė 
A. Šapo kos sta ty bos ko mi te tas, va-
do vau ja mas Arū no Telks nio. 

Tą sau lė tą pa va ka rę Gry be-
liuo se dai na vo A. Driu ko va do vau ja-
mas trem ti nių an sam blis. Sto gas tul-
pį pa šven ti no ir kal bą pa sa kė Ute nos 
de ka nas P. Ada mo nis. Sto gas tul pio 
meist ras Pra nas Ka ziū nas pa siū lė 
su neš ti po rąs tą ir ša lia sto gas tul pio 
at sta ty ti Ša po kų na mus“.

1996 m. Ute no je pra dė jo veik-
ti mo kyk la gim na zi ja. „Ute nio“ laik-
raš ty je pra si dė jo dis ku si ja, ko kiu 
var du pa va din ti nau ją mo kyk lą. Pa-
tei kia me ke le tą nuo mo nių:

„Kaip tu ri bū ti įam žin tas is-

to ri ko at mi ni mas. Rei kia di džiuo-
tis, kad šis tau tos sū nus ki lęs mū sų 
kraš te. Prieš tvir tai nu spren džiant 
is to ri ko įam ži ni mą Ute no je, reik tų 
pir miau siai pa si tar ti su iš li ku siais 
gi mi nė mis Lie tu vo je ir Ka na do je. 
Ma ny čiau, Ute nos 8 vi du ri nė mo-
kyk la-gim na zi ja tu rė tų bū ti ver ta šio 
gar bin go žmo gaus var do. Ute no je 
ver tė tų vie ną mies to gat vę pa va din-
ti Adol fo Ša po kos var du, o gim tuo-
siuo se Gry be liuo se įkur ti mu zie jų“. 
(Al gir das Ga runkštis, is to ri kas).

„Esa me lais vi. Vis dau giau ir 
dau giau iš už marš ties iš ny ra mū sų 
vals ty bės gy ve ni mo pus la pių, įvy-
kių, žmo nių. To kių žmo nių, ku rių 
var dus bū ti na įam žin ti. Kaip ne pri-
tar ti pa siū ly mui, kad žy maus mū sų 
kraš to is to ri ko Adol fo Ša po kos var-
das bū tų su tei kia mas jau niau siai mū-
sų mies to mo kyk lai-gim na zi jai?

Mes, ku rie vi du ri nę mo kyk lą 
bai gė me tar pu ka rio lai ku, Lie tu vos 
is to ri jos mo kė mės tik iš Adol fo Ša-
po kos re da guo to is to ri jos va do vė lio. 
Pats is to ri kas kny gos įva de ra šė, kad 
„…me džia gos pa skirs ty mas ir dės ty-
mas dau giau tai ko mas mo kyk los rei-
ka lui“. Lai kant gim na zi jos bai gia-
muo sius eg za mi nus, Lie tu vos is to ri-
jos eg za mi nui pa si ruoš ti bu vo skir ta 
net pen kios die nos. Sten gė mės la bai 
rim tai. Nei vie nam da ly kui ne tu rė-
jo me tiek daug lai ko. Ži no ma, taip 
tu rė jo bū ti.

ADOLFO ŠA PO KOS ANŪ KĖ LIA NA (DEŠINĖJE) GRY BE LIŲ KAI ME. 1997 M.
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Ne te kus ne pri klau so my bės, 
šią sto rą, la bai rei ka lin gą kny gą te ko 
pa dė ti spin to je gi liau. Mo kyk la ne-
daug ga li my bių tu rė jo mo ki nius su-
pa žin din ti su mū sų vals ty bės tik rą ja 
pra ei ti mi. Vis dėl to ži no jo me, kad 
bu vo mo ki nių, ku rie na muo se pa-
skai ty da vo tė vų ar se no lių iš sau go tą 
Adol fo Ša po kos is to ri ją. Tai mo ky-
to jus džiu gi no. Kai pra di nių kla sių 
mo ky to ja, skai ty da ma va do vė ly je 
esan tį straips ne lį „Ma no tė vy nė – 
TSRS“, sten gė si pa aiš kin ti, kas yra 
mū sų tė vy nė, ma žas mo ki nu kas pa-
sa kė: „Man ma ma aiški no, kad Lie-
tu va la bai se niai bu vo to kia di de lė, 
jog sie kė net Juo dą ją jū rą, mo ky to ja 
pa glos čiu si ber niu ką, šir dy džiaug-
da ma si, pa ta rė daž nai su ma ma pa si-
kal bė ti. Tai bu vo, šian dien gi esa me 
lais vi, ir is to ri nei tie sai ke lias at vi-
ras.

No ri si pa lin kė ti be si mo kan-
čiam jau ni mui, ku ris tu rės kur ti mū-
sų ša lies at ei tį, gre ta ki tų da ly kų 
ge rai pa žin ti Lie tu vos pra ei tį. O tai, 
kad no ri ma vie ną iš Ute nos mies to 
mo kyk lų pa va din ti įžy maus is to ri ko 
var du – gra žu ir tei sin ga“. (El zė Ar-
laus kie nė, mo ky to ja pen si nin kė).

„Vi sa šir di mi pa lai ky čiau 
gim na zi jos mo ky to jų ir mo ki nių 
sva jo nę, kad mo kyk la va din tų si 
Adol fo Ša po kos var du, ir ne to dėl, 
kad kaž kam ma lo nu baig ti Adol fo 
Ša po kos gim na zi ją, kaž kam ma lo nu 
dirb ti Adol fo Ša po kos gim na zi jo je. 
Ne! Gar bin gas var das tai ne tik ap-
do va no ji mas – tai grei čiau siai at sa-
ko my bė ir sun kus kas die nis dar bas: 
rei kia rū pin tis gar sio jo glo bė jo at-
mi ni mu, iki kruo pe ly tės su rink ti jį 
dar at si me nan čių įspū džius, sau go ti 
juos nuo „už mir ši mo dul kių“. Jei gu 
aš žino siu, kad Ute no je yra Adol fo 
Ša po kos gim na zi ja, ži no siu, kur ga-
liu ras ti žmo nių, dau giau ži nan čių 
apie šį moks li nin ką. O kai rei kės la-
bai re to ku rio nors Adol fo Ša po kos 
kny gos lei di mo, ži no siu, kad jis ga li 
bū ti Ute nos gim na zi jos mu zie ju je“. 
(Doc. dr. Vi da Kniū rai tė).

1997 me tais mo kyk lai su teik-
tas gim na zi jos sta tu sas ir daug Lie-
tu vai nu si pel niu sio žmo gaus Adol fo 

Šapo kos var das. Tai bu vo pa da ry ta: 
Lie tu vos Res pub li kos Ute nos ra jo no 
ta ry bos 1997-05-14 spren di mu „Dėl 
Adol fo Ša po kos var do su tei ki mo“ ir 
Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri jos ko-
le gi jos nu ta ri mu. 

Spa lio 4 d. vy ko is to ri ko var do 
su tei ki mo gim na zi jai šven tė. At vy-
ko Lie tu vos švie ti mo ir moks lo mi-
nist ro pa va duo to jas Jo nas Puo džius, 
Ute nos ra jo no me ras Ed mun das Pu-
pi nis, ra jo no sa vi val dy bės kul tū ros 
ir švie ti mo sky riaus ve dė jas Al vy das 
Puo džiu kas, ve dė jo pa va duo to ja Zi ta 
Mac ke vi čie nė. Iš Ka na dos at va žia vo 
Adol fo Ša po kos anū kė, 26 me tų am-
žiaus, di plo muo ta ar chi tek tė Lia na 
Ši pe lis, iš Vil niaus – is to ri ko duk te-
rė čia, „Lie tu vos ai do“ vyr. re dak to rė 
Ro ma Gri niū tė, iš Šiau lių – sū nė nas 
Al gir das Ša po ka. Po pie tę, prau sia mą 
lie taus, Ute nos gim na zi jos mo ky to-
jai ir moks lei viai bei sve čiai at va žia-
vo į Adol fo Ša po kos tė viš kę – Gry-
be lius, prie sto gas tul pio is to ri kui at-
min ti. Skam ba kan klės ir mo kyk los 
mer gi nų an sam blio (va do vė Ire na 
La to nie nė) dai nuo ja „Pu ti nė li rau-
do na sai“ bei ki tas lie tu vių liau dies 
dai nas. Moks lei viai vi sus ap da li na 
duo na – žmo nių ben dra vi mo ir su-
ta ri mo sim bo liu. Per ran kas, lie taus 
ir vė jo pla ka ma, ke liau ja žva ke lė – 
jos čia gęs tan ti, čia vėl įsi plies kian-
ti lieps ne lė sim bo li zuo ja ne leng vus 
ke lius į moks lo aukš tu mas. Čia pat 
iš ka sa mas kle ve lis, ku rį mo ky to jai, 
moks lei viai bei sve čiai, su grį žę iš 
Gry be lių, pa so di no Ute nos gim na zi-
jos kie me… 

Iš anū kės Lia nos Ši pe lis kal-
bos: „Ma no bro lis ir aš ne tu rė jo me 
gar bės ir lai mės pa žin ti sa vo se ne lį. 
Adol fas Ša po ka mi rė dar prieš mū sų 
tė vų ves tu ves. Bet jis pa li ko mums 
vi siems ne tik sa vo dar bus. Ma ma 
pa sa ko jo, kad jis bu vo la bai ge ras, 
nuo šir dus žmo gus. Ji la bai gai lė jo, 
kad mums ne te ko jo pa žin ti. Ma ma 
sa kė, kad se ne lis la bai mė go vai kus 
ir bū tų mums la bai pa ti kęs. Mū sų 
bib lio te ko je li ko jo kny gos ir nau jų, 
taip ir ne iš leis tų kny gų ap ma tai. Mes 
jau vai kys tė je su pra to me, kad se ne-
lis bu vo ne pa pras tas žmo gus ir juo 

di džia vo mės.
Prieš iš va žiuo da ma į Lie tu vą 

šį kar tą aš daug ką Ka na do je klau-
si nė jau apie Adol fą Ša po ką. Vi si, 
kas jį pa ži no jo, at si lie pė apie jį la bai 
gra žiai. Sa kė, kad jis bu vo ne pa pras-
tai darbš tus, gar bin gas, links mas ir 
ypač di de lis Lie tu vos pa trio tas. Ša-
po kų na mai To ron te bu vo at vi ri vi-
siems. Iš ei vi jos lie tu viai su ei da vo į 
juos pa dis ku tuo ti, pa va ka ro ti, o ne-
re tai už truk da vo ir iki iš nak tų. Sa ko, 
kad se ne lis, nors ir tu rė da mas daug 
dar bo, ne pyk da vo net ir ant il giau-
siai truk dy da vu sių sve te lių ir tik ta-
da, kai vi si iš ei da vo, sės da vo prie 
sa vo ran kraš čių ir dar buo da vo si iki 
ry to.

Adol fas Ša po ka, kaip jums 
tik riau siai yra ži no ma, bu vo To ron te 
lei džia mo laik raš čio „Tė viš kės ži bu-
riai“ re dak to rius. Re dak ci jo je jį taip 
pat daug kas lan ky da vo ir jis kiek-
vie nam su ra do ge rą žo dį. Jo dar bas 
ne bu vo leng vas. 

Pra džio je re dak ci ja bu vo įsi-
kū ru si drėg na me, šal ta me rū sy je. 
Re dak to riams at ly gi ni mas bu vo ma-
žas. Bet kai se ne liui gar sus Pen nsyl-
va ni jos uni ver si te tas pa siū lė pro fe-
so riaus vie tą, jis at si sa kė. Ša po ka 
bu vo įsi ti ki nęs, kad re da guo da mas 
„Tė viš kės ži bu rius“ bus nau din ges-
nis po pa sau lį iš  blaš ky tiems lie tu-
viams ir Lie tu vai. Vi si lie tu viai, su 
ku riais kal bė jau si To ron te, liu di jo: 
Adol fo Ša po kos pa si au ko ji mas „Tė-
viš kės ži bu riams“ bu vo be ri bis ir 
ne nu ė jo vel tui. Laik raš tis pa dė jo ne-
pra ras ti vil ties, kad Lie tu va vėl bus 
lais va – vie ni jo lie tu vius.

De ja, tas pats laik raš tis at im-
da vo iš Adol fo Ša po kos lai ką, ku rį 
jis bū tų ga lė jęs skir ti sa vo di džia jam 
pa šau ki mui – is to ri ko dar bui. Adol-
fas Ša po ka bu vo gi męs is to ri ku. Tai 
taip pat pa tvir ti no vi si, su ku riais 
kal bė jau si. Tai liu di ja ir jo is to ri niai 
dar bai.

Mū sų šei ma dė kin ga Ute nai 
ir ute niš kiams, Lie tu vos moks lo ir 
švie ti mo mi nis te ri jai už Adol fo Ša-
po kos at min ties įam ži ni mą. Tai, kad 
jo var du pa va din ta gim na zi ja, ga-
ran tuo ja, kad jis nie kuo met ne bus 
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pa mirš tas. Gim na zis tai ir mo ky to jai 
per duos jį iš kar tos į kar tą“.

Sa vo dar bais moks li nin kas 
su grį žo į tė vy nę

Mo kyk los di rek to rius Mi-
nius Žiu lys iš kė lė idė ją gim na zi jo-
je įsteig ti Adol fo Ša po kos at mi ni mo 
kam ba rį. To kiai idė jai pri ta rė mo ky-
to jai, mo ki niai, vi suo me nė. Nes is to-
ri ko gim ti nė, Gry be lių kai mas, ma-
ty ti iš gim na zi jos, pa va din tos moks-
li nin ko var du, kie mo.

To kiu ben druo me nės spren-
di mu pa si džiau gė ir Lie tu vos Pre-
zi den tas, ku ris, lan ky da ma sis 1998 
m. gim na zi jo je, sa kė: „Džiau giuo si, 
kad esu mo kyk lo je, ku riai su teik tas 
Adol fo Ša po kos var das. Kai 1944 m. 
lie pos 9 d. ke ti no me ap leis ti Kau ną, 
ka dan gi Rau do no ji ar mi ja jau sie kė 
Kau no prie mies čius, kiek vie nas be-
si trau kian tis su sa vi mi ėmė tai, kas 
iš sau go ti na. Ką gi pa da riau aš? Iš 
sa vo kam ba rio pa si ė miau vie nin te lę 
kny gą – Adol fo Ša po kos re da guo tą 
Lie tu vos is to ri ją, su vy nio jau ją į to lį, 
įdė jau ją į me di nę dė žę ir už ka siau ją 
prie obels. Man, jau nam gim na zis-
tui, ji bu vo la bai bran gi, aš ti kė jau, 
kad ją rei kia iš sau go ti, ka dan gi ma-
niau greit grį ši ąs ir ją at ka si ąs. Tas 
„at ka si mas“ tru ko 50 me tų“. (Iš V. 

Adam kaus kal bos).
2001 m. va sa rio 13 d., is to ri-

ko gim ta die nio pro ga, gim na zi jo je 
ati da ry tas Adol fo Ša po kos at mi ni-
mo kam ba rys. At mi ni mo kam ba rys 
– nuo trau kų, straips nių, at si mi ni mų 
til tas, jun gian tis pra ei tį su da bar ti mi. 
Sim bo li nę at mi ni mo kam ba rio ati da-
ry mo juos te lę per kir po Ute nos ra jo-
no me ras Jo nas Bu ro kas ir Adol fo 
Ša po kos duk te rė čia Da nu tė Ša po kai-
tė Grin ber gie nė iš Vil niaus. Šven tė je 
da ly va vo gau sus bū rys gar sio jo is to-
ri ko gi mi nai čių, at vy ku sių pa gerb ti 
jo at mi ni mo, iš Ute nos, Šiau lių, Vil-
niaus, Aly taus.

Eks po zi ci ja at mi ni mo kam-
ba ry je iš dės ty ta chro no lo gi ne tvar-
ka: gim ti nė je, Pa ne vė žio gim na zi-
jo je, Kau no uni ver si te te, Pra ho je ir 
Stok hol me, dar bas Kau no ir Vil niaus 
uni ver si te tuo se, Adol fo Šapo kos re-
da guo ta „Lie tu vos is to ri ja“, emig ra-
ci jo je, „Tė viš kės ži bu riai“ ir in me-
mo riem.

At mi ni mo kam ba ry je su kaup-
tas ne mažas is to ri nis Adol fo Šapo-
kos pa li ki mas. Žur na lų rin ki niai, 
ku riuo se bu vo spaus din ti Adol fo 
Šapo kos dar bai Lie tu vo je ir emig-
ra ci jo je „Židi nys“, „Nau jo ji ro mu-
va“, „Ai dai“. Adol fo Ša po kos at mi-
ni mo kam ba ry je sau go mi is to ri ko 

ra šy ti laiš kai iš Šve di jos, Ka na dos, 
nuo trau kos, pa do va no tos gi mi nai-
čių, straips niai apie Adol fą Ša po ką 
pe ri odi nė je spau do je, Gry be lių kai-
mo gy ven to jų pri si mi ni mai, moks lo 
drau gų pri si mi ni mai, ran kraš čių fak-
si mi lės. Sau go mi sve čių pa do va no ti 
su ve ny rai, nuo trau kų fo to al bu mai, 
ku riuo se už fik suo ti mo kyk los ren gi-
niai, skir ti Adol fo Ša po kos at mi ni-
mui pa gerb ti, sve čių kny ga. At mi ni-
mo kam ba ry je yra sau go ma A. Ša po-
kos pa ra šy ta is to ri jos ir vi suo me nės 
moks lo pro gra ma, skir ta gim na zi-
joms. Tai pa ska ti no Ute nos Adol fo 
Ša po kos is to ri jos mo ky to jus su da-
ry ti in di vi du a lią pro gra mą „Adol fo 
Ša po kos gy ve ni mas ir veik la“. Pa gal 
ją ve da mos pa mo kos gim na zi jos pir-
mų-ket vir tų kla sių mo ki niams bei 
mo kyk los sve čiams. At mi ni mo kam-
ba ry je su kaup ta medžia ga nuo lat 
nau do ja ma edu ka ci nia me pro ce se. 
Kiek vie nais me tais, va sa rio 13 die-
ną, or ga ni zuo ja ma kon fe ren ci ja „A. 
Šapo kos is to ri nis pa li ki mas“, skir ta 
is to ri ko gim ta die niui pa mi nė ti, ve-
da mos ne tra di ci nės pa mo kos – su si-
ti ki mai su įžy miais žmo nė mis. 

Bi ru tė Kai rie nė
Adolfo Šapokos gimnazijos 

istorijos mokytoja
Utena

UTENOS ADOLFO ŠAPOKOS GIMNAZIJA
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I. Ap lin kos po ky čių api bū di ni mas
2008 me tais Pa sau lio Lie tu vių 

Ben druo me nės val dy ba to liau sten-
gė si įgy ven din ti XII PLB Sei mo me-
tu pri im tas re zo liu ci jas (re zo liu ci jos 
– http://www.plbe.org). Dau giau siai 
dė me sio skir ta Lie tu vos Res pub li-
kos pi lie ty bės iš sau go ji mo pro ble-
moms. PLB val dy ba taip pat nuo-
sek liai ban dė stip rin ti ry šius su Lie-
tu va bei ak ty vin ti PLB veik lą. 2008 
m. įvy ko LR Sei mo rin ki mai, ku rie 
pa kei tė Lie tu vos po li ti nį gy ve ni mą. 
Prieš rin ki mus PLB ra gi no vi sus už-
sie nio lie tu vius, ku rie tu ri Lie tu vos 
pi lie ty bę, at lik ti pi lie ti nę pa rei gą ir 
da ly vau ti rin ki muo se, siun tė kraš tų 
lie tu vių ben druo me nėms in for ma-
ci ją apie Lie tu vos par ti jų pro gra mi-
nes nuo sta tas, ypač dėl  san ty kių su 
už sie ny je gy ve nan čiais tau tie čiais. 
Įsi kū rė nau jos kraš tų Lie tu vių Ben-
druo me nės:  Liuk sem bur ge, Is lan-
di jo je, Por tu ga li jo je. Šiuo me tu LB 
įre gist ruo tos 41 kraš te. Vyks ta pa si-
ren gi mas lie tu vių ben druo me nių ofi-
cia liam re gist ra vi mui Mek si ko je ir 
Egip te. 2008 m. nau jo ji Lie tu vos Vy-
riau sy bė pri ėmė spren di mą re or ga-
ni zuo ti Tau ti nių ma žu mų ir iš ei vi jos 
prie LR Vy riau sy bės de par ta men tą, 
ku rio veik la glau džiai su si ju si su už-
sie ny je gy ve nan čiais lie tu viais.

2008 m. PLB fi nan si nė pa dė-
tis ne pa ge rė jo. Nuo pat PLB val dy-
bos ka den ci jos pra džios ten ka spręs-
ti su dė tin gas fi nan si nes pro ble mas, 
ieš ko ti įvai rių bū dų leis ti „Pa sau lio 
lie tu vį“, už tik rin ti PLB at sto vy bės 
veik los tęs ti nu mą Lie tu vo je.

II. Or ga ni za ci niai rei ka lai
2008 m. įvy ko trys PLB val-

dy bos po sė džiai, ku rių me tu pla čiai 
ap tar ta daug PLB veik lą lie čian čių 
klau si mų. Vie nas po sė dis bu vo aki-
vaiz di nis. Jis įvy ko Lie tu vo je ir tę-
sė si dvi die nas – rug sė jo 10 ir 13 
die no mis. Du po sė džiai vy ko elek-
tro ni niu pa štu – 2008 m. nuo ba lan-

apie 2008 m. veik lą bei 2009 m. pla nus

PA SAU LIO LIE TU VIŲ BEN DRUO ME NĖS VAL DY BOS 
PRA NEŠIMAS

džio 16 d. iki ge gu žės 26 d. ir ki tas 
– nuo spa lio 24 d. iki lap kri čio 9 d. 
Iš ti sus me tus val dy bos na riai kei tė si 
in for ma ci ja, nuo mo nė mis, tei kė pa-
siū ly mus įvai riais PLB klau si mais. 
Bir že lio mė ne sį Val dy ba pa siū lė du 
na rius į PLB Fon do ta ry bą. Rug pjū-
čio mė ne sį Val dy ba pa tvir ti no bū si-
mo XI II PLB Sei mo na rių skai čių. 
Rug sė jo mė ne sį pa tvir tin ta PLB val-
dy bos po zi ci ja dėl LR pi lie ty bės. 

2008 m. rug pjū čio 10–12 die-
no mis Tra kuo se įvy ko PLB ir PL 
Jau ni mo Są jun gos kraš tų val dy bų 
pir mi nin kų su va žia vi mas. Šia me 
su va žia vi me PLB val dy ba taip pat 
su ren gė at ski rus po sė džius at ski-
rų re gio nų pro ble moms ap tar ti. LB 
kraš tų lie tu vių ben druo me nių pir mi-
nin kai pri ėmė krei pi mą si į Lie tu vos 
Res pub li kos Pre zi den tą, pra šy da-
mi su da ry ti ga li my bę PLB tin ka mai 
įsi jung ti į Lie tu vos var do tūks tant-
me čio mi nė ji mo ren gi nius ir pa dė ti 
pri sta ty ti PLB nu ei tą ke lią Lie tu vos 
vi suo me nei. Su va žia vi mas ra gi no 
už sie nio lie tu vius bal suo ti LR Sei mo 
rin ki muo se ir 2009 m. vyk sian čiuo se 
Pre zi den to rin ki muo se. Su va žia vi-
mo da ly viai LR di plo ma ti nių at sto-
vy bių pra šė pla čiau skleis ti in for ma-
ci ją apie rin ki mus ir su da ry ti tin ka-
mas ga li my bes užsie nio lie tu viams 
bal suo ti. Pir mi nin kai ra gi no užsie-
nio lie tu vius pre nu me ruo ti „Pa sau-
lio lie tu vį“ ir vi so ke rio pai jį rem ti. 
Jau ni mo są jun ga pra šė Kraš tų val-
dy bų rem ti Jau ni mo kon gre są, vyks-
tan tį Pie tų Ame ri ko je. Pir mi nin kai 
pri ėmė re ko men da ci ją, kad iki 2008 
m. pa bai gos kraš tų ben druo me nė-
se bū ti na pra ves ti lė šų tel ki mo va-
jų PLB val dy bos veik lai ir ry šių su 
vi so mis kraš tų ben druo me nė mis pa-
lai ky mui rem ti. Vyks tant Pir mi nin kų 
su va žia vi mui Ru si ja vyk dė ka ri nius 
veiks mus prieš Gru zi ją. Pir mi nin kai 
vien bal siai pa rė mė Gru zi ją, ra gin da-
mi ne del siant ir be są ly giš kai su stab-
dy ti Ru si jos ka ri nę ag re si ją Gru zi jos 

at žvil giu ir iš ves ti ka ri nius da li nius 
iš Gru zi jos te ri to ri jos ir oro erd vės, 
gerb ti Gru zi jos te ri to ri nį vien ti su mą, 
jos de mok ra tiš kai iš rink tus va do vus 
ir pa lik ti Gru zi jai pa čiai spręs ti au-
to no mi nių sri čių klau si mus. Su va-
žia vi me pri im tas re zo liu ci jas skai ty-
ki te http://www.plbe.org 

Šiais me tais dėl as me ni nių 
prie žas čių iš PLB val dy bos pa si-
trau kė 3 Val dy bos na riai: dr. Arū nas 
Tei šers kis – vi ce pir mi nin kas fi nan sų 
rei ka lams, Jur ga Vi du gi rie nė – vi-
ce pir mi nin kė nau jo sios emig ra ci jos 
rei ka lams ir In ga Ja nui ty tė Lan chas 
– vi ce pir mi nin kė kul tū ros rei ka lams. 
Pa gal PLB Kon sti tu ci ją, PLB val dy-
bos na riui nu sto jus bū ti Val dy bos 
na riu, jo vie tą ne vė liau kaip per 30 
die nų už ima dau giau siai PLB Sei mo 
me tu bal sų ga vęs kan di da tas. To kiu 
bū du trys kan di da tai – Gab rie lius 
Žem kal nis, Vi ta li ja Ko les ni ko va ir 
Va len ti na Lo gi no va ta po Val dy bos 
na riais. Ka dan gi PLB fi nan sų būk lė 
bu vo la bai pras ta, Val dy ba nu spren-
dė ko op tuo ti Sau lių Bui vį iš Ny der-
lan dų. Jis pa gal iš si la vi ni mą yra eko-
no mis tas. Sau lius Bui vys ta po PLB 
val dy bos na riu ir Fi nan sų rei ka lų 
ko mi si jos pir mi nin ku. In ga Lan chas 
ėjo PLB kul tū ros rei ka lų pir mi nin-
kės pa rei gas. Jai at si sta ty di nus PLB 
val dy ba nu spren dė ko op tuo ti Le o ną 
Nar bu tį. Jis šiuo me tu gy ve na Lie-
tu vo je, vi suo me ni niais pa grin dais 
ei na LR Pre zi den to kon sul tan to už-
sie nio lie tu vių klau si mais pa rei gas, 
bu vęs ak ty vus kul tū ri nin kas. Le o nas 
Nar bu tis ta po PLB val dy bos na riu ir 
pe rė mė PLB kul tū ros rei ka lus. Gab-
rie lius Žem kal nis, ge rai išma nan tis 
PLB or ga ni za ci nius rei ka lus, ta po 
vi ce pir mi nin ku or ga ni za ci niams rei-
ka lams. Va len ti na Lo gi no va  ta po 
spe cia lių jų pro jek tų vi ce pir mi nin ke, 
o Vi ta li ja Ko les ni ko va pe rė mė Ry tų 
kraš tų rei ka lus ir ta po Val dy bos vi-
ce pir mi nin ke. Bi ru tė Ne nar ta vi čiū tė 
įsi pa rei go jo lik ti Ru si jos kraš tų rei-
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ka lų val dy bos vi ce pir mi nin ke. Kad 
ge riau in for muo ti ir ben dra dar biau ti 
su kraš tų lie tu vių ben druo me nių val-
dy bo mis, Val dy ba nu spren dė iš siųs ti 
glaus tą in for ma ci ją apie PLB val-
dy bos po sė džius vi soms kraš tų LB 
val dy boms. Ti ki mės, kad per PLB 
sve tai nę in ter ne te, „Pa sau lio lie tu-
vį“, me ti nes ata skai tas bei PLB val-
dy bos po sė džių api ben dri ni mą bus 
ar ti mes nis ben dra dar bia vi mas ir ko-
mu ni ka ci ja su mū sų kraš tų lie tu vių 
ben druo me nių val dy bo mis. 

Kai pra dė jo kur tis nau jos lie-
tu vių ben druo me nės, PLB val dy ba 
rei ka la vo iš jų pa teik ti re gist ra vi mo 
do ku men tus bei nuo sta tų nuo ra šus 
(ko pi jas). Pa aiš kė jo, kad kai ku rių 
kraš tų lie tu vių ben druo me nės nie ka-
da mi nė tų do ku men tų ne bu vo pa tei-
kusios PLB val dy bai. Nau jai pa skir-
tas PLB vi ce pir mi nin kas or ga ni za ci-
niams rei ka lams šiais me tais pra dė jo 
rei ka lau ti iš vi sų kraš tų jų re gist ra-
vi mo do ku men tų ir veik los nuo sta tų. 
Tas dar bas dar tę sia mas. 

III. Švie ti mo rei ka lai
2008 m. lap kri čio mėn. įvy ko 

XIV Pa sau lio lie tu vių moks lo ir kū-

ry bos sim po ziu mas. PLB val dy bos 
pir mi nin kė šia me sim po ziu me pir mi-
nin ka vo dviems se si joms: „Vals ty bė 
ir tau ta: jų der mė“ bei „Vals ty bė ir 
tei sė sau ga“. Sim po ziu mo me tu bu vo 
eks po nuo ja mas PLB skir tas sten das.  
Šio ren gi nio or ga ni za ci nius rei ka lus 
pa rė mė Tau ti nių ma žu mų ir iš ei vi jos 
de par ta men tas. PLB val dy bos pra-
šy mu į sim po ziu mą at vy ko: Jur gi ta 
Ma tu lai ty tė iš Švei ca ri jos, Edi ta Sa-
af iš Šve di jos, Re na ta Ret ku tė iš An-
gli jos, Jū ra tė Sta nai ty tė iš Šve di jos, 
Ma ri sa Le o na vi čie nė iš Urug va jaus, 
Jū ra tė Cas per sen iš Švei ca ri jos, Ži-
vi lė Il gū nai tė iš An gli jos, Ze no nas 
Ju sys iš Vo kie ti jos, Van da Ka zans-
kie nė iš Ru si jos, Re na ta Ko er fer iš 
Bel gi jos, Lau ra Dzel zy tė iš An gli-
jos, Ri mas Sla vic kas iš Ka na dos, 
Ar nol das Pranc ke vi čius iš Bel gi jos 
ir Vy tau tas Bi re ta iš Ka na dos. 

Šiais me tais mi rė du mū sų 
švie sūs as me nys – a. a. Vai va Vėb-
rai tė ir An drius Šmi tas. Abu la bai 
daug pri si dė jo prie už sie nio lie tu vių 
švie ti mo rei ka lų. 

2007 m. Jū ra tė Cas per sen su 
a.a. Vai va Vėb rai te bu vo PLB Švie-

ti mo ko mi si jos pa skir tos į li tu a nis ti-
nių mo kyk lų ben drų jų nuo sta tų at-
nau ji ni mo gru pę. Šį dar bą jos tę sė ir 
2008 m. Jū ra tė Cas per sen pri ėjo prie 
iš va dos, jog nu sta ty ti vi soms li tu a-
nis ti nėms mo kyk loms ben drus nuo-
sta tus yra be veik ne įma no ma, nes 
kiek vie na mo kyk la dir ba pa gal sa vo 
są ly gas bei ga li my bės, o jos įvai-
riuo se kraš tuo se yra la bai skir tin gos. 

2008 m. ba landžio 10-12 die-
no mis įvy ko už sie nio lie tu vių ben-
dro jo la vi ni mo mo kyk lų moks lei vių 
kal bos olim pia da. Taip pat ba lan džio 
16–18 die no mis Tau ti nių ma žu mų ir 
iš ei vi jos de par ta men tas su ren gė fo-
ru mą už sie nio li tu a nis ti nė se mo kyk-
lo se dir ban tiems mo ky to jams. 

PLB val dy ba yra ypač dė kin-
ga Jū ra tei Cas per sen už jos su ti ki mą 
PLB var du pa reng ti Tau ti nių ma žu-
mų ir iš ei vi jos de par ta men to švie ti mo 
pro gra mų ana li zes ir įver ti ni mus. 

PLB at sto vas Va sa rio 16-osios 
gim na zi jos ku ra to ri jo je An ta nas 
Kar čiaus kas in for ma vo PLB val dy-
bą apie pa dė tį šio je švie ti mo įstai-
go je bei pra šė PLB Švie ti mo rei ka lų 
ko mi si jos pir mi nin kės ir Val dy bos 

PLB VALDYBOS NARIAI SU LR PREZIDENTU VALDU AKAMKUMI TRAKUOSE VYKUSIAME PLB IR PLJS VADOVŲ SUVAŽIAVIME. 
TMID ARCHYVO NUOTRAUKA
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pir mi nin kės pa reikš ti nuo mo nę apie 
siū lo mus kan di da tus į gim na zi jos di-
rek to rius, in for ma vo apie ku ra to ri-
jos spren di mus. Dė ko ja me jam už jo 
vi sus dar bus Va sa rio 16-osios gim-
na zi jos la bui. 

IV. Kul tū ros rei ka lai
Kul tū ros rei ka lų ko mi si-

ja 2008 m. ren gė si Lie tu vos var do 
tūks tant me čio pa mi nė ji mo šven-
tėms. De ja, eko no mi nė kri zė pri ver-
tė at si sa ky ti daug ver tin gų pro jek tų. 
Nau ja sis PLB Kul tū ros ko mi si jos 
pir mi nin kas Le o nas Nar bu tis bu vo 
pri vers tas pe ror ga ni zuo ti mū sų in-
dė lį į šias šven tes, iš nau jo de rin ti 
su Lie tu vos įstai go mis pa sau lio lie-
tu vių da ly va vi mo įvai riuo se ren gi-
niuo se klau si mus. Ten ka pri pa žin ti, 
kad Lie tu vos su si do mė ji mas už sie-
nio lie tu vių pa sie ki mais kul tū ros sri-
ty je li gi šiol bu vo la bai sil pnas. 

Kaip anks čiau in for ma vo me, 
Val do vų rū mai Vil niu je iki 2009 m. 
ne bus pa sta ty ti. Pla nuo ja ma su reng ti 
iš kil mes, bet ne ofi cia lų jų ati da ry-
mą Val do vų rū mų kie me ar ba Ka ted-
ros aikš tė je lie pos mė ne sį. Kol kas 
PLB įna šas į Lie tu vos vals ty bin gu-
mą nė ra ma to mas Val do vų rū muo se, 
nors gar bės len te lė je bus iš var din ti 
au ko to jai. PLB val dy ba pra šė kraš-
tų ben druo me nių su kur ti sa vo kraš to 
LB vė lia vą. Jos bus vie naip ar ki taip 
eks po nuo ja mos Lie tu vo je įvai rių 
ren gi nių me tu. 

Da rius Po li kai tis bu vo pa skir-
tas at sto vau ti PLB kaip va do vas už-
sie nio lie tu vių cho rams, o Ri ta Ka-
ra sie jie nė – PLB at sto ve už sie nio 
lie tu vių šo kių gru pėms. 

Daug dar bų 2008 m. at li ko Ja-
ras Al kis, spręs da mas už sie nio lie tu-
vių ar chy vų iš sau go ji mo klau si mus. 
PLB val dy ba yra ypač dė kin ga Dai-
vai Barz du kie nei iš JAV, ku ri pra ve-
dė ap klau są apie už sie nio lie tu vių 
ar chy vus. Dai va Barz du kie nė pa da rė 
iš sa mų ir pui kų pra ne ši mą Kul tū ros 
ir moks lo sim po ziu me, pa teik da ma 
su kaup tą in for ma ci ją ir iš va das. Jos 
pra ne ši mas bu vo at spaus din tas „Pa-
sau lio lie tu vy je“. In for ma ci ja ar chy-
vų klau si mais bu vo pa teik ta kiek vie-
nai LB Kraš to val dy bai. 

At li kus ap klau są bu vo pri ei-

ta šių iš va dų: rei kia su da ry ti už sie-
nio ar chy vų ra di mo, su tvar ky mo ir 
iš lai ky mo pla ną. Toks pla nas tu rė tų 
tris už da vi nius: 1. Kaip su rink ti in-
for ma ci ją apie ar chy vus, 2. Kaip 
juos iš sau go ti ori gi na liam pa vi da le 
ir kaip juos iš sau go ti skait me ni nia-
me for ma te. 3. Kur ge riau sia to kius 
ar chy vus – tiek ori gi na lia me, tiek 
skait me ni nia me for ma te sau go ti. 

V. Fi nan sai
Nors PLB Kon sti tu ci jos 33 

straips nis rei ka lau ja, kad kraš tų lie-
tu vių ben druo me nių įna šai į ben drą 
PLB iž dą tu ri bū ti ne ma žiau kaip 15 
pro cen tų tau ti nio so li da ru mo įna šo, 
tas ne bu vo vyk do ma. Mi nė tą įna-
šą pa tei kė 2008 m.  Ru si jos re gio nų 
lie tu vių drau gi jos, Ka na dos, Aust ra-
li jos, Ar gen ti nos ir Bal ta ru si jos lie-
tu vių ben druo me nės. Lė šas au ko jo 
pa vie niai as me nys iš Pran cū zi jos, 
Uk rai nos, Mol do vos, Liuk sem bur-
go, Ar gen ti nos. Už 2007 ir da lį 2008 
me tus lė šas per ve dė JAV LB 2008 
m. va sa ros me tu,  bet JAV LB val dy-
ba nė ra at siun tu si PLB so li da ru mo 
įna šo už 2007 ir 2008 m. 

PLB Fon dui pra šant PLB val-
dy ba pa siū lė du kan di da tus į PLB 
Fon do ta ry bą, ku rie bu vo pa skir ti 
PLB Fon do ta ry bos di rek to riais. Jais 
ta po Hors tas Ži bas ir Al gis Kaz laus-
kas. Šias me tais PLB Fon das at si sa kė 
pra ves ti lė šų tel ki mo va jų, ta čiau ža-
dė jo pa dė ti ki tais bū dais – pri imant 
lė šas, iš siun čiant kvi tus au ko to jams. 

PLB at sto vy bė Lie tu vo je bu vo 
fi nan suo ja ma Lie tu vių fon do, ku ris 
yra JAV. Jis taip pat 2008 m. pa sky-
rė „Pa sau lio lie tu viui“ 3500 do le rių, 
Pie tų Ame ri kos lie tu vių jau ni mo su-
va žia vi mui – 7500 do le rių, pre mi-
joms Vil niaus vi du ri nei mo kyk lai 
„Lie tu vių na mai“ – 1000 do le rių.

Esa me dė kin gi taip pat Ka na-
dos „Tal kai“ už skir tą pa ra mą „Pa-
sau lio lie tu viui“. 

Nors kraš tų lie tu vių ben druo-
me nių pir mi nin kai 2008 m. su va žia-
vi me pa si ry žo iki 2008 m. pa bai gos 
pra ves ti sa vo kraš tų lie tu vių ben-
druo me nė se lė šų tel ki mo va jų PLB 
val dy bos veik lai pa rem ti, jo kių lė šų 
PLB iž di nin kui per siųs ta ne bu vo.

2009 m. rei kė tų siek ti su ras-

ti bū dų pa di din ti fi nan si nę pa ra mą 
nau jai iš rink tai PLB val dy bai. No-
rint efek ty viai stip rin ti LB kraš tų 
tar pu sa vio ry šius, bū ti na reng ti dau-
giau tar pu sa vio su si ti ki mų, ap lan ky-
ti tų kraš tų lie tu vių ben druo me nes, 
ku rioms reik tų or ga ni za ci nės ir mo-
ra li nės pa ra mos. Val dy bos ma ny mu, 
rei kė tų tęs ti PLB at sto vy bės veik lą 
Vil niu je, ka dan gi ji už tik ri na PLB 
val dy bos da ly va vi mą svars tant Lie-
tu vo je įvai rius pro jek tus, pro gra mas, 
ak tu a lias už sie ny je gy ve nan tiems 
lie tu viams. Pa nai ki nus PLB at sto-
vy bę val dy bos na riai ne vi suo met 
ga lė tų at vyk ti į Lie tu vą ir da ly vau ti 
įvai riuo se pa si ta ri muo se.    

VI. „Pa sau lio lie tu vis“ ir 
sve tai nė in ter ne te http://www.
PLBe.org

2008 m. „Pa sau lio lie tu vis“ 
(to liau: PL) bu vo re da guo ja mas Vil-
niu je (re dak to rė Aud ro nė V. Škiu-
dai tė, re dak ci jos sek re to rė Al do na 
Jo nu šo ny tė), spaus di na mas Len ki jos 
lie tu vių „Auš ros“ spaus tu vė je Puns-
ke. PL pla ti na mas be veik vi suo se 
pa sau lio že my nuo se. PLB val dy ba, 
ne pai sy da ma fi nan si nių sun ku mų, 
pri ėmė spren di mą tęs ti PL lei di mą, 
ti kė da ma, kad šis lei di nys už sie ny-
je gy ve nan tiems lie tu viams dar yra 
rei ka lin gas. 2008 m. „Pa sau lio lie-
tu vio“ lei dy bai so li džią pa ra mą sky-
rė Tau ti nių ma žu mų ir iš ei vi jos de-
par ta men tas prie LR Vy riau sy bės. 
Dau gu ma pre nu me ra to rių tra di ciš-
kai yra JAV. 2008 m. bu vo pa reng ti 
pro jek tai, kreip ta si pa ra mos lei dy bai 
į Lie tu vių Fon dą, Tau ti nių ma žu mų 
ir iš ei vi jos de par ta men tą ir kt. PLB 
kraš tų lie tu vių ben druo me nių pir-
mi nin kų su va žia vi mo me tu Val dy ba 
ra gi no kraš tų lie tu vių ben druo me nes 
po pu lia rin ti šį lei di nį, ska tin ti sa vo 
na rius jį pre nu me ruo ti, ki to kiu bū du 
pa rem ti. PL tu ri nys bu vo skel bia mas 
in ter ne te (http://www.PLBe.org).

Ak tu a lios ir svar biau sios PLB 
val dy bos ir LB kraš tų nau jie nos bu-
vo skel bia mos  in ter ne ti nė je sve tai-
nė je http://www.PLBe.org. Sve tai-
nės  kū rė jas ir ad mi nist ra to rius yra 
Si gi tas Bir ge lis iš Puns ko. Šio je 
sve tai nė je ga li ma ras ti svar biau sią 

nukelta į 20 psl.
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I. Ry šiai su tau ta. Pi lie ty bė
Po 2006 m. lap kri čio 13 d. LR 

Kon sti tu ci nio Teis mo nu ta ri mo Pa-
sau lio Lie tu vių Ben druo me nė daug 
pa stan gų dė jo spren džiant Lie tu vos 
pi lie ty bės iš sau go ji mo klau si mus. 
Šia me nu ta ri me bu vo pa žy mė ta, kad 
bu vęs Pi lie ty bės įsta ty mas prieš ta-
rau ja Lie tu vos Kon sti tu ci jai. Nors 
PLB ne su ti ko su šiuo spren di mu ir 
vie šai iš reiš kė sa vo nuo mo nę, Kon-
sti tu ci nio Teis mo nu ta ri mas tu ri bū ti 
vyk do mas. 

2006 m. gruodžio 20 d. mi-
nist ras pir mi nin kas Ge di mi nas Kir-
ki las su da rė dar bo gru pę iš nag ri nė ti 
klau si mus, su si ju sius su Lie tu vos pi-
lie ty bės sam pra ta esa mo mis Lie tu-
vos vals ty bin gu mo rai dos są ly go mis 
ir pa teik ti sa vo re ko men da ci jas iki 
2007 m. va sa rio 1 d. 2007 m. sau sio 
19 d. Lie tu vos Res pub li kos Sei mas 
pa siū lė Lie tu vos Res pub li kos Vy-

Ko mi si jos pir mi nin kė Re gi na Na ru šie nė

PLB val dy bos Vi suo me ni nių rei ka lų ko mi si jos 
2008 m. ir 2009 m. veik los ata skai ta

riau sy bei pa reng ti įsta ty mą ir ki tų 
tei sės ak tų pro jek tus dėl Kon sti tu ci-
nio Teis mo 2006 m. lap kri čio 13 d. 
nu ta ri mo įgy ven di ni mo. Nors PLB 
val dy bos pir mi nin kė Re gi na Na-
ru šie nė bu vo pa skir ta šios gru pės, 
ku riai va do va vo Egi di jus Ja ra šiū-
nas, na re, ta čiau ji ne bu vo įtrauk ta 
į šios gru pės dar bus bei spren di mų 
pri ėmi mą. Ši gru pė pa siū lė už sie nio 
lie tu viams „ypa tin go ry šio su Lie tu-
va sta tu są“. Pa sau lio Lie tu vių Ben-
druo me nė ir jos val dy bos pir mi nin kė 
ne su ti ko su šiuo pa siū ly mu ir pa tei-
kė at ski rą nuo mo nę dėl šios dar bo 
gru pės re ko men da ci jų. Vė liau pats 
Mi nist ras Pir mi nin kas taip pat skep-
tiš kai ver ti no šios jo su kur tos dar bo 
gru pės pa siū ly mus. 

2007 m. ba landžio 12 d. bu-
vo pa teik tas Sei mo na rio An driaus 
Ku bi liaus pir mas pi lie ty bės įsta ty-
mo pro jek tas. Jo pro jek tas bu vo pa-
grįs tas „lie tu vių kil mės“ są vo ka ir su 
ma žo mis pa tai so mis bu vo pri im ti nas 
Pa sau lio Lie tu vių Ben druo me nei, 
bet šio pro jek to rim tes nis svars ty-
mas ne vy ko. 

Lie tu vos Res pub li kos Sei mo 
val dy ba 2007 m. spa lio 17 d. su da-
rė dar bo gru pę Kon sti tu ci nio Teis mo 
2006 m. lap kri čio 13 d. nu ta ri mui 
įgy ven din ti. Dar bo gru pės pir mi nin-
ku bu vo pa skir tas Sei mo na rys Ar mi-
nas Ly de ka. Dar bo gru pę su da rė 18 
na rių, vie na iš jų bu vo PLB val dy bos 
pir mi nin kė. Dar bo gru pės su dė ty je 
bu vo pre zi den to Val do Adam kaus 
pa ta rė jas, Sei mo na riai, Tau ti nių 
ma žu mų ir iš ei vi jos de par ta men to 
di rek to rius, ju ris tai, Mig ra ci jos de-
par ta men to pi lie ty bės sky riaus ve dė-
ja ir ki tų or ga ni za ci jų at sto vai. Dar-
bo gru pė dir bo in ten sy viai ir il gai. 
PLB val dy bos pir mi nin kė pa tei kė ir 
sa vo įsta ty mo va rian tą, bet jis bu vo 
be dis ku si jų at mes tas. 2008 m. va-
sa rio mė ne sį dar bo gru pės pro jek tas 
bu vo pa teik tas Sei mo val dy bai. Ke-

tu ri šios dar bo gru pės na riai – Sei-
mo na rė Lai ma Mo ge nie nė, Sei mo 
na rys Gin ta ras Ste po na vi čius, Tau ti-
nių ma žu mų ir iš ei vi jos de par ta men-
to di rek to rius An ta nas Pet raus kas ir 
PLB val dy bos pir mi nin kė Re gi na 
Na ru šie nė pa tei kė Sei mui at ski rą 
nuo mo nę, nes šis pro jek tas ne su da rė 
ga li my bės NA TO vals ty bė se, Aust-
ra li jo je, Nor ve gi jo je, Švei ca ri jo je, 
Lo ty nų Ame ri ko je gy ve nan tiems 
lie tu viams bei ki tų tau tų pi lie čiams 
iš sau go ti Lie tu vos pi lie ty bę.

Lie tu vos Res pub li kos Sei mas 
2008 m. bir že lio 30 d. pri ėmė pa pil-
dy tą pi lie ty bės įsta ty mą įtrau kiant 
NA TO vals ty bių pi lie čius, ku rie ga-
lė tų iš sau go ti Lie tu vos pi lie ty bę. 
Bal sa vi me da ly va vo 91 Sei mo na rys, 
bal sa vo už – 78, prieš – 4 ir 9 su si lai-
kė, t.y. už įsta ty mą bal sa vo dau giau 
kaip pu sė vi sų Sei mo na rių. De ja, 
šis įsta ty mas ne apė mė vi sų už sie nio 
lie tu vių. Jis ne bu vo la bai pla tus, bet 
apė mė di de lę da lį už sie nio lie tu vių. 
Tuo me tu bu vo įma no ma su si tar ti tik 
dėl šių at ski rų at ve jų. Bu vo nu ma ty-
ta at ei ty je šį įsta ty mą to liau to bu lin ti 
ir tai sy ti. PLB val dy ba ra gi no Sei mą 
šį įsta ty mą pri im ti. 

Lie pos mė ne sį Lie tu vos Res-
pub li kos Pre zi den tas grą ži no Sei mo 
pri im tą įsta ty mą per svars ty ti ir pa-
tai sy ti. Sei mas lie pos 15 d. pri ėmė 
Pre zi den to siū lo mas pa tai sas. Šis  
pi lie ty bės įsta ty mas ga lios tik iki 
2010 m. sau sio mė ne sio ir nau jie-
siems emig ran tams, įgi ju siems ki tos 
vals ty bės pi lie ty bę, ne su tei kia ga li-
my bės iš lai ky ti taip pat ir Lie tu vos 
pi lie ty bės. 

Mi nist ras pir mi nin kas Ge di-
mi nas Kir ki las 2008 m. lie pos mė-
ne sį pa pra šė prof. Va len ti ną Mi ke-
lė ną, sa vo tei sės pa ta rė ją Re mi gi jų 
Mer ke vi čių ir PLB val dy bos pir mi-
nin kę pa reng ti nau ją pi lie ty bės įsta-
ty mo pro jek tą, re mian tis „glau džiais 
ry šiais su Tė vy ne“ kon cep ci ja. Toks 

RE GI NA NA RU ŠIE NĖ
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pro jek tas bu vo pa teik tas Mi nist rui 
pir mi nin kui rug pjū čio mė ne sį, bet 
ne bu vo re gist ruo tas Sei me. 

Pre zi den tas Val das Adam kus 
2008 m. spa lio 29 d. su kū rė sa vo 
dar bo gru pę, ku riai pa ve dė iki 2009 
m. va sa rio mė ne sio pa teik ti iš va das, 
kaip to bu lin ti pi lie ty bės san ty kius 
re gu liuo jan čius tei sės ak tus. Šiai 
gru pei va do va vo Pre zi den to pa ta rė ja 
Auš ra Rau lič ky tė. Pre zi den tas pa tei-
kė Sei mui šios dar bo gru pės pro jek-
tą, ku ris bu vo re gist ruo tas 2009 m. 
va sa rio 17 d. Šis pro jek tas vėl at ski-
ria nuo Lie tu vos emig ran tus, ku rie 
iš vy ko po 1990 m. ko vo 11d., jiems 
siū lant „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“. Ta „kor ta“ ir su ja 
su si ju sios tei sės dar nė ra api brėž tos. 
Ku riant šį pro jek tą už sie nio lie tu-
vių ne bu vo pra šo ma pri si dė ti. Po šio 
pro jek to įre gist ra vi mo Pre zi den tū-
ra pa pra šė PLB val dy bos ko men ta-
rų. Pa sau lio Lie tu vių Ben druo me nė, 
pra ve du si kraš tų lie tu vių ben druo-
me nių ap klau są, pa tei kė Pre zi den-
tui, Mi nist rui pir mi nin kui ir Sei mo 
pir mi nin kui Pa sau lio Lie tu vių Ben-
druo me nės po zi ci ją dėl Lie tu vos pi-
lie ty bės iš sau go ji mo. Kas yra la bai 
aiš ku, Lie tu vos Res pub li kos pi lie-
ty bės iš sau go ji mas yra po li ti nis, ne 
tei si nis klau si mas. 

Pa sau lio Lie tu vių Ben druo-
me nės po zi ci ja bu vo ir yra to kia:

1.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.

2.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 ap lin-
ky bė mis, net ir įgi jus ki tos vals ty bės 
pi lie ty bę. 

3.Siū lo mi „ypa tin go ry šio su 
Tė vy ne sta tu sas“ ar „lie tu vių kil mę 
pa tvir ti nan tis do ku men tas“ vie to je 
Lie tu vos pi lie ty bės nė ra pri im ti ni 
už sie nio lie tu viams. 

4.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 nu ma ty tu ke liu.

5.Užsie nio lie tu viai ne re mia 
Kon sti tu ci jos 12 str. 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.

4.Sei mas tu ri tei sę pa pil dy ti 
Kon sti tu ci jos 18 ar ba 32 str., 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“.

Prie iš dės ty tos po zi ci jos bu-
vo pri dė tas pa aiš ki ni mas, pa reng tas 
PLB val dy bos pir mi nin kės. Ti ki-
mės, kad nau jas ir ge res nis Pi lie ty-
bės įsta ty mas bus pri im tas Sei mo ir 
pa si ra šy tas Pre zi den to iki 2010 m. 
pa bai gos. 

II. Ryšiai su Sei mu: 
Lie tu vos Res pub li kos Sei mo 

ir PLB ko mi si ja
LR Sei mas 2007 m. ba lan džio 

19 d. su da rė LR Sei mo ir Pa sau lio 
Lie tu vių Ben druo me nės ko mi si-
ją. Pa gal tos die nos Sei mo pri im tus 
Nuo sta tus ši ko mi si ja ta po nuo la ti nė 
Sei mo ko mi si ja. Ko mi si jos pa skir-
tis – ska tin ti Lie tu vo je ir už sie nio 
vals ty bė se gy ve nan čių lie tu vių ben-
dra dar bia vi mą, rū pin tis  abi pu se pa-
gal ba ir pa ra ma, keis tis moks lo, kul-
tū ros ir ki ta in for ma ci ja, Sei mui ir 
ki toms vals ty bės ins ti tu ci joms teik ti 
pa siū ly mus, ku rie pa dė tų stip rin ti 
vals ty bin gu mą ir de mok ra ti nių tra-
di ci jų puo se lė ji mą. Ko mi si ją su da ro: 
Sei mo na riai – po vie ną iš kiek vie-
nos Sei mo frak ci jos, 5 JAV Lie tu-
vių Ben druo me nės ta ry bos iš rink ti 
at sto vai ir 5 PLB val dy bos išrink-
ti at sto vai iš ki tų už sie nio Lie tu vių 
Ben druo me nių. Ko mi si ja pri ima 
spren di mus ben dru su ta ri mu. Pir mas 
šios ko mi si jos po sė dis įvy ko 2007 
m. spa lio 15-19 d. Ant ras šios ko mi-
si jos po sė dis įvy ko 2008 m. ge gu žės 
12-16 d. Šį kar tą, kaip ir anks čiau, 
vėl do mi na vo pi lie ty bės klau si mai 
ir bu vo pri ei ta prie iš va dos, kad siū-
lo mi pro jek tai ne iš spren džia dvi gu-
bos pi lie ty bės pro ble mos. Ko mi si ja 
pa kar to jo anks tes nes re zo liu ci jas, 
kreip da ma si į LR Sei mą su siū ly mu 

pa pil dy ti Lie tu vos Kon sti tu ci jos II 
skir snio tam tik rus straips nius, kad 
nei pi lie tis, nei jo pa li kuo nys prieš 
sa vo va lią ne pra ras tų Lie tu vos Res-
pub li kos pi lie ty bės, įgy tos gims tant. 
Ko mi si ja ne ma žai lai ko pa sky rė 
klau si mams, su si ju siems su už sie-
ny je gy ve nan čių Lie tu vos pi lie čių 
da ly va vi mo Sei mo rin ki muo se ska-
ti ni mu, bal sa vi mu in ter ne tu, kon su-
li nių pa slau gų tei ki mo už sie nio lie-
tu viams ge ri ni mu bei pa tir tų biu rok-
ra ti nių kliū čių ma ži ni mu. Ko mi si ja 
svars tė grįž tan čių į Lie tu vą už sie nio 
lie tu vių vai kų mo ky mo pro ble mas, 
su si pa ži no su eko no mi nės mig ra ci-
jos re gu lia vi mo stra te gi jos įgy ven-
di ni mo prie mo nių 2007-2008 m. 
pla no vyk dy mu, Lie tu vos imig ra ci-
jos po li ti kos prin ci pais, Lie tu vos pi-
lie čių už dirb tų pa ja mų už sie ny je bei 
į Lie tu vą at vy ku sių už sie nio lie tu vių 
Lie tu vo je gau tų pa ja mų ap mo kes ti-
nu mu. 

Ko mi si ja iš klau sė pra ne ši mą 
apie Lie tu vos įvaiz džio for ma vi-
mo ko mi si jos veik lą, kė lė Lie tu vos 
kul tū ros pa vel do už sie nio vals ty bė-
se iš sau go ji mo klau si mus. Taip pat  
krei pė si į Vy riau sy bę siū ly da ma už-
tik rin ti glau dų ry šį ir ben dra dar bia-
vi mą tarp su in te re suo tų ins ti tu ci jų ir 
lie tu vių ben druo me nių; ra gi no skir ti 
kuo di des nį dė me sį kul tū ros pa vel-
do už sie ny je iš sau go ji mui bei Si bi ro 
trem ti nių pa lai do ji mo vie tų prie žiū-
ros pro gra mų įgy ven di ni mui. 

Ko mi si jos na riai su si ti ko su 
Val do vų rū mų at kū ri mo ir pa skir ties 
klau si mų ko mi si jos pir mi nin ku pre-
zi den tu Al gir du Bra zaus ku. Jis pri-
ta rė PLB siū ly mui Val do vų rū muo se 
įkur ti vals ty bin gu mą sim bo li zuo jan-
čią eks po zi ci ją. 

Po sė džių me tu su si pa žin ta su 
Lie tu vos teis mų įsta ty mu ir jau il-
gai už tru ku sia teis mų re for ma bei 
pro ble mo mis. Ko mi si ja krei pė si į 
Sei mo pir mi nin ką siū ly da ma pra šy ti 
už sie nio eks per tų iš va dų dėl šio pro-
jek to ir pa siū ly mų jį to bu lin ti. 

Ki ti Ko mi si jos po sė džiai įvy-
ko 2009 m. ba landžio 20-24 d. Vėl 
bu vo kel tas pi lie ty bės iš sau go ji mo 
klau si mas. Po sė džio me tu pri im tas 
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re zo liu ci jas skai ty ki te sve tai nė je 
http://www.PLBe.org    

2008 m. gruodžio 22 d. nau-
jai išrink tas Sei mas pa sky rė į Ko mi-
si ją na rius – Ri mą Baš kie nę, Sau lių 
Bu ce vi čių, Pau lių Sau dar gą, An drių 
Še džių, Da lią Tei šers ky tę, Oną Va-
liu ke vi čiū tę, Ar tū rą Zuo ką ir Zi tą 
Už ly tę. Sau sio 16 d. Sei mas pa sky rė 
Pau lių Sau dar gą ir Da lią Puš ko rie-
nę Ko mi si jos pir mi nin kais. Už sie nio 
lie tu vių at sto vai lie ka tie pa tys iki 
nau jų val dy bų rin ki mų 2009 m. 

III. Ryšiai su Vy riau sy be – 
Tau ti nių ma žu mų ir 

išei vi jos de par ta men tas (TMID)
2006-2009 m. bu vo ku ria mos 

net ke tu rios stra te gi jos dėl vals ty-
bės san ty kių su už sie nio lie tu viais. 
2008 m. po dau ge lio pa si ta ri mų su 
Tau ti nių ma žu mų ir iš ei vi jos de par-
ta men tu bu vo su ras ta ben dra kal ba ir 
pa siek ta ga na daug su si ta ri mų:

1.De par ta men tas veiks per 
kraš tų lie tu vių ben druo me nių val dy-
bas ir svars tys pa teik tus pro jek tus tik 
tuo met, kai jie bus to kraš to lie tu vių 
ben druo me nės val dy bos pa tvir tin ti.

2.Ben dra dar biaus su PLB for-
muo jant es mi nius nu ta ri mus.

3.Tau ti nių ma žu mų ir iš ei vi-
jos de par ta men tas rems už sie nio lie-
tu vių veik lą part ne rys tės bū du.

4.Su kur ta Ry šių su už sie nio 
lie tu viais ko or di na vi mo ir prie žiū ros 
ko mi si ja. Li ko dar su kur ti ko mi si-
jos nuo sta tus – veik los gai res, at sa-
ko my bę ir kom pe ten ci ją. Da ly vau ti 
šios ko mi si jos dar be PLB val dy ba 
2008 m. bir že lio 19 d. pa sky rė 3 sa-
vo at sto vus – PLB val dy bos pir mi-
nin kę Re gi ną Na ru šie nę, Pet rą Mak-
si ma vi čių ir Da lią Hen ke. 

2008 m. ru de nį vy ko Sei mo 
rin ki mai ir bu vo iš rink ta nau ja Vy-
riau sy bė. Nau ja Vy riau sy bė pa tei kė 
Lie tu vos Res pub li kos Sei mui 2008 
m. gruo džio 9 d. Vy riau sy bės pro-
gra mą, ku rio je 13 straips nis tei gė, 
kad „...iki 2009 m. bir že lio 1 d. pa-
nai kin ti Tau ti nių ma žu mų ir iš ei vi jos 
de par ta men tą prie LR Vy riau sy bės, 
iš ei vi jos rei ka lų ko or di na vi mą per-
duo ti Už sie nio rei ka lų mi nis te ri jai ir 

tau ti nių ma žu mų rei ka lų ko or di na-
vi mą Kul tū ros mi nis te ri jai“. Sei mas 
pri ta rė mi nist ro pir mi nin ko An driaus 
Ku bi liaus pa teik tai pro gra mai. 

PLB val dy bos at sto vai su si ti-
ko su Vy riau sy bės at sto vais 2009 m. 
sau sio 12 d. ap tar ti šį Vy riau sy bės 
spren di mą. Ši pro gra ma ir spren di-
mas bu vo su kur tas be kon sul ta ci jų 
su už sie nio lie tu viais. Su si ti ki me 
da ly va vo mi nist ras pir mi nin kas An-
drius Ku bi lius, už sie nio rei ka lų mi-
nist ras Vy gau das Ušac kas, ki ti Lie-
tu vos Vy riau sy bės pa rei gū nai ir PLB 
val dy bos pir mi nin kė Re gi na Na ru-
šie nė, PLB val dy bos pir mi nin kės 
pa va duo to jas Pet ras Mak si ma vi čius. 
Bu vo pa si keis ta nuo mo nė mis ir su si-
tar ta, kad Už sie nio rei ka lų mi nis te ri-
ja pa teiks PLB val dy bai Vy riau sy bės 
ry šių po li ti kos su už sie nio lie tu viais 
įgy ven di ni mo pro jek tą. PLB val dy-
ba, ga vu si pro jek tą, jį įver tins ir pa-
teiks sa vo ko men ta rus Mi nist rui pir-
mi nin kui. Bu vo su tar ta tęs ti dia lo gą, 
ban dant ras ti kon sen su są. 

Va sa rio mė ne sio pra džio je 
Už sie nio rei ka lų mi nis te ri ja pa tei kė 
sa vo pro jek tą PLB val dy bai. De ja, 
šia me pro jek te trū ko kon kre tu mo, 
bet PLB val dy ba pa tei kė mi nist rui 
pir mi nin kui, už sie nio rei ka lų mi nist-
rui ir vi daus rei ka lų mi nist rui sa vo 
nuo sta tą apie šį pro jek tą:

1.Su ti ko me, kad už sie nio lie-
tu vių rei ka lai tu ri bū ti at skir ti nuo 
tau ti nių ma žu mų rei ka lų. XII PLB 
2006 m. Sei mo re zo liu ci jo je tei gia-
ma:

„Ma no me, kad tau ti nių ma žu-
mų ir už sie nio lie tu vių rei ka lai yra 
iš es mės skir tin gi. To dėl siū lo me 
įsteig ti at ski rą ins ti tu ci ją, įgy ven di-
nan čią Lie tu vos Res pub li kos vals-
ty bės po li ti ką iš ei vi jos klau si mais, 
ku ri ko or di nuo tų veik lą ir fi nan sa-
vi mą, sie kiant iš lai ky ti gy ve nan čių 
lie tu vių tau ti nį ta pa tu mą, su da rant 
ga li my bes jiems in teg ruo tis į Lie-
tu vos Res pub li kos vi suo me nę. Šios 
ins ti tu ci jos veik lą ko or di nuo tų Ta-
ry ba, su da ry ta iš Pa sau lio Lie tu vių 
Ben druo me nės ir Lie tu vos Res pub-
li kos vals ty bės ins ti tu ci jų de le guo tų 
at sto vų“. 

2.Nuo šir džiai pra šė me, kad, 
ku riant vals ty bi nius pro jek tus už sie-
ny je gy ve nan tiems lie tu viams, pro-
gra mas įvar din ti ne „iš ei vi jos“, bet 
„už sie nio lie tu vių.“ 

3.Pa gei da vo me, kad Už sie nio 
lie tu vių de par ta men tas lik tų prie Vy-
riau sy bės ir bū tų pa val dus „Už sie nio 
lie tu vių rei ka lų ta ry bai“, tei giant, 
kad toks sta tu sas pri pa žįs ta treč da lio 
tau tos svar bą Lie tu vos at ei čiai. Už-
sie nio lie tu vių rei ka lų ko or di na vi mo 
per da vi mas Už sie nio rei ka lų mi nis-
te ri jai nė ra pri im ti nas PLB. 

4.Pa siū ly mas su da ry ti „Už-
sie nio lie tu vių rei ka lų ta ry bą“ prie 
Vy riau sy bės yra pri im ti nas PLB. Ta-
čiau ypač svar bu yra tai, kad ši Ta ry-
ba bū tų at skai tin ga Vy riau sy bei, jai 
pir mi nin kau tų mi nist ras pir mi nin kas 
ir Ta ry bą su da ry tų 8 mi nist rai ir 8 
PLB as to vai, kaip bu vo siū lo ma.

Vy riau sy bės sve tai nė je 2009 
m. ko vo 23 d. skai tė me, jog „Vy-
riau sy bės pa si ta ri me nu spręs ta, jog 
bū ti na skir ti žy miai di des nį dė me sį 
tau ti nių ma žu mų ir iš ei vi jos pro ble-
moms, efek ty viau, ra cio na liau pa-
nau do ti šiai svar biai sri čiai ski ria-
mas lė šas ir žmo giš kuo sius iš tek lius. 
Nu tar ta, jog nuo šiol stra te gi nę po-
li ti ką for muos Mi nist ro Pir mi nin ko 
va do vau ja mos ko mi si jos, ku rios bus 
su ku ria mos ir rink sis kiek vie nam at-
ski ram iš ki lu siam klau si mui spręs ti. 
Tiek Už sie nio rei ka lų, tiek Kul tū-
ros mi nis te ri jo se dar bą su iš ei vi ja ir 
tau ti nė mis ma žu mo mis ku ruos vi ce-
mi nist rai.{...} Prie Vy riau sy bės vei-
kian čio de par ta men to tei sės ir pa rei-
gos iš da li ji mo bū du bus per duo tos 
Už sie nio ir Kul tū ros mi nis te ri joms. 
Už sie nio rei ka lų mi nis te ri jai bus 
per duo tas už sie nio lie tu vių rei ka lų 
ko or di na vi mo funk ci jos pa di di nant 
pa rei gy bių skai čių iki 10-ties. {....}“

Vėl rei kės iš nau jo su pa žin-
din ti nau ją ją Vy riau sy bę ir jos pa da-
li nius su už sie nio lie tu vių pa dė ti mi, 
veik la bei po rei kiais. Ti ki mės, kad šį 
kar tą tas pro ce sas truks trum piau. 

IV. Už sie nio lie tu vių da ly va vi mas 
Lie tu vos rin ki muo se

Pa sau lio Lie tu vių Ben druo-
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me nė ra gi no vi sus Lie tu vos pi lie čius 
už sie ny je bal suo ti Sei mo rin ki muo-
se 2008 m. spa lio 12 d. Nors to kių 
as me nų yra daug dau giau ne gu ap-
ima vie na rin ki mų apy gar da, vi si 
už sie nio lie tu viai bal suo ja vie no je 
vien man da tė je rin ki mų apy gar do je 
– pir mo jo je Nau ja mies čio. Ka dan gi 
mums vi siems rū pi Lie tu vos at ei tis, 
pra ve dė me par ti jų ap klau są. Pra šė-
me jų trum pai at sa ky ti į 5 klau si mus:

1.Koks Jū sų par ti jos po žiū ris 
Lie tu vos pi lie ty bės klau si mu ir kaip 
siū lo te bū si ma me Sei me šią pro ble-
mą spręs ti?

2.Ko kį mo de lį siū lo te dėl ben-
dra dar bia vi mo su už sie ny je gy ve-
nan čiais lie tu viais?

3.Ko kias bū dais siū ly si te 
spręs ti už sie ny je gy ve nan tiems LR 
pi lie čiams vis dar iš ky lan čias pro-
ble mas, su si ju sias su pa sų iš da vi-
mais ir kei ti mais, do ku men tų le ga-
li za vi mu, ci vi li nės met ri ka ci jos ak tų 
ap skai ta Lie tu vo je ir pan.?

4.Kaip Jūs ža da te pa dė ti ap-
gin ti ir pa rem ti mū sų tau tie čius, gy-
ve nan čius et ni nė se že mė se?

5.Kaip ke ti na te pa ža bo ti ko-
rup ci ją?

Ga vus at sa ky mus iš pa grin-
di nių par ti jų, su su ma vo me ir įver-
ti no me jų pro gra mas, lie čian čias 
už sie nio lie tu vius, ir in for ma vo me 
kraš tų ben druo me nes bei spau dą. 
Ban dė me pra neš ti, kaip ir kur už sie-
nio lie tu viai ga lės bal suo ti. Ga vo me 
skun dų iš už sie nio lie tu vių, kad bu-
vo per ma žai vie to vių, kur bu vo ga-
li ma bal suo ti ir ma žai in for ma ci jos 
iš Lie tu vos at sto vy bių. Pa tei kė me 
šiuos nu si skun di mus Už sie nio rei ka-
lų mi nis te ri jai ir Lie tu vos at sto vams 
už sie ny je. At ei nan tiems rin ki mams 
ža da ma, kad bus dau giau bal sa vi mo 
vie tų. 

V. Ry šiai su ne vy riau sy bi nė mis 
or ga ni za ci jo mis

PLB Val dy bos pir mi nin kė da-

in for ma ci ją apie PLB is to ri ją bei nū-
die nos spren di mus, nuo trau kų ga le-
ri ją, nau jie nas. Daug nau din gos in-
for ma ci jos apie PLB taip pat ga li ma 
ras ti sve tai nė je http://www.lrs.lt/plb 
(PLB skir tą da lį ad mi nist ruo ja Vir-
gi ni ja Gry bai tė).

„Pa sau lio lie tu vio“ re da ga vi-
mas, lei di mas ir pla ti ni mas or ga ni-
za ci niu ir fi nan si niu po žiū riu iš lie ka 
vie nas su dė tin giau sių PLB val dy bos 
veik los už da vi nių.

2009 m. rei kė tų at lik ti „Pa sau-
lio lie tu vio“ lei dy bos or ga ni za ci nę ir 
fi nan si nę ana li zę. Pas ta ruo ju me tu 
„Pa sau lio lie tu vio“ skai ty to jų ra tas 
ma žė ja, o dėl be si tę sian čios fi nan si-
nės kri zės, lei dy bos, re da ga vi mo ir 
pla ti ni mo kaš tai di dė ja. Ry šį tarp LB 
kraš tų bū ti na stip rin ti, ta čiau ar tė-
jan tis PLB Sei mas tu rė tų ap svars ty ti 
bū dus, kaip tai efek ty viai už tik rin ti.  

VII. Sie lo va dos ir Pie tų 
Ame ri kos rei ka lai

Sie lo va dos ir Pie tų Ame ri kos 
lie tu vių rei ka lais rū pi no si prel. Ed-
mun das Put ri mas. Jis nuo lat tei kė 
pa ra mą toms lie tu vių ben druo me-
nėms, ku rios su si dur da vo su įvai rio-

ly va vo ir skai tė pa skai tą „Lit hu a-
nian De ve lop ment Agen cy“ (Lie tu-
vos eko no mi nės plėt ros agen tū ra) ir 
„Vil niaus tarp tau ti nio klu bo“ (VIC) 
fo ru me „Ką Lie tu va ga li pa teik ti sa-
vo dias po rai ir ką ji ga li pa teik ti Lie-
tu vai“.

Bu vo įdo mi ir reikš min ga 
kon fe ren ci ja, ku rio je da ly va vo Lie-
tu vos ins ti tu ci jų at sto vai, ki tų tau tų 
ver sli nin kai bei am ba sa do riai.

PLB Val dy bos pir mi nin kė at-
sto va vo PLB Lie tu vos „Ši lu vos“ mi-
nė ji me Vil niu je ir Ši lu vo je. 

Pasaulio Lietuvių Bend-
ruomenė pa lai ko ry šius su Val do vų 
rū mų fon du Lie tu vo je, Pi lie čių san-
tal ka, Lie tu vos žmo nių tei sių ste bė-
ji mo ins ti tu tu, Lie tu vos uni ver si te-
tais, „Idė jų šal ti niu“, po li ti nė mis ir 
įvai rio mis ne vy riau sy bi nė mis or ga-
ni za ci jo mis.  

mis pro ble mo mis sie lo va dos gim tą ja 
kal ba sri ty je, rė mė ir pa dė jo or ga ni-
zuo ti Pie tų Ame ri kos lie tu vių veik-
lą, su si tik da vo su įvai riuo se kon ti-
nen tuo se gy ve nan čiais tau tie čiais, 
tei kė jiems dva si nę pa ra mą, pa dė jo 
pa si reng ti ir da ly vau ti Ma ri jos ap-
si reiš ki mo Ši lu vo je ju bi lie ji niuo se 
ren gi niuo se. Ši veik la neat si spin dė-
jo pla čiai ži niask lai do je, ta čiau bu vo 
ne pa pras tai reikš min ga ir rei ka lin ga. 
2008 m. pa bai go je Sei nuo se ir Puns-
ke (Len ki ja) įvy ko svar bus is to ri nis 
J. E. kar di no lo Aud rio Juo zo Bač kio 
vi zi tas. Jo me tu kar di no las Aud rys 
Juo zas Bač kis bei jį ly din tis pre la tas 
Ed mun das Put ri mas ap lan kė šia me 
kraš te gy ve nan čius lie tu vius, su si ti-
ko su Len ki jos Ka ta li kų Baž ny čios 
hie rar chais bei ap ta rė pa čias ak tu a-
liau sias sie lo va dos pro ble mas.  

VI II. PLB val dy bos veik los 
2008 m. api ben dri ni mas

Api ben dri nant ga li ma teig ti, 
kad PLB val dy ba 2008 m. sten gė si 
nuo sek liai įgy ven din ti XII PLB Sei-
mo nu ma ty tus už da vi nius. Ypač ak-
ty vi PLB val dy bos veik la pa si reiš-
kė svars tant LR Pi lie ty bės įsta ty mų 
nau jus pro jek tus bei Tau ti nių ma žu-

mų ir iš ei vi jos de par ta men to re or ga-
ni za vi mo klau si mą. Tai stip ri no PLB 
ir Lie tu vos vals ty bės ins ti tu ci jų tar-
pu sa vio dia lo gą, lei do pla čia jai Lie-
tu vos vi suo me nei pri sta ty ti PLB po-
zi ci ją. PLB iš sa ky ta nuo mo nė daž nai 
bu vo ci tuo ja ma Lie tu vos ir už sie nio 
lie tu vių ži niask lai do je.

PLB val dy bos dar bą stip ri-
no PLB at sto vy bės Vil niu je veik la. 
PLB at sto vy bė Lie tu vo je vyk dė PLB 
val dy bos pa ves tus dar bus, at sto va vo 
jai įvai rio se Lie tu vos ins ti tu ci jo se. 
Spren džiant įvai rias pro ble mas bu vo 
pa lai ko mi nuo la ti niai ry šiai su svar-
biau sio mis Lie tu vos vals ty bės įstai-
go mis. PLB at sto vy bė ko or di na vo 
vi sus or ga ni za ci nius dar bus ren giant 
PLB kraš tų pir mi nin kų su va žia vi-
mus, ren gė ir pla ti no in for ma ci ją 
apie PLB val dy bos spren di mus, pa-
reiški mus ir pan.  

2008 m. PLB val dy ba spren dė 
šiais me tais įvyk sian čio PLB Sei mo 
or ga ni za ci nius klau si mus. PLB Sei-
mo da ly viai š. m. lie pos mėn. nu ma-
tys to les nes PLB veik los gai res ir 
pri ori te tus.

Re gi na Na ru šie nė
PLB val dy bos pir mi nin kė

atkelta iš 16 psl.
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2009 m. ba lan džio 25 d. me-
ti nia me Pa sau lio Lie tu vių Ben druo-
me nės fon do (PLBF) di rek to rių po-
sė dy je po il gų ir iš sa mių dis ku si jų 
vien bal siai bu vo nu tar ta užda ry ti 
(dis sol ve) Lit hu a nian World Com-
mu ni ty Foun da tion, kaip ne pri klau-
so mą ir sa vis to vią Il li nois vals ti jo je 
in kor po ruo tą  ir Mi chi gan vals ti jo je 
pa pil do mai re gist ruo tą Pel no ne sie-
kian čią kor po ra ci ją (Not for Pro fit 
Cor po ra tion). Po sė dy je da ly va vo 
di rek to riai Vy tau tas Ka man tas, Ka-
zys Lau kai tis, Mil da Len kaus kie-
nė, Juo zas Lu kas, Jo nas Treš ka, Jr., 
Lai ma Za vis taus kie nė ir Hors tas 
Ži bas. Ne da ly va vo di rek to riai Al-
gis Kaz laus kas ir Gra ži na Liau taud. 
Sve čių tei sė mis po sė dy je bu vo ir iš-
kel tus klau si mus ak ty viai dis ku ta vo 
bei apie juos kal bė jo tei sės pa ta rė jas 
ad vo ka tas Sau lius Kup rys ir Il li nois 
uni ver si te to prof. dr. Gied rius Su ba-
čius. LWCF (PLBF) bu vo in kor po-
ruo ta Il li nois vals ti jo je 1979 m. ba-
lan džio 13 d. 

Užda ry mo dar bus per at ei nan-
čias sa vai tes ar mė ne sius tu ri at lik ti 
ir už baig ti PLBF pir mi nin kas Vy-
tau tas Ka man tas, iždi nin kas Juo zas 
Lu kas ir sek re to rius Jo nas Treška, 
Jr. Apie už da ry mą pra neš ta Il li nois 
įstai goms (Sec re ta ry of Sta te ir At-
tor ney Ge ne ral), gau tos rei ka lin gos 
for mos. Pas ku ti nį pra ne ši mą mo kes-
čių (IRS) įstai goms ruo šia Mi les V. 
Schmidt CPA, PLC , Tax Plan ning & 
Bu si ness Con sul ting au di to rių fir ma. 
Siun čia mi pra ne ši mai apie PLBF už-
da ry mą įvai rių fon de lių ga vė jams.

2008 me tų pa bai go je PLBF iž-
de (ban ke, CD ir in ves ti ci jo se) bu vo 
196,534 dol. Di džiau sios su mos bu-
vo Bro niaus Bie liu ko var do sti pen di-
jų fon de (Bro niaus Bie liu ko 50,000 
dol. pa li ki mas) ir per In drę Ti jū nė-
lie nę gau ti dos naus Ano ni mo pa au-
ko ti 100,000 dol. įsteig ti du at ski rus 
fon dus. Vie nas iš jų su 50,000 dol. 
su ma yra Die viš ko jo Kry žiaus fon-
das I,  Kar di no lo Aud rio Bač kio ge-
riems dar bams rem ti Vil niaus ar ki-
vys ku pi jo je, o ant ras yra Die viško jo 

Užda ry tas PLB fon das
Kryžiaus fon das II, vys ku po Ri man-
to Nor vi los dar bų pa ra mai  Vil ka-
viš kio vys ku pi jo je. Vi sų tri jų fon dų 
su ma bu vo 150,000 dol. ir tie pi ni-
gai bu vo per siųs ti Lie tu vių Fon dui 
juos at ei ty je tvar ky ti pa gal au ko to jų 
pa gei da vi mus ir LF tai syk les. Nuo 
da bar au kas šiems trims fon dams 
di din ti pra šo ma siųs ti Lie tu vių Fon-
dui (Lit hu a nian Foun da tion, 14911 
127th Stre et, Le mont IL 60439). Ki ti 
pi ni gai bu vo iš siųs ti pa gal au ko to jų 
iš anks to pa skir tus pi ni gus įvai riems 
pro jek tams rem ti, kaip, pa vyz džiui, 
Va sa rio 16 gim na zi jai Vo kie ti jo je, 
Pil nų na mų ben druo me nei Lie tu vo-
je, Lie tu vių psi cho lo gų pro jek tams 
JAV, Val do vų rū mų pa ra mos fon dui 
Lie tu vo je, Lie tu vių iš ei vi jos ins ti tu-
tui prie Vy tau to Di džio jo uni ver si te-
to Kau ne mo nog ra fi jų ir sti pen di jų 
pro jek tams rem ti,  Klai pė dos uni ver-
si te tui ir ki tiems pa na šiems pro jek-
tams ar ma žiems fon de liams. 

PLB Val dy bai skir tas au kas 
pra šo me at ei ty je siųs ti PLB Val dy-
bos iž di nin kui (Ra mu tis Pliū ra, 3906 
La ke view Dr, Ra ci ne, WI 53403). 
JAV LB  au kas siųs ti JAV LB iž di-
nin ko ad re su, ku rį rei kia pa si tik rin ti 
www.javlb.org  tin kla py je. Pa na šiai 
kaip PLB Fon das ar Lie tu vių Fon-
das,  taip ir PLB bei  JAV LB or ga ni-
za ci jos yra in kor po ruo tos kaip pel no 
ne sie kian čios kor po ra ci jos (Not for 
Pro fit cor po ra tions) Il li nois vals ti-
jo je, tu ri lai ky tis tų pa čių įsta ty mų 
bei tai syk lių ir tu ri to kius pa čius IRS 
nuo mo kes čių at lei di mus au ko to-
jams.  

PLBF di rek to riai nu ta rė, kad 
vi si PLBF ar chy vai, kny gos ir do ku-
men tai bū tų iš siųs ti į Lie tu vių iš ei-
vi jos ins ti tu tą prie Vy tau to Di džio jo 
uni ver si te to Kau ne jų lai ky mui, sau-
go ji mui, tvar ky mui, prie žiū rai ir vė-
liau ga lės bū ti pa nau do ti stu di joms 
apie lie tu viš kas or ga ni za ci jas iš ei vi-
jo je. Su Lie tu vių iš ei vi jos ins ti tu tu 
jau su si tar ta ir tre čią ge gu žės mė ne-
sio sa vai tę treč da lis tų ar chy vų iš-
plau kia per „At lan tic Ex press Corp.“ 
į Lie tu vą, o ke lias sa vai tes vė liau iš-

plauks li kę du treč da liai. 
PLBF nu ta rė pra šy ti PLB Val-

dy bos pir mi nin kę ir val dy bą at ei ty je 
glo bo ti, rem ti ir rū pin tis PLB Li tu a-
nis ti kos ka ted ra Il li nois uni ver si te te 
Chi ca go je (The En do wed Chair of 
Lit hu a nian Stu dies at the Uni ver si ty 
of Il li nois at Chi ca go). Toks pra šy-
mas bu vo pa siųs tas PLB Val dy bos 
pir mi nin kei. Ši Ka ted ra yra am ži na 
ir ji veiks,  ne pai sant ar bus lie tu vių 
„un derg ra du a te“ ar „gra du a te“ pro-
gra mos. Lie tu vių su au ko ti ir Il li nois 
uni ver si te to fon dui  (Uni ver si ty of 
Il li nois Foun da tion) pa do va no ti  pi-
ni gai yra ne grą ži na mi. Jų už dar bis 
kiek vie nais me tais ap mo ka ir ap mo-
kės Ka ted ro je dir ban tį pro fe so rių ir 
kai ku rias ki tas smul kias išlai das. Ji 
ne ga li bū ti už da ry ta ar pa nai kin-
ta, o tuo pa čiu ne ga li ma nie kam 
pa do va no tų pi ni gų pa si im ti.  Prieš 
dve jus me tus ta 600,000 dol. do va-
na (En dow ment) bu vo išau gu si iki 
1 mln. 700,000 dol. su mos, bet per 
pas ku ti nius me tus su ma žė jo iki maž-
daug 1,200,000 dol., nes fi nan si nė 
kri zė pa lie tė Uni ver si ty of Il li nois 
Foun da tion in ves ti ci jas, pa na šiai 
kaip ir ki tų fon dų. Ka ted ros pir ma sis 
ve dė jas bu vo prof. dr. Bro nius Vaš-
ke lis (1984-1992 ), ant ro ji ve dė ja 
– prof. dr. Vio le ta Ke ler tie nė (1992-
2008).  Prof. Ke ler tie nei iš ėjus į 
pen si ją ir 2008 m. iš vy kus gy ven ti į 
Se at tle, WA, ka ted ra šiuo me tu dar 
ne tu ri jos ve dė jo. Il li nois uni ver si te-
tas tu ri jį su ras ti ir pa kvies ti. Il li nois 
uni ver si te to prof. dr. Gied rius Su ba-
čius pa ra šė ke lis iš sa mius ir pa aiški-
nan čius straips nius „Drau ge“ apie 
ka ted rą, lie tu vių ba ka lau ro,  ma gist-
rų ir dok to ran tų pro gra mų pa dė tį, 
apie pa na šią ki tų tau ty bių pro gra mų 
pa dė tį, nes uni ver si te to va do vy bė 
dėl lė šų sto kos smar kiai su ma ži no 
ar ba už da ro tau ti nių ma žu mų aka de-
mi nes pro gra mas.  

PLB Fon do va do vai ir tal ki-
nin kai per 30 me tų sa va no riš kai au-
ko jo sa vo dar bą, ap mo kė jo sa vo pa-
čių smul kes nes te le fo no, pa što ar ke-
lio nių iš lai das, pa tys vi sa da au ko jo 
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re mia miems pro jek tams ir džiau gė si 
ga li my be pa dė ti ki toms or ga ni za ci-
joms ar as me nims rem ti nau din gus 
bei rei ka lin gus dar bus ar dar be lius. 
Bu vo pa tir ta daug iš at ski rų as me-
nų ar vi suo me nės bei Ben druo me nės 
vei kė jų ir kai ku rių or ga ni za ci jų ne-
pel ny tų bei ne tei sin gų puo li mų, kal-
ti ni mų, pa moks lų, prie kaiš tų, rei ka-
la vi mų, net ir šmeiž tų. Ta čiau bu vo 
su lauk ta žy miai dau giau  pa dė kų ir 
pa dė ta dau ge liui or ga ni za ci jų bei as-
me nų įgy ven din ti jų rū pi mus pro jek-
tus be jo kios biu rok ra ti jos ar kom-
pli kuo tų tai syk lių. Griež tai lai ky ta si 
vi sų val džios įsta ty mų ir rei ka la vi-
mų. Kiek vie nas au ko to jas gau da vo 
pa dė kos laiš kus ir kvi tus. Per PLBF 
veik los 30 me tų bu vo su rink ta dau-
giau kaip trys mln. do le rių iš at siųs-
tų 15,800 au kų. Tiek pa dė kų ir kvi tų 
bu vo iš siųs ta au ko to jams. Tie gau-
ti pi ni gai bu vo iš mo kė ti lie tu vy bės 
iš lai ky mui, PLB sei mų ir Jau ni mo 
kon gre sų pa ra mai, stu den tų sti pen-
di joms, Lie tu vos uni ver si te tų ir Il li-
nois uni ver si te to pa ra mai, įvai riems 
lie tu vy bės iš lai ky mo pro jek tams. 
At si pra šo me už klai das, dė ko ja me 
už mums at siųs tus nuo šir džius pa-
ska ti ni mus ar pa dė kas. 

Daug išsa mios in for ma ci jos 

apie PLB Fon-
dą ir Li tu a nis-
ti kos ka ted rą 
ga li ma ras ti 
p a  s i  s k a i  t y  t i 
ir nuo trau kas 
pa ma ty ti „Kas 
yra Pa sau-
lio Lie tu vių 
Ben  d ruo  me-
nės Fon das?“ 
PLB X Sei-
mo lei di ny je, 
s p e  c i a  l i a  m e 
„Pa sau lio lie-
tu vio“ 2000 
m. rug pjū-
čio nu me ry je 
(8/370), 80-85 
psl.; ir apie 
PLB Li tu a nis-
ti kos ka ted rą 
bei „Kas yra 

Pa sau lio Lie tu vių Ben druo me nės 
Fon das?“ spe cia lia me 2003 m. lie-
pos 7-11 PLB XI Sei mo lei di ny je, 
71-76 psl.

Apie PLBF už da ry mą, lie tu-
viš kų fon dų kon so li da vi mą ir spe ci-
fiš kai PLBF  pi ni gų per ve di mą Lie-
tu vių Fon dui jau bu vo daug dis ku-
tuo ta PLBF di rek to rių po sė dy je prieš 
pen ke rius me tus (2004 ge gu žės 8 
d.). Ta da bu vo nu tar ta ei ti prie PLBF 
už da ry mo ir tu ri mų pi ni gų fon duo se 
ar fon de liuo se per da vi mo Lie tu vių 
Fon dui, nes smar kiai ma žė jo au ko-
to jų ir tal ki ni nin kų. Ne bu vo ga li ma 
ras ti no rin čių sa va no riš kai dirb ti ar 
va do vau ti. Ta čiau kal bant „kas bū tų, 
jei ....“, daž nai sa kant „rei kia ieš ko ti 
ir su ras ti...“, „ki ti tą ir tą pa da rys...“, 
ir sva jo jant apie ge res nę at ei tį pra bė-
go pen ke ri me tai. PLBF ne te ko dau-
ge lio se nes nių ir nuo la ti nių rė mė jų, 
la bai su ma žė jo au kos, už dar biai iš 
in ves ti ci jų, o ad mi nist ra ci nės iš lai-
dos, kaip mo kes tis au di to riams ir ra-
por tai val džiai, pa štas, spaus di ni mas 
li ko toks pats ar net pro por cin gai pa-
di dė jo. Kri ti ka ir rei ka la vi mai PLB 
Fon dui bu vo viešai kar to ja mi, pri-
me na ma jo at sa ko my bė lie tu vy bei 
ir lo ja lu mas aukš čiau sioms lie tu vių 
ins tan ci joms, ne krei piant tin ka mo 

dė me sio į JAV įsta ty mus. At ei ty je 
is to ri ja spręs, kas bu vo tei sin ga, ar 
ne. Pra ėju sių me tų pa bai go je ir šių 
me tų pra džio je tos dis ku si jos pa gy-
vė jo. Ne se niai už si da riu sio BAL Fo 
di rek to rių ta ry bos bu vęs pir mi nin-
kas dr. Pra nas Bu di nin kas drau giš kai 
pa dė jo mums, per duo da mas jų pa tir-
tį ir rei ka lin gus val džiai pra ne ši mus 
už da rant jų kor po ra ci ją. Po zi ty viai 
pri si dė jo „Drau ge“ ra šy ti dr. Ro mu-
al do Kriau čiū no straips niai apie or-
ga ni za ci jų au gi mą, žy dė ji mą ir lai ką 
jų sau lė ly džiui ar kon so li da vi mui. 
Tu ri me per daug pa na šiems tiks-
lams ren kan čių au kas at ski rų fon dų 
ir or ga ni za ci jų. Pri ta ria me jų kon so-
li da vi mui, kad taip bū tų ga li ma su-
ma žin ti pa si kar to jan čias ad mi nist ra-
ci nes iš lai das. Pa vyz džiui, kiek vie na 
pel no ne sie kian ti kor po ra ci ja tu ri 
pil dy ti vi so kius pra ne ši mus val džiai, 
mo kė ti au di to riams už pa tik ri ni mus 
bei ra por tus ir t.t. PLBF prak tiš kai 
vyk do tą kon so li da ci ją.  

Vis ką su dė jus kar tu PLBF 
pa si tin ka sa vo sau lė ly dį po 30 me-
tų sėk min go dar bo. Esa me lai min gi, 
pa ten kin ti ir džiau gia mės, kad PLBF 
di rek to riai, va do vai, tal ki nin kai, sa-
va no riš kai dirb da mi, vi si kaip drau-
giš ka dar bo ko man da ga lė jo me daug 
pa dė ti PLB, Pa sau lio lie tu vių jau-
ni mo są jun gai, kraš tų lie tu vių ben-
druo me nėms, lie tu vių or ga ni za ci-
joms, uni ver si te tams, stu den tams ir 
at ski riems as me nims įgy ven din ti jų 
pro jek tus su dau giau kaip tri jų mi li-
jo nų dol. pa ra ma. Už gau tus pi ni gus 
di de lė ir nuo šir di pa dė ka pri klau so 
vi siems tiems au ko to jams – as me-
nims ir or ga ni za ci joms – ku rie su au-
ko jo dau giau kaip 3 mln. dol. lie tu-
vy bės iš lai ky mo rei ka lams iš ei vi jo je 
per PLB fon dą. Dė ko ja me lie tu viš-
kai ži niask lai dai, ku rios re dak to riai 
vi sa da in for ma vo, ra šė, skel bė bei 
rė mė PLBF veik lą, lei do ki tiems pa-
si sa ky ti tei gia mai ar ne igia mai rū pi-
mais klau si mais. AČIŪ VI SIEMS!

PLB Fon das
Vy tau tas Ka man tas, pir mi nin kas

Juo zas Lu kas, iždi nin kas
Jo nas Treška, Jr., sek re to rius

Grand Ra pids, MI, 2009-05-15

NUOTRAUKOJE IŠ KAIRĖS: PLB FONDO PIRMININKAS VYTAUTAS 
KAMANTAS,  PLB FONDO IŽDININKAS JUOZAS LUKAS, PLB FONDO 
SEKRETORIUS JONAS TREŠKA, JR.
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Ai ri jos lie tu viai LR Pre zi-
den to rin ki muo se pra dė jo bal suo ti 
ge gu žės 4 die ną. 10 val. ry to Lie tu-
vos Res pub li kos am ba sa dos Ai ri jo je 
du rys pla čiai at si vė rė vi siems Ai ri-
jos lie tu viams, no rin tiems pa reikš ti 
sa vo pi lie ti nę va lią. Nors tas pir ma-
die nis Ai ri jo je – vals ty bi nė ne dar bo 
die na, pir mų jų rin kė jų lauk ti il gai 
ne rei kė jo. Per du ris įžen gė ir ne tru-
kus sa vo va lią rin ki muo se pa reiš kė 
Ai ri jos lie tu vių ini cia ty vi nės gru pės 
„Aš esu“ ko man da. 

„Aš esu“ pas ta rai siais mė ne-
siais Ai ri jos lie tu viams sklei dė ži nią 
apie ar tė jan čius LR Pre zi den to rin ki-
mus bei ska ti no tau tie čius bal suo ti. 
Gru pės ry šių su vi suo me ne at sto vė 
Rū ta Pal šaus kai tė, mes da ma biu le te-
nį į bal sa dė žę, sa kė: „Šian dien – pir-
mo ji die na, kai ga li ma bal suo ti am-
ba sa do je. Ti ki mės, mū sų pa vyz dys 
pa ska tins ir ki tus Ai ri jos lie tu vius 
su krus ti bei kuo sku biau re gist ruo tis 
bal sa vi mui, paštu ar am ba sa do je“.

Pa klaus ta, ar ne bu vo sun ku 
kel tis anks ty vą pir ma die nio ry tą, 
„Aš esu“ gru pės na rė Da lia Bu lo tai-
tė šyp so da ma si pa sa ko jo: „Jei tai bū-
tų ei li nis dar bo pir ma die nis, iš lo vos 
lip čiau sun kiai, ta čiau šį ryt kė liau si 
dėl kil naus tiks lo ir at vy kau čia kar-
tu su vi sa ko man da at lik ti sa vo pi lie-
ti nės pa rei gos. Kė lė mės anks ti šian-
dien, tą pa tį da ry si me ir per Eu ro par-
la men to rin ki mus“.

Šur mu liuo jan tys rin kė jai da li-
jo si min ti mis ir vil ti mis dėl bū si mo 
Lie tu vos Res pub li kos Pre zi den to, 
dis ku ta vo apie kan di da tus, jų rin ki-
mi nes pro gra mas, esa mą eko no mi nę 
pa dė tį, ban dė spė ti rin ki mų re zul ta-
tus. 

Pas ku ti nė bal sa vi mo die na 
– ge gu žės 17 d. Pa klaus ti, ko ti ki si 
iš nau jo jo pre zi den to, vie ni bal suo ti 
at ėję tau tie čiai sa kė si daug vil čių ne-
tei kian tys, ka dan gi pre zi den tas daug 
pa keis ti ne ga li – jam rei kia ir ge ros 
ko man dos. Ki ti tei gė lau kian tys di-
de lių pa si kei ti mų vi daus, už sie nio 
po li ti kos ir ypač – ener ge ti kos sri ty-

Lie tu vos pre zi den to rin ki mai AIRIJOJE

se. Jo nas Zo rys, į am ba sa dą bal suo ti 
at vy kęs su vi sa šei ma, sa kė: „Grei tu 
me tu grįž ta me į Lie tu vą, ti ki mės di-
de lių pa si kei ti mų į ge rą ją pu sę, to dėl 
bal sa vo me už D. Gry baus kai tę“. 

Nau jau siais duo me ni mis, iš 
vi sų už sie nio lie tu vių ben druo me nių 
ak ty viau siai LR Pre zi den to rin ki-
muo se bal suo ja Ai ri jos lie tu viai. Iš 
vi so rin ki mams Ai ri jo je už si re gist-
ra vo 3725 rin ki mų tei sę tu rin tys Lie-
tu vos pi lie čiai, iki ge gu žės 17d. sa vo 
va lią pa reiš kę bu vo 2458 tau tie čiai – 
dvi gu bai dau giau nei per pra ėju siais 
me tais vy ku sius Sei mo rin ki mus.

Ai ri jos lie tu viai bal suo ti rin-
ki muo se ga lė jo dviem bū dais: pa štu 
ar ba at vy kę į LR Am ba sa dą Dub li-
ne. Bal sa vi mui pa štu tau tie čiai ga lė-
jo re gist ruo tis iki ge gu žės 11 d. Am-
ba sa do je bal suo ti bu vo ga li ma dar bo 
die no mis dvi sa vai tes prieš pa grin di-
nę rin ki mų die ną bei ge gu žės 17 d.

Rū ta Pal šaus kai tė
BALSUOJA AI RI JOS LB PIR M. RI DAS 

BE LIA JE VAS. IE VOS STAT KU TĖS NUOTR. 

AI RI JOS LIE TU VIUS BAL SUO TI SKA TI NAN TI INI CIA TY VI NĖ GRU PĖ „AŠ ESU“ JAU 
PA REIŠ KĖ VA LIĄ LR PRE ZI DEN TO RIN KI MUO SE. ŽYD RŪ NO ZA LIEC KO NUOTR.
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Ge gu žės 23 die ną ini cia ty vi-
nės gru pės „Aš esu“ su kvies ti žmo-
nės vy ko į ša lia Dub li no esan čius 
Wic low kal nus pa mi nė ti ar tė jan čių 
Eu ro par la men to rin ki mų. Iš vy kos 
tiks las bu vo kū ry bin gai pa si da lin ti 
ži nio mis apie Eu ro par la men tą ir šau-
niai pra leis ti die ną kal nuo se su šaš-
ly kais, žai di mais ir už duo ti mis.

Ke lios de šim tys en tu zias tų 
at vy kę į nuo sta bų gam tos kam pe-
lį kaip mat įsi ruo šė sto vyk la vie tę. 
Nuo bo džiau ti nie kam ne te ko – „Aš 
esu“ ko man da bu vo pa ruo šu si krū vą 
žai di mų Eu ro pos Są jun gos te ma ti-
ka. Iš ky lau to jai pa si skirs tė in te re sų 
gru pe lė mis: vie ni ke pė šaš ly kus ir 
ruo šė už kan džius, ki ti rin ko ša kas, 
ak me nis, la pus ir ki tus gam tos siū-
lo mus iš tek lius me ni nei ins ta lia ci jai 
– Eu ro pos že mė la piui, tre ti įsi trau kė 
į karš tas dis ku si jas apie kan di da tus į 
Eu ro par la men tą.

Nors ai riš kas oras ne nu spė-
ja mas, iš ky lau to jus už klu pęs lie tus 
nuo tai kos nie kam ne su ga di no ir jam 

Ai ri jos lie tu viai Eu ro par la men to rin ki mams ruo šė si gam to je

pra ėjus links my bės kal nuo se tę sė si 
iki pat šeš tos va lan dos va ka ro.

At li kę pa grin di nę už duo tį – 
Eu ro pos Są jun gos že mė la pio „sta ty-
bą“ ant žo lės, en tu zias tai, pa si stip-
ri nę šaš ly kais, tę sė die ną žais da mi 
te ni są ir ki tus gru pi nį dar bą ska ti-
nan čius žai di mus. Pa sy ves ni iš ky-
lau to jai mė ga vo si sau le ir gro žė jo si 
sa vo pa čių su kur tu Eu ro pos Są jun-
gos že mė la piu, pa si ner da mi į vis 
karš tes nes dis ku si jas.

Į iš vy ką taip pat bu vo pa kvies-
ti Ai ri jos lie tu vių fo to klu bo „Fo to-
ma nai“ na riai, ku rie ne tik da ly va vo 
žai di muo se ir dis ku si jo se, bet taip 
pat įam ži no vi są iš vy ką sa vo nuo-
trau ko se. Fo to klu bo pre zi den tė Ie va 
Sun gai lai tė la bai džiau gė si „Aš esu“ 
ko ma ndos idė ja kū ry bin gai skleis ti 
ži nią apie Eu ro par la men to rin ki mus: 
„Daž niau siai apie rin ki mus pa tei kia-
ma in for ma ci ja bū na sau sa, ir taip 
sun ku su do min ti skai ty to ją ar pa šne-
ko vą, ta čiau ši idė ja nuo sta bi, ma ne 
iš kart su do mi no ši iš vy ka, žai di mai 

ir dis ku si jos tik rai pra plė tė ma no 
ži nias apie Eu ro pos Par la men tą. Be 
abe jo, pui kiai pra lei do me die ną“. 

Iš ky lau to jams die na ne pra-
il go ir va ka rop vi si so tūs, pa var gę, 
bet lai min gi pa trau kė na mo, dau gu-
ma iš jų jau ap si spren dę, už ku riuos 
kan di da tus bal suos Eu ro par la men to 
rin ki muo se. „Aš esu“ gru pės ko or-
di na to rius Vai das Ši liaus kas da li jo si 
įspū džiais: „Mū sų ko man da jau nuo 
Sei mo rin ki mų 2008 spa lį su gal vo-
da vo įvai riau sių bū dų at kreip ti rin-
kė jų dė me sį ir agi tuo ti juos da ly vau-
ti Sei mo bei ką tik pa si bai gu siuo se 
LR Pre zi den to rin ki muo se, tai gi Eu-
ro par la men to rin ki mai nė ra iš im tis 
– nuo bo di agi ta ci ja žmo nių ne vei-
kia, tai gi šios iš vy kos idė ja, ma no 
ma ny mu, bu vo pui ki ir šios die nos 
re zul ta tai ro do, kad kū ry bin ga agi ta-
ci ja vi sad vei kia ge riau ir su si lau kia 
dau giau rin kė jų dė me sio.“

 Pa ren gė Ie va Stat ku tė

„AŠ ESU“ KO MAN DA SU GRU PE EN TU ZIAS TŲ KŪ RĖ EU RO POS SĄ JUN GOS ŽE MĖ LA PĮ IŠ VIE TO JE SU RINK TŲ GAM TOS IŠ TEK LIŲ. 
IE VOS STAT KU TĖS NUOTR.
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Ge gu žės 22 die ną Mins ke bu-
vo at švęs ta gra ži da ta: Bal ta ru si jos 
Lie tu vių Ben druo me nei su ka ko 15 
me tų. Gra ži pa aug lys tė... Į šven-
tę su va žia vo ben druo me nės na riai 
iš vi sų Bal ta ru si jos sri čių: Gar di no, 
Vi tebs ko, Bres to, Mo gi lio vo, o jau 
Mins ko lie tu viai šven tę ruo šė. At-
va žia vo TMI Do nau jas di rek to rius 
A. Dau no ra vi čius ir jo pa va duo to ja 
Vi da Bag do na vi čie nė, PLB at sto vas 
Lie tuvo je G. Žem kal nis, da ly va vo 
vie ti nės val džios at sto vai, am ba sa-
dos dar buo to jai ir, žino ma, Lie tu vos 
am ba sa do rius Bal ta ru si jo je Ed mi nas 
Bag do nas. Vi si pa svei ki nom vie nas 
ki tą, at ėjo vo kie čių dias po ros Bal ta-
ru si jo je pir mi nin kė Ol ga Štok man, 
ku ri taip pat gra žiai  mus pa svei ki-
no. Ben druo me nės įkū rė jai, glo bė-
jai bu vu siai pir mi nin kei Vir gi ni jai 
Tar naus kai tei bu vo įteik ta di džiu lė 
puokš tė bal tų ro žių už vi sus jos dar-
bus ir įkvė pi mą tai veik lai. Va ka rui 
bai gian tis sa vo me ną pa ro dė fol klo-
ri nė gru pė „Sta ry Ol sa“, ku ri gro ja 
tik LDK  mu zi ką. Tai bu vo ga li my bė 
grįž ti į kil min gą pra ei tį.

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

Gra ži Lie tu vių Ben druo me nės šventė BALTARUSIJOJE
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2009-04-28 į Hütten fel do lie-
tu viš ko sios Ren ho fo pi lies sa lę tau-
tie čius ir vi sus pri jau čian čius su-
si rink ti ir vėl pa kvie tė Vo kie ti jo je 
vei kian tis Eu ro pos lie tu vių kul tū ros 
cen tras (ELKC). Tęs da mas pa žin-
ti niu-kul tū ri niu ren gi niu „Hal lo Li-
tau en!“ sėk min gai pra dė tą lie tu viš-
kų ren gi nių cik lą, skir tą Lie tu vos 
var do mi nė ji mo tūks tant me čiui bei 
sie kian tį pri sta ty ti Lie tu vą už sie ny-
je, au ten tiš ką lie tu vių kul tū rą šį kar-
tą ELKC kar tu su Va sa rio 16-osios 
gim na zi ja su ma nė pri sta ty ti ren gi-
ny je „Ren nhof go es Folk!“ Su si rin-
ku sie ji tu rė jo ga li my bę iš vys ti įvai-
rio se pa sau lio ša ly se kon cer ta vu sį 
ir di de lį pri pa ži ni mą pel niu sį liau-
diš kos mu zi kos an sam blį „Sau lė“ iš 
Šiau lių, ku ris žiū ro vus nudžiu gi no 
pa va sa riškai nuo tai kin ga pro gra ma. 

Į ne mo ka mą kon cer tą gau siai 
su si rin kę vo kie čiai ga lė jo pa var ty ti 
įvai rių in for ma ci nių kny ge lių, su-
pa žin di nan čių su Lie tu va, ap žiū rė ti 
ne se niai lie tu viš ko je Ren ho fo fo to-
ga le ri jo je ati da ry tą Lie tu vos me ni-
nin kų fo to gra fi jų pa ro dą „Laiš kas iš 
Lie tu vos“, pa si mė gau ti lie tu viš kais 
ir vo kiš kais pa tie ka lais bei po at vi-
ru dan gu mi at si gai vin ti lie tu viš ku 
alu mi. Na, o sau sa kim šo je Ren ho-
fo pi lies sa lė je dun dė jo lie tu vai čių 
klum pės, žiū ro vų akys rai bo nuo 
kos tiu mų ir liau dies at ri bu ti kos įvai-
ro vės, o vik rūs šo kė jai iš ju di no ir 
šo kiui pa kvie tė net ir pa čius vy riau-
siuo sius. 

Liau diš kos mu zi kos an sam blį 
„Sau lė“ su da ro per tris de šimt Šiau-
lių uni ver si te to stu den tų. Nors dau-
gu ma jų – pe da go gi kos stu den tai ir 
tik mė gė jai mu zi kan tai, an sam blio 
pa si ro dy mas su ža vė jo pro fe sio na-
lu mu, nuo šir du mu, itin kruopš čiai 
pa reng ta cho re og ra fi ja bei sub ti lio-
mis liau dies dai nų aran žuo tė mis. Šių 
me tų pra džio je Va sa rio 16-osios ir 
Šiau lių uni ver si te to gim na zi jos pa si-
ra šė ben dra dar bia vi mo su tar tį, iš kur 
ir ki lo idė ja suor ga ni zuo ti šį kon cer-
tą ir su teik ti jam su Lie tu va su pa žin-
di nan tį cha rak te rį. 

„Sau lė“ Hütten fel deVOKIETIJOJE

„Ne pa slap tis, kad mū sų ša-
lis vis dar api pin ta įvai rių ne igia mų, 
daž nai ne pa grįs tų ste re o ti pų, ku riuos 
sten gia mės nai kin ti bū tent to kiais 
ren gi niais. Tai jau ant ra sis to kio po-
bū džio kon cer tas, ly di mas aud rin gų 
plo ji mų bei gau sos tei gia mų at si lie-
pi mų. Sten gia mės už sie nie čiams pri-
sta ty ti tei gia mas ša lies ver ty bes tuo, 

ką tu ri me gra žiau sia ir tau riau sia – 
au ten tiš ka lie tu vių kul tū ra, iš sau go-
tu žo džiu, tra di ci niu šo kiu ir dai na. 
Kad tai iš tie sų įma no ma, by lo ja ir 
itin po zi ty vūs straips niai apie ren gi-
nį re gio ni nė je vo kie čių spau do je“, – 
sa kė ELKC di rek to rius Ri mas Čup-
lins kas.

ELKC inf.
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To kį gar bin gą ju bi lie jų šven-
tė Ma ry tės Damb riū nai tės Šmi tie nės 
glo bo ja ma vys ku po Mo tie jaus Va-
lan čiaus moks lei vių at ei ti nin kų kuo-
pa. Pir mą jį Ta len tų va ka rą jie suor-
ga ni za vo tais lai kais, kai po pi lies 
gais ro to kiems ren gi niams ir vie tos 
sun ku bu vo ras ti. Rei kė jo spaus tis, 
tal pin tis val gyk lo je. Pir mo jo Ta len tų 
va ka ro su ma ny to jai bu vo Da rius Su-
žie dė lis iš JAV ir Da nu tė Bal tu ty tė 
iš Aust ra li jos – jie tą va ka rą ir ve dė. 
Il gą lai ką šis ren gi nys bu vo mo ki nių 
la bai mė gia mas, nes dau gu ma jų gy-
ve no ben dra bu ty je, žie mos va ka rai 
bū da vo il gi, jau nos gal vos, pil nos 
vi so kiau sių rim tų ir ne rim tų idė jų, 
lau kė pro gos pa vai din ti, pa dai nuo ti, 
pa juo kau ti sce no je. Už tat ta len tin-
gų at si ras da vo la bai daug – va ka rai 
už si tęs da vo iki tri jų va lan dų ir il-
giau. Pro gra ma baig da vo si mo ky to-
jų pa si ro dy mu, ku rio mo ki niai ypač 
lauk da vo ir jiems karš tai plo da vo. 
Vi suo se va ka ruo se, be iš im ties, su 
mo ky to jais vai di no ir gim na zi jos di-
rek to rius An drius Šmi tas.

Va sa rio 16-osios gim na zi jos Ta len tų va ka ras

Kai mo ki niai su tė ve liais 
ėmė ap si gy ven ti apy lin kė se, at ei ti-
nin kams vis la biau rei kė jo ra gin ti, 
kvies ti da ly vau ti to kia me va ka re ir 
vis sun kiau se kė si pri pra šy ti. 

Šie met Ta len tų va ka ro pro-
gra mą su da rė 10 pa si ro dy mų. Žiu ri 
ko mi si ja šį kar tą bu vo la bai so li di: 
žy mi lie tu vių liau dies dai nų at li kė-
ja Ve ro ni ka Po vi lio nie nė, VLB Ro-
mu vos apy lin kės pir mi nin kė Ire na 
Tim pie nė, ti ky bos mo ky to ja An ge la 
Par sa, abi tu rien tė Vio le ta Vi čai tė ir 
da bar jau stu den tė, dau ge lį me tų pa ti 
bu vu si šio va ka ro da ly vė Dai na Šmi-
tai tė. 

Va ka rą ve dė Gin ta rė Damb-
raus kai tė su kuo pos glo bė ja Ma ry te. 
Jos sa kė: at ei ti nin kai šven čia, o pa-
si ro dy mai – tai do va nos ju bi lie jaus 
pro ga. Tarp pa si ro dy mų jos ro dė ek-
ra ne nuo trau kas iš bu vu sių Ta len tų 
va ka rų. Čia ga lė jai at pa žin ti dar ma-
žus sa vo kla sės drau gus, dar jau nus 
mo ky to jus, dar tuo met ne pa gar sė ju-
sius „Skam pų“ na rius. 

Va ka ras, kaip įpras ta, bai gė si 

mo ky to jų pa si ro dy mu. Kiek vie nas 
mo ky to jas ėjo pas gy dy to ją su įvai-
riau siais ne ga la vi mais: vie na mo-
ky to ja rai ša, ki ta sa vait ga liais jaus-
da vo si Ro nal du Re a ga nu, dar ki tas 
mo ky to jas su si ė męs gal vą ir t.t. Po 
gy dy to jos re ko men duo tų pra ti mų vi-
si pa svei ko, ra men tai iš laks tė į ša lis, 
vi si dai na vo, kaip kiek vie na kū no 
ląs te lė jau čia si svei ka ir lai min ga.

To liau bu vo įvež tas ju bi lie ji-
nis tor tas, pri smaigs ty tas ben ga liš kų 
ug ne lių. Kuo pos glo bė jai Ma ry tei 
Šmi tie nei įteik ta puokš tė gė lių, ir vi-
sa sa lė už gie do jo „Il giau sių me tų“.

I vie tą žiu ri ko mi si ja pa sky rė 
Giu liai Sco pel li ti už sa vo pa čios su-
kur tą ir su dai nuo tą dai ną.

II vie tą – ypa tin gam mu zi kan-
tui Ro ber tui Ta ra pui, gro ju siam be 
in stru men tų.

III vie tą – mo ki niams iš Pie-
tų Ame ri kos ir Lo re tai Lem ky tei su 
Lot ti Eh ret.

Pa ska ti ni mo pre mi ja skir ta 
pia nis tei Ron jai Deschl.

Bro nė Lip šie nė

III VIE TĄ TA LEN TŲ VA KARE PEL NĖ MO KI NIAI IŠ PIE TŲ AME RI KOS. MARYTĖS ŠMITIENĖS NUOTR.
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Pra ėju sių me tų 11 nr. PL jau 
ra šė apie Kved lin bur go ana lų is to-
ri nes ap lin ky bes. Šian dien pa pa sa-
ko si me tu ris to aki mis pa ma ty tą šį 
mies tą. Ge gu žės 3-10 d. į Stras bū rą, 
vie ną iš Eu ro pos Par la men to ple na-
ri nių po sė džių vie tų, ke lio nę gru pei 
Lie tu vos pi lie čių bu vo su ren gęs Eu-
ro pos Par la men to na rio V. Land sber-
gio biu ras. Eks kur si jų marš ru tas, 
ku ria me te ko lai mė da ly vau ti ir šių 

Kved lin bur gas, kur pir mą kar tą įam žin tas Lie tu vos var das
Pir mą kar tą Kved lin bur go var das mi ni mas 922 m. ka ra liaus Hen ri ko I pa si rašyta-

me ak te. Po Hen ri ko I mir ties jo žmo na Ma til da 936 m. įkū rė Šv. Ser va ci jaus mo te rų 
vie nuo ly ną, ku ria me 1008-1030 m. bu vo su rašyti Kved lin bur go ana lai. Juo se pir mą 
kar tą pa mi nė tas Lie tu vos var das. Ap link vie nuo ly ną iš si plė tė gy ven vie tė. 994 m. ka ra-
lius Oto nas III Kved lin bur gui su tei kė mies to tei ses. X- XI a. Kved lin bur gas bu vo svar-
bus kul tū ri nis cen tras, 1384m.  įsto jo į Že mu ti nės Sak so ni jos mies tų są jun gą, 1426-
1477 m. bu vo Han zos na rys. 1539 m. mies to gy ven to jai pri ėmė liu te ro ny bę.

ei lu čių au to rei, pra si dė jo lie tu viams 
reikš min ga me Vo kie ti jos mies te 
Kved lin bur ge (vok. Qu ed lin burg). 
Ka dan gi 35 žmo nių iš Skuo do, Ku-
piš kio, Kau no ir Vil niaus ly dė jo ge-
ros va do vės, apie šią ypa tin gą vie tą 
su ži no jo me dau giau ne gu ei li nis lie-
tu vis.

Kved lin bur gas yra iš si dės tęs 
Har co kal nų ma sy vo pa pė dė je, prie 
Bo dės upės (Sa a lės in ta kas), Sak so-

ni jos-An hal to že mė je, į piet va ka rius 
nuo Mag de bur go (ku ris kaž ka da bu-
vo Sak so ni jos sos ti nė), o po Ant ro jo 
pa sau li nio ka ro ati te kęs so vie tų įta-
kos zo nai ir bu vęs Vo kie ti jos de mok-
ra ti nės res pub li kos te ri to ri ja. 1994 
m. Kved lin bur gas bu vo įtrauk tas į 
UNES CO Pa sau lio pa vel do są ra šą, 
bet ne to dėl, kad jis mums yra reikš-
min gas, o to dėl, kad vie nas en tu zias-
tas nu ta rė pri kel ti mies te esan čius 

KVED LIN BUR GO ŠV. SER VA CI JAUS KA TED RA IR BU VĘS VIE NUO LY NAS, KU RIO MET RAŠ TY JE 1009 M. BU VO PIR MĄ KAR TĄ PA-
MI NĖ TAS LIE TU VOS (LOT. LI TU AE) VAR DAS
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uni ka lius va di na mo jo fech ver ki nio 
sti liaus na mus, ku rių ten vie nų skai-
čia vi mais yra apie 800, ki tų – per 
1000. Lie tu vo je šį sta ty bos bū dą mes 
va di na me vo kiš ku ir jį ga li me ste-
bė ti Klai pė dos kraš te. Tai sta ty bos 
bū das, kai iš ąžuo li nių rąs tų su ren-
čia mas tam tik ro pa vi da lo kar ka sas, 
o sta čia kam pės ir tri kam pės an gos 
už pil do mos ply to mis (se niau sias bū-
das – iš pi nant me džio vy te lė mis ir 
pri kre čiant mo lio ma sės, su mai šy-
tos su šiau dais). Bū tent fech ver ki nio 
sti liaus sta ti niai, ku rių yra iš li ku sių 
iš XIV-XIX a., pir miau sia iš gar si no 
mies te lį. Kai im ta juos res tau ruo ti, 
pa si nau do jus sa vo mis ir Eu ro pos lė-
šo mis, į mies te lį ėmė plūs ti tu ris tai 
iš vi sos Vo kie ti jos. Ar chi tek tū ros pa-
min klų tvar ky mas to li gra žu dar ne-
baig tas. 

Ki tas tu ris tų trau kos cen tras 
Kved lin bur ge yra bu vęs mo te rų vie-
nuo ly nas ir Šv. Ser va ci jaus ka ted ra, 
kur sau go mas va di na ma sis Kved-
lin bur go lo bis. Kuo jis ypa tin gas? 
Ant ro jo pa sau li nio ka ro me tu šią 
te ri to ri ją bu vo už ėmu si ame ri kie čių 
ka riuo me nė ir vie nas gud ruo lis ka-
ri nin kas, su si rin kęs is to ri nes Kved-
lin bur go bran ge ny bes, iš siun tė jas į 
Ame ri ką. 1993 m. kved lin bur gie čiai 
su ži no jo, kad ver ty bių gro bė jui mi-
rus at ski ri daik tai iš din gu sio lo bio 
gi mi nai čių yra par da vi nė ja mi Te xa-
so vals ti jo je, JAV, ir nu ta rė jį at gau-
ti. Vo kie ti jos vals ty bė, ku ri tuo me tu 
jau bu vo su si jun gu si, is to ri nes bran-
ge ny bes įvar di jo kaip lo bį ir pa sky rė 
6 mln. mar kių „ra dy bas“, ku rias su-
mo kė jo šei mai, ir taip bran ge ny bes 
su sig rą ži no. Da bar jos yra sau go-
mos Šv. Ser va ci jaus ka ted ro je. Lo-
bis – tai Ka ro lin gų ko dek sas, Kved-
lin bur go evan ge li ja dram blio kau lu 
in krus tuo tu vir še liu, Hen ri ko I šu-
kos, pa auk suo ta šv. Ser va ci jaus (jo 
var du pa va din ta ka ted ra) skulp tū ra 
ir mums ga lė tų bū ti įdo mus daik tas 
– bran ge ny bių dė žu tė, in krus tuo ta 
dram blio kau lu, ku ri yra pa ga min ta 
ta me pat X-XI am žiu je, kaip bu vo 
ra šo mas ir met raš tis, pa mi nė jęs Lie-
tu vos var dą. Vi sai ga li mas da ly kas, 
kad tą daik tą lie tė ir met raš ti nin ko, 

o grei čiau met raš ti nin kės, ku ri ra šė 
žo dį „Li tu ae“, ran ka.

Kved lin bur go mo te rų vie nuo-
ly nas ir Šv. Ser va ci jaus baž ny čia X 
a. bu vo pa sta ty ta ant smil tai nio kal-
vos ku ni gaikš čio Hern ri ko I rū mų 
vie to je. Šiuo me tu se no sios sta ty bos 
iš li kę tik frag men tai, o da bar ti nių 
rū mų pa sta tai ant kal no sta ty ti vė-
liau – XVI-XVII a. Pats vie nuo ly nas 
1802 m., Na po le o no lai kais, se ku lia-
ri za ci jos pro ce so me tu, bu vo pa leis-
tas, o jo tur tas pri va ti zuo tas. 

Mies tas, pri ėmęs Liu te rio ti-
kė ji mą, vys tė si apa čio je, kal vos pa-
pė dė je. Pir kliai ir ama ti nin kai, su-
tvir tė ję ir įsto ję į Han zos są jun gą, 
ėmė prie šin tis vie nuo ly no aba tėms, 
glau džiai su si ju sioms su im pe ra to rių 
gi mi ne (1009 m. vie nuo ly no aba tė 
bu vo im pe ra to riaus Oto no III se-
suo Ade lai dė) ir no rė ju sioms val dy ti 
mies tą. Ku rį lai ką vy ko ar ši prieš-
prie ša tarp vie nuo ly no ir mies to. Bet 
vi sa tai vy ko jau daug vė liau, o kas 
vy ko čia X a. – tais mums svar biais 
1009 m.? 

Kved lin bur go vie nuo ly no 
met raš ti nin kė už ra šo sa vo ar ba įvy-
kių liu dy to jo am ži nin ko pa ti ki ni mą 

lo ty niš kai: „Šven ta sis Bru no nas, dar 
va di na mas Bo ni fa cu, ar ki vys ku pas 
ir vie nuo lis, vie nuo lik tai siais sa vo 
at si ver ti mo me tais Ru sios ir Lie tu-
vos (lot. Rus ciae et Li tu ae) pa sie ny-
je pa go nių už muš tas su aš tuo nio li ka 
sa viš kių ko vo 9 die ną nu ke lia vo į 
dan gų“. 

Kai ku rie is to ri kai, rem da mie-
si ki tais šal ti niais, spė ja, kad įvy kis 
at si ti ko ne Lie tu vo je, o Prū si jo je, 
tik Lie tu vos pa sie ny je, bet tai ne tu ri 
reikš mės – pa sau liui jau bu vo pra-
neš ta, kad yra toks kraš tas Lie tu va. 
Ki ti šal ti niai sa ko, kad šv. Bru no nas 
ap krikš ti jo Lie tu vos ka ra lių Ne ti me-
rą, ku ris ir jo gen tai niai įti kė jo vie-
nuo lio Bru no no mo ky mu. Ne ti me ras 
net ke ti no pa lik ti sos tą ir pri si dė ti 
prie Bru no no mi si jos, bet jo bro lis, 
gy ve nan tis at ski rai, ne no rė da mas 
to leis ti, nu žu dė ne tik Bru no ną, bet 
ir 18 jį ly dė ju sių žmo nių. Li ku sie ji 
gy vi liu di nin kai, tarp ku rių bu vo ir 
mi sio nie rių iš Kved lin bur go, grį žo 
na mo.

Kved lin bur go met raštis, fik-
suo jan tis Lie tu vos var dą, nė ra iš-
li kęs, bet yra iš li kęs jo nuo ra šas, 
sau go mas Drez de no bib lio te ko je. 

DĖ ŽU TĖ IŠ X-XI A. – IŠ KVED LIN BUR GO LO BIO – KU RIĄ GA LĖ JO LIES TI IR TOS 
MET RAŠ TI NIN KĖS (AR MET RAŠ TI NIN KO) RAN KA, PIR MĄ KAR TĄ IS TO RI NIUO SE ŠAL TI-
NIUO SE PA RA ŠIU SI LO TY NIŠ KAI ŽO DĮ „LI TU AE“ – LIE TU VA
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KVED LIN BUR GO SE NA MIES ČIO, SAU GO MO UNES-
CO, KULTŪROS PA VEL DAS

vų au to riaus, Prū si jos 
moks lų aka de mi jos stei-
gė jo ir jos pir mo jo pre-
zi den to Got fry do Vil hel-
mo Leib ni co ir į Lie tu-
vos is to ri ją pa te ko grei-
čiau siai per XIX a. šal-
ti nių rin ki nį „Scrip to res 
re rum Pru si ca rum“, ku-
rio I to me iš Kved lin bur-
go ana lų bu vo at spaus-
din tos tik iš trau kos su 
1009 m. įvy kio frag men-
tu. Lie tu vo je pir mą kar-
tą tą fak tą prieš Ant rą jį 
pa sau li nį ka rą pa mi nė jo 
pir mo sios lie tu viš kos is-
to ri jos au to rius Adol fas 
Ša po ka, o pla čiau 1983 
m. ap ta rė prof. Edu ar das 
Gu da vi čius, kas ir da-
vė pa grin do 2009 me tus 
skelb ti Lie tu vos var do 
1000-me čio me tais. 

Šian dien Kved lin-
bur gas yra gy vas, jud-
rus, tu ris tų knibž dan tis 
mies tas (su maž daug 30 
tūkst. gy ven to jų), kuo 
ga lė tų pa si nau do ti Lie-
tu va ir lie tu viai. Tik 
reik tų to kio pat už si spy-
ru sio žmo gaus, kaip tas, 

ku ris nu ta rė at gai vin ti Kved lin bur go 
fech ver ki nę ar chi tek tū rą ir pri ver tė 

iš nuo sta bos aik tel ti vi są Vo kie ti ją. 
Pa si nau do da mi Kved lin bur go po pu-
lia ru mu į jo is to ri ją ga lė tu me įra šy-
ti ir tre čią šio mies to įžy my bę – jo 
se nuo sius met raš čius, ku rie pir mą 
kar tą pa mi nė jo Lie tu vos var dą. Šiuo 
me tu, de ja, ten apie mus be veik nie-
kas ne ži no. Eks kur si jų va do vės pa-
sa ko ja, kad kaž kas iš Kved lin bur go 
mu zie jaus dar buo to jų bu vo pa da ręs 
met raš čio pus la pio su Lie tu vos var-
du ko pi ją, bet šiai dar buo to jai iš ėjus 
iš dar bo šian dien jau vėl nie kas ne ži-
no apie tą mū sų įžy my bę. 

Kaip ma ty ti iš tu ris ti nių fir-
mų skel bi mų, ne vie na jų ren gia ke-
lio nes į Kved lin gur bą, bet vi si mes 
ten vaikš čio ja me kaip ano ni mai ar-
ba is to ri jos še šė liai, – nie kam ne ži-
no mi. O bū tent šie me tai bū tų ge ra 
pro ga kar tu su Kved lin bur go mies-
to val džia su reng ti ko kį triukš min-
gą ren gi nį, ku ris pa lik tų pėd sa ką ir 
im tų trauk ti vo kie čius bei ki tus eu-
ro pie čius dar ir to dėl, kad tai mies-
tas, pir mą kar tą pa mi nė jęs bū si mą ją 
di dži ą ją Lie tu vą nuo jū ros iki jū ros, 
tą pa čią drąsią Lie tu vą, ku ri 1990 m. 
pra lau žė so vie tų im pe ri jos ge le ži nę 
už dan gą. 

Kas at vers Kved lin bur go var-
tus šian die ni nei Lie tu vai?

Aud ro nė V. Škiu dai tė
Vilnius-Kvedlinburgas

2009 m. rug pjū čio 14 d. Hu-
et ten fel de vyks VII Eu ro pos lie tu vių 
krep ši nio tur ny ras. Tai svar biau sias 
kas me ti nis už sie nio lie tu viams Eu-
ro po je skir tas spor to ren gi nys, ku ris 
su bu ria gau sų tau tie čių bū rį, ska ti na 
ben dra dar bia vi mą tarp skir tin gų už-
sie nio lie tu vių ben druo me nių, puo-
se lė ja lie tu vy bę ir tau ti nį ta pa tu mą. 
Da ly viai var žy sis dėl LR Užsie nio 
rei ka lų mi nis te ri jos įsteig tos tau rės.

Gra žia tra di ci ja ta pu sios žai-
dy nės bu vo pir mą sy kį su reng tos 
2002 me tais Miuns te ry je, Vo kie ti jo-
je. Pra ėju siais me tais Ai ri jos sos ti-
nė je Dub li ne vy ku sia me tur ny re pir-

Vo kie ti jo je vyks 7-asis Eu ro pos lie tu vių krep ši nio tur ny ras
mą ją vie tą lai mė jo An gli jos „Camb-
rid ge“ ko man da, fi na le su si run gu si 
su Šve di jos „Vi kin gais“.

Iš ki tų tur ny rų šis iš si ski ria 
tuo, jog ko man do je tu ri žais ti bent 
vie na dai lio sios ly ties at sto vė. Be 
to, mer gi nos pa tai ky tas me ti mas iš 
dvi taš kio zo nos yra ver ti na mas kaip 
tri taš kis, o taik lus me ti mas iš tri jų 
taš kų zo nos ver ti na mas net ke tu riais 
taš kais. Rung ty nės trun ka du kė li-
nius po 10 mi nu čių.

Eu ro pos lie tu vius su vie ni jan-
ti krep ši nio šven tė kas met vyks ta vis 
ki to je ša ly je. Šių me tų tur ny rą or-
ga ni zuo ja Eu ro pos lie tu vių kul tū ros 

cen tras (ELKC), tal ki nin kau jant Vo-
kie ti jos Lie tu vių Ben druo me nės Ko-
el no-Bon nos apy lin kės pir mi nin kei 
Ie vai Klei naus kas ir Vo kie ti jos „Žal-
čių“ ko man dos ka pi to nui Min dau gui 
Ja ci ne vi čiui. 

Šių me tų žai dy nės ypač iš si-
skirs ir tuo, kad tur ny ro už da ry mas 
su taps su rug pjū čio 14-16 die no mis 
Hu et ten fel de vyk sian čio Eu ro pos 
lie tu vių ro ko fes ti va lio „Eu ro fes ti-
va lis 2009“ ati da ry mu!

Pa pil do mos in for ma ci jos apie 
tur ny rą bei da ly va vi mo są ly gas ra si-
te tur ny ro sve tai nė je www.eu rok rep-
si nis.net ELKC inf.

Nuo ra šas 1710 m. bu vo pub li kuo tas 
gar sio jo fi lo so fo ir įvai rių ini cia ty-
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Ar gen ti nos lie tu vių su si vie ni-
ji mo kul tū ros ko mi si ja su ren gė vie-
ną iš ke le to šios svar bios su kak ties 
mi nė ji mų Ar gen ti no je. Ba lan džio 19 
d. drau gi jos sa lė je pa skai tą apie Lie-
tu vos var do pir mą pa mi nė ji mą ra šy-
ti niuo se šal ti niuo se, Kved lin bur go 
kro ni ko se (An na les Qu ed lin bur gen-
ses), skai tė Ar nal do Vez bic kas.

Pa skai ti nin kas mi nė jo, kad tų 
me tų įvy kius, ap ra šy tus to je kro ni-
ko je, ga li ma skai ty ti Lie tu vos įžen-
gi mu į is to ri nius lai kus. Pa pa sa ko jo 
apie tų lai kų lie tu vių že mių kai my-
nus ir lie tu vių ko vas su jais. Kro-

Lie tu vos var do tūks tant me čio mi nė ji mas
ni ko je mi ni mas įvy kis, su si jęs su 
Lie tu va (Li tu ae), yra mi sio nie riaus 
šv. Bru no no, dar va di na mo Bo ni-
fa ci jum, ir jį ly dė ju sių mi sio nie rių 
nužudy mas lie tu vių že mių ir Ru sios 
pa sie ny je. Prieš tai Šv. Bru no nas 
ap krikš ti jo lie tu vių ku ni gaikš tį Ne-
ti me rą. Tai įvy ko be veik 250 me tų 
prieš ga lu ti nį lie tu vių že mių su vie-
ni ji mą, prieš Min dau go krikš tą, tai 
yra prieš Lie tu vos vals ty bės su si-
kū ri mą ir vos ne ke tu ris šimt me čius 
prieš ga lu ti nį lie tu vių įsi jun gi mą į 
krikš čio niš ką jį pa sau lį (1387 m.). 
Pa skai tos me tu ek ra ne bu vo ro do-

mos šių įvy kių pie ši nių ir gra viū rų 
fo to gra fi jos.

Šie is to ri niai įvy kiai do mi no 
klau sy to jus, ku rių bu vo su si rin kę 
tik rai ne ma žai ir ku rie po pa skai tos 
dar il gai šne ku čia vo si tarp sa vęs ir 
su pa skai ti nin ku, pa si vai šin da mi 
Kul tū ros ko mi si jos na rių pa ruoš tais 
už kan džiais. Mi nė ji mas bu vo įdo-
mus ir rei ka lin gas įva das į ki tus šiais 
me tais Lie tu vos, Ar gen ti nos ir ki tų 
kraš tų lie tu vių ren gia mus Lie tu vos 
tūks tant me čio var do mi nė ji mo ak-
tus. 

Al gi man tas Ras taus kas

ARGENTINOJE
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Mie li bi čiu liai, siun čiu ži nu tę 
su nuo trau ko mis apie ke le tą šių me tų 
Sao Pau lo lie tu vių kar tu švęs tų šven-
čių: pradžio je apie Va sa rio 16-ąją ir 
Lie tu vos Res pub li kos Ne pri klau-
so my bės at kū ri mo – Ko vo 11-osios 
mi nė ji mą. Kaip vi suo met, Bra zi li jos 
Lie tu vių Ben druo me nė su ren gė vie-
ną mi nė ji mą va sa rio pen kio lik tą ją. 

Daug mū sų pro tė vių ai ni jos 
at vy ko pa gerb ti mū sų kū ry bin gus 
ir kul tū rin gus ju dė ji mus. Pri sis ta-
tė Sao Pau lo lie tu vių cho ras, va do-
vau ja mas chor vedžio Aud riaus Pau-
liaus Ta ta ru no, dvi vie ti nių šo kių 
an sam blių gru pės – „Ne mu nas“ ir 
„Ram by nas“, va do vau ja mi Sa mi ros 
Rim ku tės ir San dros Mi ka laus kai tės 
Pet roff; skau tų gru pė „Pa lan ga“, va-
do vau ja ma vy riau sios skau ti nin kės 
Ge nės Ba ce vi čie nės, ir Sao Pau lo 
vai kų šešta die ni nės mo kyk los „Žil-
vi tis“, va do vau ja mas An dre jos Kas-
tec kai tės, Aud ros Zi zai tės, Gio va-
nos Ba rios (De du lio ny tės) ir Kla ros 
Rim ku tės. 

Su si rin ku siuo sius gra žių 
šven čių pro ga svei ki no da bar ti nis 
Sao Pau lo Lie tu vos Res pub li kos 
ge ne ra li nis kon su las Ri kar das Bla-
ge vitch-Bla že vi čius ir Sao Pau lo 
or ga ni za ci joms – Bra zi li jos lie tu vių 
są jun gai, Bra zi li jos lie tu vių ka ta li-
kų ben druo me nei, Bra zi li jos lie tu vių 
jau ni mo są jun gai bei Bra zi li jos Lie-
tu vių Ben druo me nei at sto vau jan tys 
Al gi man tas Sal dys, Aud ris Pau lius 
Ta ta ru nas, Na ta li ja Bá ria/De du lio-
ny tė, Jur gis Pro ko pas. 

Pradžio je lie tu viai su si bū rė 
sa vo pa ra pi jo je Vi la Ze li no je, iškil-
min go se šv. Mišio se, ku rias au ko jo 
kun. Jo nas De li nin kai tis, da bar ti nis 
vie ti nės lie tu vių ben druo me nės ka-
pe lio nas. Mi nė ji mas užtru ko dau-
giau kaip pen kias va lan das, bet vi-
si da ly va vu sie ji į na mus grį žo links-
mi ir įsi ti ki nę, jog Sao Pau lo mies te 
lie tu vių kul tū ra dar kru ta, neišnyks-
ta.  

Vie no je nuo trau ko je ma ty si te 
sė din čius iš kai rės:  Vy tau tą Sa ga-

Sao Pau le lie tu vių kul tū ra dar ne iš ny koBRAZILIJOJE

taus ką (Ad ven to me tu dažnai krau-
tu vių sam do mą vai din ti Ka lė dų se-
ne lį), Me čį Pa lec kį, Le o nar dą Mit-
ru lį (BLB na riai), Pra ną Bla ge vitch-
Blaževi čių (da bar ti nio Sao Pau lo 
kon su lo tė vą), kun. Jo ną De li nin kai-
tį (Sao Pau lo lie tu vių ben druo me nės 
ka pe lio ną) ir kon su lą Ri kar dą Bla ge-
vitch-Bla že vi čių.

Ko vo pradžio je bu vo me 
išvažia vę į Sao Pau lo vals ti jos pa-
jū rio uos tą su tik ti „Vie nas var das 
– Lie tu va – Tūks tant me čio odi sė ja“ 
bu riuo to jų, ku rie pri plau kė Bra zi-
li jos kran tus iš kai my ni nio Urug-
va jaus krašto. Su didžiu džiaugs-
mu ma no šei ma bei daug Bra zi li jos 
Lie tu vių Ben druo me nės na rių at vy-
ko jų su tik ti, nors bu vo ap si niau ku-
si die na.   Ko vo 7 d. juos at ve žė me 
su si pa žin ti su mū sų „Li tu a ni kos so-
dy ba“, esan čia už 90 km. nuo Sao 
Pau lo mies to, kur ke le tas lie tu vių 
pa li kuo nių yra įsi kū rę va sar na mius. 

Te nai sve čiams bu vo su reng-
tas pri ėmi mas su „chur ras co“ (šašly-
ku) – pa tie ka lu su įvai rio mis vie ti nė-
mis daržovė mis, po to vi si iki vė laus 
va ka ro šokom sam bos rit mu. 

Ki tą sek ma die nį vi si Sao Pau-
lo ir apy lin kių lie tu viai at vy ko klau-
sy tis įgu los na rių pa sa ko ji mų apie 
jach tos ke lio nę. Dar kar tą vie ti niai 
lie tu viai užpil dė se se lių Pran ciš kie-
čių na mus, klau sė si įdo mių įgu los 
na rių is to ri jų. Išsis kirs tė me la bai pa-
ten kin ti. 

Dar vienoje nuo trau ko je ma-
to te ma ne ir ma no de vyn me tę duk ry-
tę Mar ce ly tę Puo džiū nai tę ant „Am-
ber sail“ jach tos de nio. 

Šią ži nią bai giu mū sų vi sų 
pa dė kos žo džiais, skir tais Bra zi li-
jos Lie tu vių Ben druo me nės val dy-
bos pir mi nin kui Jur giui Pro ko pui 
bei kon su lui Ri kar do Blaževi čiui už 
jų pa stan gas čio nai pri im ti „Am ber-
sail“ laivo iš Lietuvos įgu los na rius, 
kurie mums atvežė geų žinių. 

Adil so nas Puo džiū nas
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Da bar ti nis žo dis „mu zie jus“ 
ki lo iš lo ty nų kal bos, o į šią kal-
bą at ėjo iš grai kų. Grai kų kal bo je 
„mou sei on“ reiš kė vie tą ar šven tyk-
lą, skir tą mū zoms – me nų dei vėms. 
Tai gi, šio je šven tyk lo je bū da vo kon-
tem pliuo ja ma apie įvai rius me nus, 
vyk da vo fi lo so fi nės dis ku si jos. Pir-
muo ju to kiu mu zie ju mi ga li ma lai-
ky ti grai kų fi lo so fo Pla to no mu zie jų 
At ėnuo se. 

Va ka rų Eu ro po je žo dis „mu-
zie jus“ bu vo at gai vin tas XV am žiu-
je, kai mu zie ju mi bu vo pa va din ta 
Lo ren zo de’ Me di ci ko lek ci ja Flo-
ren ci jo je. Tuo met žo dis grei čiau api-
bū di no ko lek ci ją, o ne pa sta tą. Iki 
XVII am žiaus žo džiu „mu zie jus“ 
bū da vo api bū di na mos įvai rių keis tų 
ar re tų daik čiu kų ko lek ci jos. Vė liau 

Kas vie niems – šiukš lės, 
ki tiems – tur tai bran giau si

 Bal ze ko lie tu vių kul tū ros mu zie ju je Chi ca go je

JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE

mu zie jaus reikš mė ta po pa na ši į da-
bar ti nę – tai pa sta tas, ku ria me sau-
go mi ir vie šai eks po nuo ja mi žmo ni-
jos ir ją su pan čios ap lin kos ma te ria-
li niai liu di ji mai. Ga li ma sa ky ti, kad 
se niau sias toks mu zie jus, ku riam 
šiuo me tu yra per 250 me tų, yra Bri-
tų mu zie jus Lon do ne. 

Jung ti nė se Ame ri kos Vals ti-
jo se šiuo me tu yra ge ro kai per pen-
kio li ka tūks tan čių įvai raus dy džio ir 
įvai rios pa skir ties mu zie jų. Mu zie jų 
ko lek ci jos – jų dy dis ir ver tė – pri-
klau so ir nuo mu zie jaus po bū džio. 
Sa vai me su pran ta ma, kad avia ci jos 
mu zie ju je bus kau pia ma su avia ci ja 
su si ję eks po na tai, o gam tos mu zie ju-
je – su si ję su gam ta. Ka dan gi Jung ti-
nės Ame ri kos Vals ti jos yra imig ran-
tų ša lis, ne nuos ta bu, kad čia yra gau-

sy bė di des nių ar ma žes nių mu zie jų, 
pa sa ko jan čių vie nos ar ki tos tau tos 
imig ra ci jos is to ri ją bei pri sta tan čių 
jų kul tū rą. Vien Chi ca gos kul tū ros 
są jun ga (Chi ca go Cul tu ral Al lian ce) 
jun gia dau giau nei 25 įvai rių tau ty-
bių mu zie jus. 

Toks yra ir Bal ze ko lie tu vių 
kul tū ros mu zie jus. Kas ir kaip kau-
pia ma mu zie ju je? At sa kius ke liais 
žo džiais – vis kas, kas su si ję su Lie-
tu va ir lie tu viais. Ži no ma, ne vi si 
eks po na tai tu ri vie no dos ver tės ir 
vie no dos svar bos, ne vi si tuo pa čiu 
ke liu pa te ko į mu zie jų. Di de lė da lis 
fon dų mu zie jui yra tie siog pa do va-
no ja ma. Daž niau sia, ga li ma sa ky ti, 
tra fa re ti nė is to ri ja yra to kia: skam-
bi na ant ros ar tre čios kar tos lie tu viš-
kai ne be mo kan tys lie tu vių imig ran tų 
pa li kuo nys ir klau sia, ar mu zie jui 
ne rei kią lie tu viš kų kny gų ir įvai rių 
daik tų, ku rie pri klau sė jų jau mi ru-
siems tė vams ar se ne liams. Skam bi-
nan tie ji tei gia su ma lo nu mu pa do va-
no sią tuos daik tus mu zie jui, nes jų 
šei moms jie ne be rei ka lin gi – lie tu-
vių kal bos jie ne mo ką, to dėl skai ty ti 
kny gų ne ga lį, o ki ti daik tai – su ve-
ny rai, gin ta rai, dro ži niai, juos tos ir 
pa na šūs – jiems nė ra rei ka lin gi ir, jei 
mu zie jus jų ne pri im si ąs, tek sią vis ką 
iš mes ti. Mu zie jus at sa ko, kad ma lo-
niai vi sas do va nas pri ims. Kar tais 
to kiu bū du yra gau na ma ne vie na ki-
ta kny ga ar ke li su ve ny rai, o iš ti sos 
bib lio te kos ir ko lek ci jos. 

Vi suo met ypač su šil do as me-
ni nės do va no to jų is to ri jos. Štai ne-
se niai į mu zie jų at vy ko Chi ca go je 
gy ve nan ti Grož vy da Gied rai ty tė. Pa-
gy ve nu si mo te riš kė su la ga mi nė liu 
ran ko se at va žia vo au to bu su, nes au-
to mo bi lio tik riau siai ne vai ruo ja. At-
ra ki nu si la ga mi nė lį iš trau kė pa gal-
vė lę su už val ka lu, ke lio li ka vy riš kų 
tau ti nių kak la raiš čių, ke lias juos tas, 

KA RI LĖS VAIT KU TĖS NUO TRAU KO JE: LIE TU VIŲ KUL TŪ ROS MU ZIE JAUS ĮKŪ RĖ JAS 
STAN LEY BAL ZE KAS IR GROŽ VY DA GIED RAI TY TĖ

Bal ze ko lie tu vių kul tū ros mu zie jus ati da ry tas kas dien, nuo 10 val. ry to iki 4 val. po piet. 
Ad re sas: 6500 South Pu las ki Ro ad, Chi ca go, IL 60629. Te le fo nas: 773-582-6500. In ter ne ti-
nės sve tai nės ad re sas: www.bal ze kas mu seum.org

nukelta į 37 psl.
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Še šio lik me čiui lie tu vai čiui 
Lu kui Verž bic kui iš New Le nox, 
IL, Lin coln-Way Cen tral gim na zi jos 
pir ma me čiui mo ki niui („fres hman“), 
per ga lės įvai rio se var žy bo se da bar 
yra daž nas reiš ki nys. Bet toks lai mė-
ji mas, ko kį jis pa sie kė ge gu žės 16 d. 
Šiau rės ir Pie tų Ame ri kos vals ty bių 
triat lo no var žy bo se Ok la ho ma Ci ty 
mies te, bu vo pir ma sis jo spor ti nė-
je kar je ro je. Jau na sis lie tu vai tis šį 
kar tą var žė si „ju nior eli te“ gru pė je, 
ku rio je bu vo dau giau nei 50 spor ti-
nin kų ne tik iš JAV, Ka na dos, bet ir 
Vi du rio bei Pie tų Ame ri kos vals ty-
bių, ku rios į Oh la ho ma Ci ty at siun tė 
sa vo ge riau sius jau nuo sius at le tus. 
Lu kas rung ty nia vo 16-19 me tų am-
žiaus jau nuo lių gru pė je. Ne ma žai 
spor ti nin kų už jį bu vo tri mis me tais 
vy res ni, kas ga na daug reiš kia to kio 
jau no am žiaus at le tui.  

„At ėjau, pa ma čiau, nu ga lė-
jau...“ Taip ga lė tų pa sa ky ti L. Verž-
bic kas, var žy bo se įvei kęs dau giau 
nei pus šim tį ge riau sių jau nų jų spor-
ti nin kų iš ke lių de šim čių Šiau rės, 
Vi du rio ir Pie tų Ame ri kos vals ty bių. 
Mū sų Lu kas iš New Le nox, IL, mies-

Lie tu vis lai mė jo tarp tau ti nes triat lo no var žy bas

te lio Chi ca gos pa šo nė je, bu vo ne nu-
ga li mas, ne pai sant to, kad tai bu vo 
jo pir mo sios tarp tau ti nio ly gio to kio 
po bū džio triat lo no, ku ris nuo 2000-
ųjų yra olim pi nė ša ka, var žy bos. 
Ge riau sių re zul ta tų Lu kas pa sie kia 
bėg da mas (jis kiek anks čiau Bos to-
ne su mu šė JAV moks lei vių 5000 m 
re kor dą 14:18:42 re zul ta tu ir nu ste-
bi no spor tu be si do min čiuo sius), jo 
plau ki mas ir va žia vi mas dvi ra čiu dar 
nė ra taip ge rai iš vys ty tas. 

Varžybas Ok la ho ma Ci ty lie-
tu vai tis pra dė jo 750 met rų plau ki mu 
ir 20 km va žia vi mu dvi ra čiu. Į pas-
ku ti nę rung tį – 5000 m bė gi mą – Lu-
kas įsi jun gė kiek at si li kęs.

„Po ke lių ki lo met rų su pra tau, 
kad ga liu lai mė ti šias var žy bas“, – 
mums te le fo nu iš Ok la ho mos pa sa-
ko jo pats Lu kas, ku rio sva jo nė iš-
si pil dė. Įvei kęs 5000 m bė gi mą per 
15:48 min. jis, tu rė da mas ben drą 
58:03 min. lai ką, bu vo ge riau sias 
tarp dau giau nei 50-ies jau nų jų eli ti-
nės gru pės spor ti nin kų ir pel nė auk-
so me da lį. 

Ant rą ją vie tą iš ko vo jo 19-erių 
ka na die tis Con nor Ham mond iš Lon-

don, On ta rio – 58:29 min. Tre čias li-
ko ame ri kie tis Ben ja mi nas Ka nu te iš 
Ge ne va, IL, su to kiu pat 58:29 min. 
re zul ta tu. Rei kia pa žy mė ti, kad Lu-
kas su Ben ja mi nu pri klau so tam pa-
čiam „Mul tis port Mad ness“ klu bui. 
Ket vir tą vie tą šio se tarp tau ti nė se 
var žy bo se pel nė taip pat ka na die tis 
Jan Do nald iš On ta rio pro vin ci jos 
(58:37 min.), o penk tą – Bra zi li jos 
at sto vas (59:00 min.)

Ne pai sant to, kad šio je jau nių 
eli ti nė je gru pė je da ly va vo dau giau 
kaip 50 spor ti nin kų, dė me sio cen tre 
bu vo jau na sis lie tu vis Lu kas Verž-
bic kas, ku rio Bos to ne kiek anks čiau 
pa siek tas re kor di nis lai kas 5000 m 
bė gi me at krei pė vi so pa sau lio spor to 
ži no vų dė me sį. Nors šį kar tą lie tu vis 
tu rė jo žy miai sun kes nę už duo tį, nes 
pra džio je rei kė jo var žy tis plau ki mo 
ir va žia vi mo dvi ra čiu tra so se, jo pa-
grin di nė ša ka – bė gi mas – ne daug 
nu ken tė jo ir 15:48 min. re zul ta tas 
pas ku ti nė je rung ty je – bė gi mo ta ke-
ly je – jam at ne šė auk so me da lį. 

Kal ban tis su jau nuo ju lai mė-
to ju pa aiš kė jo, kad jis da ly vaus di-
džiu lės ap im ties – pa sau lio jau ni-
mo pir me ny bė se, ku rios šį rug sė jį 
bus su reng tos Aust ra li jo je. Taip pat 
rug pjū čio mė ne sį mū siš kis ža da da-
ly vau ti JAV pir me ny bė se Co lo ra do 
Springs eli ti nė je gru pė je. Kaip sa-
kė Lu ko tre ne ris ir pa tė vis Ro mas 
Ber tu lis, šį kar tą spor ti nin kui bu vo 
ap mo kė ta už ke lio nę ir iš lai ky mą. 
O at ei ty je jis bus nuo lat re mia mas 
JAV Olim pi nio ko mi te to kaip vie nas 
per spek ty viau sių JAV jau nų jų spor-
ti nin kų bė gi mo ir triat lo no sri ty se. 
Tai gi jo šei mai at kris daug iš lai dų, 
ku rias iki šiol jai pa čiai te ko deng ti.

Čia rei kia dar pri dė ti, kad jau-
na sis Lu kas yra pa žan gus mo ki nys 
ir moks le: sa vo kla sė je jis yra va di-
na ma ja me „ho nor“ są ra še. Ka dan gi 
moks lo me tai jau bai gia si, tai jis da-
bar ga lės dau giau lai ko skir ti spor ti-
nėms tre ni ruo tėms.

Ed var das Šulai tis

LU KAS VERŽ BIC KAS – NU GA LĖ TO JAS
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Ka ra liau čiaus kraš to lie tu-
vių ben druo me nė ba lan džio 24-26 
die no mis Įsru ty je (Čer nia chov ske) 
su ren gė Lie tu vių kul tū ros die nas, 
skir tas Lie tu vos var do tūks tant me-
čio pa mi nė ji mui. Šios šven tės ini-
cia to riai – Čer nia chov sko mies to ir 
ra jo no ad mi nist ra ci ja, Ka ra liau čiaus 
kraš to lie tu vių kul tū ri nė au to no mi ja 
bei Įsru čio lie tu vių švie ti mo, kul-
tū ros bei in for ma ci jos cen tras. Ka-
ra liau čiaus kraš te lie tu vių kul tū ros 
die nos vyks ta jau pen kio lik ti me tai, 
ta čiau Čer nia chov ske jos or ga ni zuo-
tos pir mą kar tą. Ta pro ga į Įsru tį at-
vy ko daug sve čių ir me no ko lek ty vų 
iš Lie tu vos bei ki tų Ka ra liau čiaus 
kraš to mies tų. Lie tu vių kul tū ros 
die nų ati da ry mo ce re mo ni jo je svei-
ki ni mo kal bas sa kė LR Kon su la to 
Ka li ning ra de ge ne ra li nis kon su las 

Lie tu vių kul tū ros die nos Įsru ty je RUSIJOJE

V. Stan ke vič, Čer nia chov sko ra jo no 
me ras V. Chli man ko vas, Ka ra liau-
čiaus kraš to Lie tu vių kul tū ri nės au-
to no mi jos va do vas A.Mu lio lis. 

Po iškil min go ati da ry mo ce re-
mo ni jos lie tu viškas žodis, me nas ir 
mu zi ka pa skli do po mies to gat ves, 
aikš tes bei mo kyk las. Vie ti niai lie-
tu viš kos mu zi kos ko lek ty vai („Nad-
ru vė lė“, „Ga bi ja“, „Pen ke vai ke“, 
„Šei my na“) kon cer ta vo mies to mo-
kyk lo se, bib lio te ko je, Vil niaus pe da-
go gi nio uni ver si te to cho ras „Ave Vi-
ta“ ir Čer nia chov sko mies to ka me-
ri nis cho ras „Har mo ni ja“ – ka ta li kų 
baž ny čio je, Šiau lių kraš to tau to dai-
li nin kai ir Vil niaus „Se na mies čio te-
at ro“ ar tis tai sa vo me ną de monst ra-
vo mies to te at ro aikš tė je. Vi si da ly-
viai ir sve čiai po to dar kar tą su si ti ko 
bai gia ma ja me kon cer te mies to kul-

tū ros rū muo se. O tos die nos šven ti-
nę pro gra mą pa bai gė Ma ri jam po lės 
mies to pu čia mų jų or kest ro kon cer tas 
ir įspū din gas Vil niaus „Se na mies-
čio te at ro“ ug nies spek tak lis Įsru čio 
pi ly je, po ku rio šven tės šei mi nin-
kai vi sus sve čius vai ši no tra di ci ne 
žu vie ne. Ba lan džio 26 d. Lie tu vių 
kul tū ros die nų Ka ra liau čiaus kraš te 
ren gi niai per si kė lė į Įsru čio spor to 
aikš tę, kur vy ko drau giš kos Čer nia-
chov sko ir Ma ri jam po lės mies tų fut-
bo lo klu bų var žy bos, bei į Ka ra liau-
čių, kur sa vo pa žin tį su šiuo kraš tu 
tę sė Šiau lių tau to dai li nin kai ir „Ave 
Vi ta“ cho ras. Pas ta ra sis ne tik lan kė-
si Ka ra liau čiu je, bet ir su ren gė dar 
ke le tą pa si ro dy mų L. Rė zos lie tu vių 
kul tū ri nė je drau gi jo je, ka ta li kų baž-
ny čio je bei lie tu viš ko se mo kyk lo se.

Cho ras „Ave Vi ta“ – ak ty vus 
tarp tau ti nių fes ti va lių, kon kur sų, 
šven čių da ly vis, to dėl yra ap ke lia vęs 
be ne vi są Eu ro pą, pra ėju siais me-
tais per si kė lė per At lan tą ir ap lan kė 
Jung ti nes Ame ri kos Vals ti jas, ta čiau 
nuo la tos puo se lė jo vil tį ap lan ky ti 
kai my nę Ru si ją. Sva jo nės pil do si – 
nuo šiol ko lek ty vas, skelb da mas il gą 
ap lan ky tų ša lių są ra šą, ga lės pa mi-
nė ti ir Ru si ją, o tiks liau – Ka li ning-
ra do sri tį.

Vil niaus pe da go gi nis uni ver-
si te tas bei cho ras „Ave Vi ta“ už mez-
gė nau ją pa žin tį su Ru si jos vals ty-
bi niu Ima nu e lio Kan to uni ver si te tu. 
Bū tent šios part ne rys tės dė ka ko-
lek ty vas tu rė jo ga li my bę da ly vau-
ti lie tu vių kul tū ros die nų šven tė se 
Ka li ning ra do bei Įsru čio mies tuo se, 
kon cer tuo ti Ka li ning ra do fil har mo-
ni jo je.

 Pa dė ką už pa dė tą pa grin dą 
nau jai part ne rys tei bei ke lio nės ir 
kon cer tų ga li my bes cho ras reiš kia I. 
Kan to uni ver si te to dės ty to jai Vio le-
tai Lo pe tie nei. Jau tre je tą me tų lie-
tu vių kal bą uni ver si te te bei 40-ojo je 

Cho ro „Ave Vi ta“ vieš na gė Ka li ning ra do sri ty je
Ka li ning ra do gim na zi jo je dės tan ti V. 
Lo pe tie nė pa si rū pi no ne tik uni ver-
si te tų drau gys te, vi sos vieš na gės Ka-
li ning ra do sri ty je me tu mo te ris bu vo 
pui kiau sia gi de, ver tė ja, gy dy to ja, 
ge ros nuo tai kos ne šė ja.

 Per ke tu rias vieš na gės kai-
my ni nė je Ru si jo je die nas cho ras 
„Ave Vi ta“ kon cer ta vo net še šis kar-
tus. Pir mo sio mis iš vy kos die no mis 
ko lek ty vas ak ty viai ruo šė si ir da ly-
va vo Įsru čio mies to lie tu vių kul tū-
ros die nų ren gi niuo se. Čia kon cer-
tuo ti te ko drau ge su ki tais vie ti niais 
lie tu vių ko lek ty vais, taip pat at lik ti 
ben drą dai ną su vai kų an sam bliu. 
Pa si ro dy mus Įsru ty je ste bė jo iš ties 
ne ma ža žmo nių au di to ri ja. Po pa si-
ro dy mų juos ma čiu sie ji gy rė cho ro 
meist riš ku mą.

 Bai gęs pa si ro dy mus Įsru ty je 
cho ras nu vy ko į Ka li ning ra do mies-
tą. Čia cho ras gie do jo mi šio se Šven-
to sios šei my nos baž ny čio je, kur rin-
ko si Įsru čio lie tu vių ben druo me nė, 
mies te vy ko du kon cer tai. 

 Nors vi si kon cer tai ko lek-
ty vui bu vo la bai svar būs, įsi min ti ni, 

juos pra no ko va lan dos su pu se truk-
mės kon cer tas Ka li ning ra do fil har-
mo ni jo je, į ku rį su si rin ko dau giau 
nei 200 klau sy to jų. Kaip tei gė cho-
ro me no va do vas Kas ty tis Ba ri sas, 
kon cer tas fil har mo ni jo je bu vo jo 
sva jo nės iš si pil dy mas, mat jis 1985 
me tais, at lik da mas pri va lo mą ją ka ri-
nę tar ny bą Ka li ning ra de, va do va vo 
ka rių ir ka ri nin kų vo ka li niam an-
sam bliui, su ku riuo kon cer ta vo šio je 
fil har mo ni jo je ir nuo se no puo se lė jo 
vil tį vėl jo je su reng ti kon cer tą su da-
bar va do vau ja mu cho ru.

Į kon cer tą su si rin ku sie ji klau-
sy to jai ne gai lė jo ap lo dis men tų ir pa-
gy rų cho rui. „Klau sant jū sų cho ro 
per kū ną bė gio jo šiur pu liai, o kaip 
iš ra din gai jūs dai noms pri tai ko te ju-
de sius, ne įma no ma ne si ža vė ti“, – at-
vi ra vo į Ka li ning ra dą ru sų kal bos to-
bu lin ti at va žia vu si vo kie tė kul tū ros 
stu di jų stu den tė Ka ta ri na.

Ke lios vieš na gės die nos ne-
tru ko pra bėg ti, at si svei kin da mas su 
Ka li ning ra do sri ti mi cho ras iš ta rė 
„iki“, ti kė da ma sis dar su grįž ti.

Vi li ja An dru le vi čiū tė
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At ei ti nin kų žur na le vai kams 
„Bi tu tė“ ir JAV dien rašty je „Drau-
gas“ bu vo rašoma apie Kul bių šei-
mą iš Chi ca gos apy lin kių. Tai ma ma 
Rū ta, tė tis Ta das ir pen ki vai kai: Ko-
vas (14 m.), Lu kas (11 m.), Vi das (13 
m.), Va sa ra (8 m.) ir Ry tas (6 m.). 
Nors vai kų var dai lie tu viš ki, ta čiau 
jie vi si už au go Jung ti nė se Ame ri kos 
Vals ti jo se, o pra ėju sią va sa rą vi si 
at si dū rė Af ri ko je – Etio pi jo je. Jie 
pa sa ko ja apie šią ša lį ir gy ve ni mą 
to li nuo na mų.

Ma ma Rū ta. – Ke liau da mi 
ry tą į mo kyk lą ir į dar bą, pra ei na me 
pro asi lus, ož kas, avi nė lius, kar ves, 
viš čiu kus ir net pes lius. Ga lė tum pa-
gal vo ti, kad gy ve na me ūky je, bet ne 
Etio pi jos sos ti nė je Adis Abe bo je. 

Mes vi si gi mę ir už au gę JAV, 
o da bar esa me čia tam, kad pa dė tu-
me pa sau lio ne tur tin giems žmo nėms 
ir pa tir tu me gy ve ni mą tre čio jo pa-
sau lio ša ly je. Taip no ri me pra plės ti 
sa vo vai kų aki ra tį, pa sau lė žiū rą. Aš 
iki tol dir bau Chi ca go je, kon sul ta vi-
mo įmo nė je, o čia, Etio pi jo je, me tus 
sa va no riš kai dir bu vie no je jau ni mo 
or ga ni za ci jo je. 

Va sa ra. – Aš lan kau tre čią 
kla sę. Ma no kla sė je yra 34 vai kai, 
o ma no mo ky to jas – Ato Be hai lu. 
Kaip ir vi si etio pai, jis la bai drau giš-
kas. Po pa mo kų lan kau af ri kie tiš kus 
šo kius, fut bo lą ir mo kau si am ha rų 
kal bos. Čia la bai anks ti tems ta – vi-

Kul bių šei ma Etio pi jo je
sa da apie šeš tą va lan dą. Ta da iš kart 
at šą la, nes Adis Abe ba yra įsi kū ru-
si kal nuo se, to dėl nak tį rei kia sto ros 
ant klo dės, kad ne su šal tum.

Vi das. – Etio pi jo je už sie nie-
čiams ne lei džia ma lan ky ti val diš kų 
mo kyk lų, to dėl mes ei na me į tarp-
tau ti nę mo kyk lą. Aš esu sep tin to-
kas. Ma no kla sės drau gai su va žia-
vę iš įvai riau sių ša lių: Tan za ni jos, 
An go los, Dži bu čio, JAV, An gli jos, 
Ke ni jos, Ita li jos, In di jos. Dau ge lio 
čia dir ba tė vai. Adis Abe bo je yra 
dau giau nei 100 am ba sa dų. Kla sė je 
mes vi si kal ba me an gliš kai, bet kai 
vai kai kal ba su sa vo bro liais ar se-
su tė mis, pa pras tai kal ba sa vo gim-
to sio mis kal bo mis, pa vyz džiui, aš 
– lie tu viš kai. Vi so je mo kyk lo je mo-
ko si 450 mo ki nių, o čia yra tik du tu-
a le tai! Nė ra nei mui lo, nei tu a le ti nio 
po pie riaus – tu ri at si neš ti sa vo. Prie-
šin gai nei Ame ri ko je, kla sė se sie nos 
nie kuo ne nu ka bi nė tos. Yra tik vie-
nas lan gas, laik ro dis ir šiukš lių dė žė. 
Mo ky tis čia nė kiek ne sun kiau nei 
Ame ri ko je, gal tik iš ki tų va do vė lių 
sun kiau mo ky tis. 

Lu kas. – Man la biau siai pa-
tin ka žais ti fut bo lą. Pra ėju sį sek ma-
die nį Etio pi jos na cio na li nė je aikš tė-
je ste bė jo me rung ty nes. Fut bo li nin-
kai la bai vik riai žai dė ir nuo sta biai 
val dė ka muo lį. Ame ri ko je bi lie tas 
kai nuo ja 20 JAV do le rių, o čia vie ta 
te kai na vo 30 JAV cen tų. Ga li ma nu-
si pirk ti ban de lių, or ga ni zuo ja ma lo te-
ri ja. Dau gu ma žiū ro vų bu vo vy rai. Kai 
jiems nu si bo do žiū rė ti į fut bo lo aikš tę, 
jie ap si su ko ir žiū rė jo į mū sų šei mą. 
Žmo nės daž nai mus ste bi, nes mes ki-
taip at ro do me (tur būt ir el gia mės). 

–Kas jus Af ri ko je la biau siai 
nu ste bi no?  

Vi das. – Čia vai kai ki taip žai-
džia ir spor tuo ja. Mes žai džia me 
fut bo lą su „Sau lės“ klu bo ko man da. 
Aikš tė pur vi na, ak me nuo ta, ga li ma 
ras ti ir gy vū nų lie ka nų, kau lų, ki to-
kių šiukš lių. Ir ne la bai kas ją tvar-
ko. Aikš tė yra ša lia fab ri ko ir gat vės, 

tad kar tais sun ku kvė puo ti už terš tu 
oru. Per aikš tės vi du rį ei na ta kas, tad 
net kai ką nors žai džia me, žmo nės 
vaikš to juo, ne kreip da mi į mus dė-
me sio. Kar tą net asi lus tuo ta ku par-
ve dė na mo ir nie kas iš etio pų dėl to 
net nenu si ste bė jo.  

Tė tis Ta das. – Ma ne la-
biau siai nu ste bi no, kad šis mies-
tas, tu rin tis apie 3–5 mi li jo nus 
gy ven to jų, yra sau gus, pa ly gi nus 
su dau ge liu ki tų pa sau lio did mies-
čių. Vi so je Lie tu vo je gy ve na vos 
3,5 mi li jo no žmo nių, o čia tiek 
pat jų tel pa ne di de lė je sos ti nė je. 
Žmo nės čia la bai dos nūs ir no ri 
mums pa dė ti. Nors čia pri trau kia me 
daug el ge tų, pra šan čių mais to ir vi-
so kių ki to kių da ly kų, yra daug etio-
pų, ku riems įdo mūs ki to kie žmo nės. 
Kar tais at ei na mo ky tis an glų kal bos, 
kar tais tik ste bi, kaip mes ap si ren gę, 
o kar tais no ri tie siog pa lies ti mū sų 
švie sius plau kus. Yra žmo nių, gy ve-
ni me ne ma čiu sių sve tim tau čių. Ma-
lo nu, kai pri ei na koks as muo su pla-
čia šyp se na, gar bin gai už de da ran ką, 
no rė da mas pa lies ti sve tim tau tį, ir 
pa dė ko ja, kad lan ko me jo ša lį. 

Ry tas. – Ma ne tai gy vu liai la-
biau siai ste bi na. Esu ma tęs zeb rų, 
be ge mo tų, kro ko di lų, bež džio nių, 
an ti lo pių ir kup ra nu ga rių. Jie gy-
ve na ato kiai nuo žmo nių ir mies tų, 
tad va žia vo me jų pa ma ty ti į par kus. 
Bu vo sma gu, kai su Va sa ra ban dė me 
pa gau ti zeb rus: la bai ty liai slin ko-
me tarp žo lių, o du zeb rai sto vė jo ir 
klau sė si žo lės šiu re ni mo ir pa bė go.  

Ko vas. – Ma ne ste bi na, kad 
čia vis kas ki taip ne gu Ame ri ko je. 
Na mai, mais tas, gat vės, gy vu liai, 
net kė dės ki to kios! Etio pi jo je jos 
yra la bai že mos ir ma žos. Dau ge lis 
gat vių tė ra pur vo ta kai. Kai ly ja, jo-
mis ne pra ei si. Už mies to gy ve nan tys 
žmo nės dar ke liau ja ar kliais. Mais-
tas čia ska nus. Daž nai val go me in je-
rą – toks rau gin tas bly nas ar duo na. 
Ant jos už de da mė sos ir dar žo vių, 
ta da vi si su sė dę plė šia bly ną, mer kia 
į mė sos ko šę ir val go. Ne rei kia nei 
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lėkš tės, nei ša ku čių, nei pei lių. 

– Ko la biau siai pa si il go te, 
ko trūks ta Etio pi jo je?  

Lu kas. – Aš pa si il gau sa-
vo šu niu ko Zu zos, sa vo mie ga mo-
jo ir lo vos. Mū sų na mas Etio pi jo je 
yra ma žas, to dėl da li juo si ne pa to gia 
vien gu le lo va su sa vo bro liu Vi du. 
Dar pa si il gau sa vo drau gų, li ku sių 
Ame ri ko je. Mū sų ma ši nos, nes čia 
vi sur vaikš to me pės ti ir ba tai ne-
men kai nu si dė vė ję. Bet aš ži nau, kad 
ši tie sun ku mai yra ma ži, ypač kai 
pa ly gi ni sa vo gy ve ni mą su vie ti nių 
etio pų, juk kai ku rie gy ve na gat vė je.

Ry tas. – Aš pa si il gau sa vo 
žais liu kų. Ne ga lė jo me čia vis ko at-
si vež ti, tad aš te pa si ė miau ke lis „Le-
go“ ir žai džiu su jais. Etio pų vai kai 
ne tu ri daug žais lų, tad pa si da ro pa tys 
ar ba su gal vo ja ką nors. Pa vyz džiui, 
pri pil do se ną ko ji nę, už de da gu mu tę, 
pri ri ša prie me džio ir spar do ar ba pa-
si da ro ka muo lį iš plas ti ki nių mai šų. 

– Ka da ža da te at vyk ti į Lie-
tu vą?  

Vi das. – Nors mes vi si gi mę 
JAV, la bai daug ži no me apie sa vo 
tė vy nę Lie tu vą. Ame ri ko je mes pir-
miau sia iš mo ko me kal bė ti lie tu viš-
kai, o an gliš kai – bū da mi pen ke rių 
me tų. Da bar tarp tau ti nė je mo kyk-
lo je mo ko mės am ha rų ir pran cū zų 
kal bų. Chi ca go je kiek vie ną šeš ta-
die nį lan kė me lie tu viš ką mo kyk lą, 
dar esa me at ei ti nin kai, skau tai, žai-
džia me „Li tu a ni cos“ krep ši nio ko-
man do je. Mes, vi si vai kai (iš sky rus 
Ry tą), vy ko me į Lie tu vą kar tu su 
tė čiu. Man ta da bu vo 10 me tų. Kaip 
tik vy ko Ka ziu ko mu gė ir bu vo la bai 

šal ta ir ga na tam su. Lan kė me daug 
baž ny čių, nes tė tu kas dir bo su jė zui-
tais. Man ro dė si, kad Lie tu vo je vi si 
kal ba la bai grei tai. 

Va sa ra. – Lie tu va ski ria si 
nuo Af ri kos, ypač gam ta. Čia gat-
vė se la bai smir da, nes au to mo bi liai 
lei džia juo dus dū mus. Ka dan gi nė ra 
šiukš lia dė žių, žmo nės šiukš les me ta 
tie siog ant že mės. Ma to me čia daug 
kū di kė lių, ku riuos ma mos, įdo miai 
pri si ri šu sios ska ras, ne ša si ant nu ga-
rų. Tie sa, yra ir pa na šu mų. Lie tu vo-
je ir gi yra tur gų ir ma žų krau tu vė lių. 
Ame ri ko je – tik di de lės par duo tu-
vės, į ku rias žmo nės vyks ta au to-
mo bi liais. Af ri ko je mais tą per ka me 
ma žo se bū de lė se. Čia taip pat daug 
baž ny čių ir daž nai vyks ta re li gi nės 
pro ce si jos. Keis ta, kad au to mo bi lių 
vai ruo to jai, va žiuo da mi pro baž ny-
čią, per si žeg no ja. 

– Kaip Etio pi jo je šven čia te 
re li gi nes šven tes?  

Ko vas. – Etio pi jo je – re li gin-
gi žmo nės. Čia maž daug pu sė gy-
ven to jų yra mu sul mo nai, o ki ta pu-
sė – Etio pi jos or to dok sai. Tai at ski-
ra re li gi ja, ku ri vys tė si at ski rai nuo 
ki tų krikš čio ny bės ša kų. Bib li jo je 

Etio pi ja mi ni ma 32 kar tus. Net gi 
ma no ma, kad Jė zų ap lan kę ka ra liai 
ki lę iš šio re gio no. Žmo nės čia yra 
re li gin gi. Jie vi sus me tus tre čia die-
niais ir penk ta die niais ne val go mė-
sos, daž nai ei na į baž ny čią. Jie taip 
pat šven čia Ka lė das, bet ne gruo džio 
25 die ną, o sau sio pra džio je, nes jie 
nau do ja Ju li jaus ka len do riaus sis te-
mą (mes – Gri ga liaus). Ka lė doms jie 
taip smar kiai ne si ruo šia kaip Eu ro-
po je ar Ame ri ko je ir ne do va no ja tiek 
do va nų. Jiems Ka lė dos yra dar vie na 
pa pras ta re li gi nė šven tė. Etio pi jo je 
daug svar bes nės yra Ve ly kos. 

Kiek vie ną sek ma die nį mes 
lan ko me ka ta li kiš kas Mi šias. Kar-
tais Mi šios au ko ja mos am ha rų, kar-
tais ita lų, ge ė zo (se no ji Abi si ni jos 
kal ba) ar an glų kal bo mis. Mi šios 
ski ria si tuo, kad mu zi ka ir gies mės 
daž niau siai yra af ri kie tiš kų to nų ir 
tak tų. Kar tais etio pų gies mė se cho-
ras su džiaugs mu dai nuo ja šauk da-
mi: „Ai-jai-jai-jai-jai!“ Įdo mu, kad 
re li gi niai sim bo liai la bai pa na šūs į 
tuos, ku riuos ma to me at vy kę į Lie-
tu vą. Vie no je krau tu vė lė je ma tė me 
me di nį kry žių, ku ris at ro dė ly giai 
taip pat, kaip Vil niaus Auš ros Var tų 
Ma ri ja su kū di kė liu Jė zu mi.

ma ža ko lek ci ja? Ne tik apie juos tų 
raš tus, siu vi nio spal vas ar pie ši nio 
mo ty vus. Ši ma ža ko lek ci ja taip pat 
pa sa kos apie lie tu ves mo te ris, au gin-
tas pir mo sios Lie tu vos ne pri klau so-
my bės me tais, apie jų pa žiū ras, apie 
tai, ką jos lai kė ver ty bė mis, kas joms 
bu vo bran gu, ką jos iš si ve žė iš Lie-
tu vos, ką sau go jo ir tau so jo iki šių 
die nų. Joms sa vo pa čių ran ko mis 
siu vi nė ti ber že liai, juos tos su įra šais 
„Kur ban guo ja Ne mu nė lis, kur Še-
šu pė te ka, ten Tė vy nė ma no mie la“ 
bu vo kas die nis pri mi ni mas apie tai, 
kad sa vo ji kul tū ra tu ri bū ti bran gi na-
ma. Gai la, kad šiais lai kais at si ran da 
ir to kių, ku riems tau ti nė juos ta yra 
tik se nas, ne aiš kios pa skir ties daik-
tas, ku rio nė ra kur pa dė ti. 

Ka ri lė Vait ku tė
„The Lit hu a nian Mu seum Re view“ 

re dak to rė

siu vi nė tą pa veiks lą, stal tie sė lių. Be-
trauk da ma „tur tus“, kaip ji pa ti tai 
va di no, po nia Gied rai ty tė pa sa ko jo, 
kai šie daik tai pri klau sę ne jai, o jos 
kai my nei, Ane lei Kir vai ty tei, bu vu-
siai mo ky to jai, ak ty viai skau tei. Po-
niai Kir vai ty tei jau su ėję 92 me tai, 
gi mi nės ją iš kė lę gy ven ti ki tur, o su 
jos daik tais pa si el gę ne taip gra žiai 
– kai ku rie tie siog bu vę iš mes ti. Mū-
sų au ko to ja ne ga lė ju si ma ty ti, kaip 
šios, jos žo džiais ta riant, lie tu viš kos 
bran ge ny bės bu vo be pra žū van čios. 
Su rin ku si vi sa, ką ga lė ju si, iš skal bė, 
iš ly gi no, iš glos tė ir at ga be no į mu-
zie jų. Pa veiks lą mo ky to ja Kir vai ty tė 
pa ti sa vo ran ko mis siu vi nė ju si. Pa-
gal vė lės ap val ka lą – taip pat. Vi sas 
šis „tur tas“, ku rį kaž kas ki tas jau bu-
vo nu ra šęs į šiukš les, da bar bus sau-
go mas mu zie ju je. Apie ką pa sa kos ši 

atkelta iš 33 psl.
Kas vie niems – šiukš lės, ki tiems – tur tai bran giau si
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LR Seimo ir PLB komisijoje

Pa grin di nis šal ti nis ver ti nant 
Pi lie ty bės įsta ty mo pro jek tą tarp tau-
ti nės tei sės kon teks te yra 1997 m. 
Eu ro pos kon ven ci ja dėl pi lie ty bės 
(to liau – Eu ro pos kon ven ci ja ar ba 
Kon ven ci ja). Eu ro pos kon ven ci ja 
ne kei čia to es mi nio prin ci po, kad pi-

Pas ta ra ja me LR Sei mo ir PLB ko mi si jos po sė dy je 2009-04-21 tarp ki tų pro-
ble mi nių klau si mų daug lai ko – vi sas pus die nis – vėl bu vo skir tas dvi gu bos pi-
lie ty bės pro ble mai. Pra ne ši mus skai tė LR Pre zi den to pa ta rė ja tei sės klau si mais 
Auš ra Rau lič ky tė, tei sės spe cia lis tai dr. Dai nius Ža li mas ir Vy tau tas Sin ke vi čius, 
Ka na dos ir Len ki jos lie tu vių ben druo me nių pir mi nin kės pa pa sa ko jo apie dvi gu-
bos pi lie ty bės sam pra tą sa vo gy ve na muo se kraš tuo se. Siū lo me tris pra ne ši mus iš 
šio po sė džio išei vi jai taip ak tu a lia te ma.

Pi lie ty bės įsta ty mo pro jek tas tarp tau ti nės tei sės kon teks te
doc. dr. Dai nius Žali mas
lie ty bės reg la men ta vi mas iš es mės 
yra vals ty bės vi daus ar ba iš skir ti-
nės kom pe ten ci jos rei ka las, ta čiau 
kon ven ci jos tiks las, kaip ir tarp tau-
ti nės tei sės nor mų tiks las ap skri tai, 
yra nu sta ty ti ben druo sius pi lie ty bės, 
ypač pi lie ty bės įgi ji mo, reg la men ta-
vi mo prin ci pus, ku rių vis dėl to vals-
ty bės, tu rė da mos pla čią nuo žiū ros 
lais vę, tu rė tų lai ky tis.

Tai gi jau iš Kon ven ci jos pre-
am bu lės aiš ku, kad dau ge lis pi lie ty-
bės klau si mų lie ka vals ty bės iš skir-
ti nės kom pe ten ci jos sri ty je, kaip, 
be je, ir po žiū rio į dvi gu bą pi lie ty bę 
klau si mas. Tai la bai aiš kiai yra pa-
žy mė ta Kon ven ci jos pre am bu lė je, 
kur tie siog pri pa žin ta, kad vals ty-
bių prak ti ka dėl dvi gu bos pi lie ty bės 
iš tie sų yra įvai ri ir ga li bū ti įvai ri. 
Be je, Kon ven ci ja, jei gu žiū rė tu me 
tarp tau ti nės tei sės po žiū riu, yra tam 
tik ras po stū mis, pa ly gi nus su ki ta, 
anks tes ne, Eu ro pos Ta ry bos kon-
ven ci ja, t. y. 1963 m. kon ven ci ja dėl 
dvi gu bos pi lie ty bės at ve jų ma ži ni mo 
ir ka ro prie vo lės dvi gu bos pi lie ty bės 
at ve ju. Ga li ma sa ky ti, kad tam tik ra 
pras me tarp tau ti nė je tei sė je po žiū-
ris į dvi gu bą pi lie ty bę iš ne igia mo 
ar aki vaiz džiai ne igia mo pa ki to, tar-
kim, į neut ra lų. Dėl to 1997 m. Eu ro-
pos kon ven ci ja pa ti sa vai me jau ne-
be sie kia ma žin ti dvi gu bos pi lie ty bės 
at ve jų, ji sie kia tik tai su re gu liuo ti 
ko li zi jas, ky lan čias dėl dvi gu bos 
pi lie ty bės, ir pri pa žįs ta kiek vie nos 
vals ty bės tei sę skir tin gai ir, at si žvel-
giant į jos in di vi du a lią si tu a ci ją, nu-
sta ty ti dvi gu bos pi lie ty bės to le ra vi-
mo laips nį. Pa vyz džiui, ji pri pa žįs ta 

vals ty bės lais vę rei ka lau ti iš na tū ra-
li zuo ja mų as me nų at si sa ky ti bu vu-
sios pi lie ty bės, jei gu sie kia ma di des-
nės šių as me nų in teg ra ci jos į ša lies 
vi suo me nę, ar ba, at virkš čiai, ne rei-
ka lau ti bu vu sios pi lie ty bės at si sa ky-
mo, jei gu sie kia ma ska tin ti tos vals-
ty bės pi lie ty bės įgi ji mą. Kad ir kaip 
be bū tų, nors tarp tau ti nė tei sė pri-
pa žįs ta vi siš ką vals ty bės nuo žiū ros 
lais vę dėl po žiū rio į dvi gu bą pi lie ty-
bę, Lie tu vo je ši tą po žiū rį, pri min siu, 
nu sta to Lie tu vos Res pub li kos Kon-
sti tu ci jos 12 straips nio 2 da lis, iš ku-
rios aiš ku, kad dvi gu ba pi lie ty bė tu ri 
bū ti iš im ti mi ir ne ga li tap ti tai syk le. 
Kon ven ci jos ar ko kioms nors ki toms 
tarp tau ti nės tei sės nor moms toks po-
žiū ris, pri min siu, tik rai ne pri eš ta-
rau ja, nes tai yra su ve re ni Lie tu vos 
vals ty bės tei sė reg la men tuo ti to kio 
po bū džio klau si mus ir nu sta ty ti dvi-
gu bos pi lie ty bės to le ra vi mo laips nį.

Ta čiau Eu ro pos kon ven ci ja, 
nors ir pa lik da ma kiek vie nai vals-
ty bei tei sę nu sta ty ti sa vo po žiū rį į 
dvi gu bą pi lie ty bę, vis dėl to yra la-
bai nau din ga, iš sklai dant kai ku riuos 
mė gi na mus įpirš ti Lie tu vo je ste re o-
ti pus apie pi lie ty bę, ku rie nau do ja mi 
kar tais ne vi sai ko rek tiš kai mė gi nant 
pa keis ti Kon sti tu ci jos tu ri nį ir ra gi-
nant ne pai sy ti ne igia mo ir ri bo jan čio 
Kon sti tu ci jo je nu sta ty to Lie tu vos 
Tau tos ir vals ty bės po žiū rio į dvi gu-
bą pi lie ty bę, sie kiant „apei ti“ Kon-
sti tu ci ją ir kaip nors nu ma ty ti ga li-
my bę vi siems lie tu viams ar Lie tu vos 
pi lie čiams tu rė ti ir ki tos vals ty bės 
pi lie ty bę.

Tai gi apie ši tuos ste re o ti pus, 

DAI NIUS ŽALI MAS, VIL NIAUS UNI-
VER SI TE TO TEI SĖS FA KUL TE TO TARP-
TAU TI NĖS IR EU RO POS SĄ JUN GOS TEI SĖS 
KA TED ROS VE DĖ JAS, LR PRE ZI DEN TO 
DEK RE TU SU DA RY TOS DAR BO GRU PĖS 
NAU JO JO PI LIE TY BĖS ĮSTA TY MO PRO JEK-
TUI PA RENG TI NA RYS
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ku riuos la bai aki vaiz džiai sklai do 
Kon ven ci jos tu ri nys. Pir ma sis ste-
re o ti pas, ku rį iš sklai do Kon ven ci ja, 
yra pi lie ty bės ta pa ti ni mas su tau ty-
be. Iš Kon ven ci jos aki vaiz du, kad pi-
lie ty bė nė ra tau ty bė ir pi lie ty bė nė ra 
tau ty bės pa kai ta las. Tai yra dvi skir-
tin gos ka te go ri jos, ku rios ne tu rė tų 
bū ti tar pu sa vy je pai nio ja mos. Tau ty-
bė su po nuo ja tik tai et ni nę kil mę ir, 
kaip to kia, as mens tei sių ir pa rei gų 
vals ty bei ne su po nuo ja. O pi lie ty bė 
pa gal Kon ven ci jos 1 straips nį yra as-
mens tei si nis ry šys su vals ty be ir jis, 
pa brė žiu, ne nu ro do ir ne tu ri nu ro dy-
ti jo et ni nės kil mės. Pi lie ty bė įgy ja-
ma ir jos ga li ma ne tek ti įsta ty mo nu-
sta ty ta tvar ka, bet aš ne įsi vaiz duo ju, 
kaip ga li ma ne tek ti tau ty bės, ir juo 
la biau jos aki vaiz džiai nie kas ne ga li 
at im ti.

Pi lie ty bės įsta ty mo pro jek te, 
at si žvel giant į Eu ro pos kon ven ci jos 
api brė ži mą, pi lie ty bė api brė žia ma 
bū tent kaip nuo la ti nis tei si nis as-
mens ry šys su vals ty be, grin džia mas 
abi pu sė mis tei sė mis ir pa rei go mis. 
O Kon ven ci jos 5 straips nis, be je, 
drau džia reg la men tuo jant pi lie ty bę 
dis kri mi nuo ti as me nis et ni nės kil-
mės pa grin du, ta čiau re mian tis et ni-
ne kil me kar tais ga li mos tam tik ros 
pre fe ren ci jos pa leng vi nant pi lie ty-
bės įgi ji mą. Vie na iš to kių pre fe ren-
ci jų, be je, yra nu ma ty ta Pi lie ty bės 
įsta ty mo pro jek te, ku ria me, kaip ir 
ga lio jan čia me įsta ty me,  yra pi lie-
ty bės įgi ji mas su pap ras tin ta tvar ka 
lie tu vių kil mės as me nims (ga lio jan-
čia me įsta ty me ne vi sai tei si niu po-
žiū riu ko rek tiš kai tai su for mu luo ta 
kaip tei sės į pi lie ty bę iš sau go ji mas, 
nes iš tie sų to kios tei sės šie as me nys 
ne ga li iš sau go ti, nes nie ka da Lie tu-
vos pi lie ty bės nė ra tu rė ję).

Ant ra sis ste re o ti pas, ku rį la-
bai aki vaiz džiai iš sklai do Kon ven ci-
ja, – tai yra mi tas apie pri gim ti nės 
tei sės į Lie tu vos pi lie ty bę eg zis ta vi-
mą. Iš tie sų tarp tau ti nė je tei sė je nė ra 
pri gim ti nės tei sės į kon kre čios vals-
ty bės pi lie ty bę, to dėl ir nė ra pri gim-
ti nės tei sės į Lie tu vos pi lie ty bę, ku-
rios ta ria mai jo kiais at ve jais ne ga li-
ma ne tek ti, net jei sa vo no ru įgy ja ma 

ki tos vals ty bės pi lie ty bė. Pri gim ti nė 
tei sė iš tie sų ne tu rė tų bū ti pai nio ja-
ma su vie nu iš pi lie ty bės įgi ji mo bū-
dų, t. y. pi lie ty bės įgi ji mas gi mi mu, 
ar ba fi lia ci ja, ku rio reg la men ta vi mą 
vals ty bė, be je, ga li keis ti, kar tu keis-
da ma ir įgy jan čių gi mi mu jos pi lie-
ty bę as me nų ra tą. Pa vyz džiui, vie toj 
jus san qui nis (pi lie ty bė, įgy ja ma pa-
gal tė vų pi lie ty bę) prin ci po te oriš kai 
ga li ma nu spręs ti tai ky ti jus so li (pi-
lie ty bė įgy ja ma pa gal gi mi mo vie tą) 
prin ci pą, ir at virkš čiai. Ir tai yra iš 
es mės kiek vie nos vals ty bės ap si-
spren di mo rei ka las, ne var žo mas jo-
kių pri gim ti nių tei sių į jos pi lie ty bę.

Tai gi pri gim ti nė tei sė ne tu-
rė tų bū ti pai nio ja ma ir su vie nu iš 
Kon ven ci jos 4 straips ny je nu ro do-
mų pi lie ty bės reg la men ta vi mo prin-
ci pų. Kon ven ci ja nu ro do kaip vie ną 
iš pi lie ty bės reg la men ta vi mo prin ci-
pų, bū tent tą, kad kiek vie nas žmo-
gus tu ri tei sę į pi lie ty bę. Pa brė žiu, 
tei sę į pi lie ty bę, bet ne tei sę į kon-
kre čios vals ty bės pi lie ty bę. Ši tei sė 
reiš kia ne ne at ima mą tei sę į kon-
kre čios vals ty bės pi lie ty bę, o tei sę 
bū ti ku rios nors vals ty bės pi lie čiu 
ap skri tai. Tai yra tei sė ne bū ti be jo-
kios vals ty bės pi lie ty bės. Ir tai rei kia 
la bai aiš kiai pa sa ky ti. Kon ven ci jos 
aiš ki na ma sis raš tas taip pat pa grin-
džia tei gi nį, kad kiek vie no žmo gaus 
tei sė į pi lie ty bę su pran ta ma be pi-
lie ty bės iš ven gi mo kon teks te. Tai 
reiš kia vals ty bių po zi ty vią pa rei gą 
reg la men tuo ti pi lie ty bės klau si mus 
taip, kad žmo gus ne bū tų be jo kios 
pi lie ty bės, o ne taip, kad tu rė tų dvi-
gu bą pi lie ty bę. Tai gi tei sę į pi lie ty-
bę žmo gus ga li įgy ven din ti įvai riai 
– įgy ti vie ną pi lie ty bę gi mi mu ir jos 
ne tek ti įgi jęs ki tos vals ty bės pi lie ty-
bę na tū ra li za ci jos bū du, jei gu to kias 
pa sek mes nu sta to pir mo sios vals ty-
bės įsta ty mai.

Pa brėž čiau, kad tei gi nių apie 
pi lie ty bės ta pa ti ni mą su tau ty be ir 
pri gim ti nę tei sę į kon kre čios vals-
ty bės pi lie ty bę ne pa grin džia jo kia 
tarp tau ti nės tei sės dok tri na, jo kie 
tarp tau ti nės tei sės moks li nin kai, jo-
kie tarp tau ti niai teis mai, jo kios tarp-
tau ti nės su tar tys ir jo kios pa pro ti nės 

tarp tau ti nės tei sės nor mos. To dėl 
pa na šios te ori jos, ku rio mis mė gi na-
ma pa neig ti Kon sti tu ci ją ir Kon sti-
tu ci nio Teis mo dok tri ną ir sie kia ma 
„apei ti“ kon sti tu ci nį dvi gu bos pi-
lie ty bės ri bo ji mą, tei si niu po žiū riu 
skam ba di le tan tiš kai.

Tre čia sis ste re o ti pas, ku rį aki-
vaiz džiai iš sklai do Kon ven ci ja, yra 
tas, kad as muo, įgi jęs ki tos vals ty-
bės pi lie ty bę, ta ria mai ne ga li ne-
tek ti tu rė tos pi lie ty bės, nes tai ne va 
bū tų sa va va liš kas pi lie ty bės at ėmi-
mas. Vie nas iš Kon ven ci jos prin ci-
pų, įtvir tin tų jos 4 straips ny je, t. y. 
vie nas iš pi lie ty bės reg la men ta vi mo 
prin ci pų, iš tik rų jų yra tas, kad iš 
nie ko sa va va liš kai ne ga li bū ti at im ta 
pi lie ty bė. Bet kaip ir kiek vie na Kon-
sti tu ci jos nuo sta ta, taip ir Kon ven ci-
jos nuo sta ta ne ga li bū ti iš trauk ta iš 
kon teks to ir aiš ki na ma at sie tai nuo 
ki tų Kon ven ci jos nuo sta tų. Bū tent 
iš ki tų Kon ven ci jos nuo sta tų aiš ku, 
kad pa gal Kon ven ci ją sa va va liš ku 
pi lie ty bės at ėmi mu ne lai ko mas toks 
as mens el ge sys, bū tent pa brė žiu – 
toks as mens el ge sys, ku riuo jis pats 
at si sa ko tu rė tos pi lie ty bės, nes sa vo 
no ru įgy ja ki tos ša lies pi lie ty bę. Pa-
brė žiu – sa vo no ru įgy ja ki tos ša lies 
pi lie ty bę.

Tai yra aiš ku jau net gi iš Kon-
ven ci jos pre am bu lės, ku ri nu ro do, 
kad kiek vie na ša lis yra lais va nu sta-
ty ti pa sek mes tais at ve jais, kai jos 
pi lie tis įgy ja ar tu ri ki tos vals ty bės 
pi lie ty bę. Vie na iš tų pa sek mių, be-
je, nu sta ty ta Kon ven ci jos 7 straips-
ny je, – Kon ven ci ja lei džia vals ty bei 
nu sta ty ti, kad as muo ne ten ka jos pi-
lie ty bės sa vo no ru įgi jęs ki tos vals-
ty bės pi lie ty bę. Tai gi to kia pa sek mė 
yra vi siš kai tei sė ta pa gal tarp tau ti nę 
tei sę, o Lie tu vo je to kią pa sek mę le-
mia kon sti tu ci nis dvi gu bos pi lie ty-
bės ri bo ji mas. To dėl tei gi niai apie 
tai, kad Lie tu vos vals ty bė ta ria mai 
at ima iš lie tu vių pi lie ty bę, kai jie sa-
vo no ru įgy ja ki tos ša lies pi lie ty bę, 
yra nie kuo ne pa grįs ti. Tei sės po žiū-
riu jie yra ab so liu čiai ne tei sin gi.

Be je, vie nas iš pa gal Kon ven-
ci ją leis ti nų pi lie ty bės ne te ki mo pa-
grin dų, nu kryps tant nuo šios te mos, 
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yra ir toks as mens el ge sys, ku ris yra 
ža lin gas gy vy bi niams ar ba pa grin di-
niams vals ty bės in te re sams. Lie tu-
vo je dėl to pa gal Pi lie ty bės įsta ty mo 
pro jek tą pi lie ty bės ne bus ne ten ka ma, 
bet dėl to kio el ge sio ji ne ga lės bū ti 
įgy ta ir net at kur ta. Tai yra šio įsta-
ty mo pro jek to nau jo vė. Pa vyz džiui, 
as me nys, ko la bo ra vę su oku pa ci niu 
So vie tų są jun gos re ži mu ir da ly va-
vę ag re si jo je prieš Lie tu vą, jau aki-
vaiz džiai pi lie ty bės at kur ti ne ga lė tų, 
nors jie ir bū tų 1940 m. bir že lio 15 
d. tu rė ju sių Lie tu vos pi lie ty bę as me-
nų pa li kuo nys ar ba pa tys bū tų ta da 
tu rė ję Lie tu vos pi lie ty bę.

Vėl gi nu kryps tant šiek tiek 
nuo te mos, bū tent to kį pi lie ty bės 
san ty kių nu trau ki mui bū din gą pa-
grin dą, t. y. ža lin gą pa grin di niams 
vals ty bės in te re sams as mens el ge sį 
nu sta tė, pa vyz džiui, Len ki jos įsta ty-
mas kaip pa grin dą „len ko kor tai“ at-
im ti ar ba jos neišduo ti. Tu rint ome-
ny je dar tai, kad „len ko kor ta“ įgy ja-
ma duo dant iš kil min gą pa si ža dė ji mą 
Len ki jos kon su lo aki vaiz do je, ga li-
ma teig ti, kad „len ko kor ta“ yra kva-
zi pi lie ty bės san ty kiai, ne su de ri na mi 
nei su Sei mo na rio man da tu, nei su 
ga li my be kan di da tuo ti Pre zi den to 
rin ki muo se pa gal Lie tu vos Kon sti-
tu ci ją.

Ket vir ta sis ste re o ti pas, ku rį 
iš sklai do Kon ven ci ja, yra tas, kad 
lie tu viams, įgy jan tiems ki tos ša lies 
pi lie ty bę, iš sau go ti Lie tu vos pi lie ty-
bę ta ria mai pa de da jos 16 straips nis, 
ku ris lei džia ne rei ka lau ti ki tos vals-
ty bės at si sa ky mo, kai tai yra ne pro-
tin ga. Ta čiau iš straips nio teks to ir iš 
Kon ven ci jos aiš ki na mo jo raš to yra 
vi siš kai aiš ku, kad jis skir tas tik tai 
tai vals ty bei, ku ri tai ko na tū ra li za-
ci ją, kad ji ne rei ka lau tų iš no rin čio 
jos pi lie ty bę įgy ti as mens at si sa ky-
ti tu ri mos pi lie ty bės, kai tai yra ne-
įma no ma ar ne pro tin ga, pa vyz džiui, 
sun kiai įvyk do ma dėl ne pro tin gų 
rei ka la vi mų. Ir mes iš tie sų, reng-
da mi įsta ty mo pro jek tą, tu rė jo me 
ome ny je to kį vie ną at ve jį iš prak-
ti kos, kai Ar mė ni jos pi lie ty bę tu rė-
jęs lie tu vių kil mės as muo ne ga lė jo 
įgy ti Lie tu vos pi lie ty bės vien tik tai 

dėl to, kad Ar mė ni jos pi lie ty bės ga-
li ma at si sa ky ti tik ati tar na vus jos 
ka riuo me nė je, o, de ja, jis Ar mė ni jos 
ka riuo me nė je ne bu vo tar na vęs. Vie-
na iš šio Pi lie ty bės įsta ty mo ga li mų 
nau jo vių – gal būt bū tų ga li ma dar la-
biau su pap ras tin ti pi lie ty bės įgi ji mą 
lie tu vių kil mės as me nims nu sta tant, 
kad ne bū tų rei ka lau ja ma iš jų at si-
sa ky ti ki tos vals ty bės pi lie ty bės tais 
at ve jais, kai tai yra ne įma no ma ar ba 
tie siog pa gal ap lin ky bes ne pro tin ga. 
Bet tai nie ko ben dra ne tu ri su tei se į 
dvi gu bą pi lie ty bę, o yra tik Lie tu vos 
pi lie ty bės įgi ji mo są ly gų klau si mas.

Pi lie ty bės įsta ty mo pro jek tas 
įgy ven di na Kon ven ci jos 14 straips-
ny je nu ma ty tus dvi gu bos pi lie ty bės 
at ve jus (žiū rint tarp tau ti nės tei sės 
kon teks te, iš es mės tai yra re ko men-
duo ti ni dvi gu bos pi lie ty bės at ve jai). 
Pa gal Kon ven ci jos 14 straips nį dvi-
gu bos pi lie ty bės ga li my bė tu rė tų 
bū ti nu ma ty ta tuo at ve ju, kai ji tu-
ri ma ne as mens lais va va lia, bū tent 
vai kui įgy jant abi pi lie ty bes gi mi mu 
ir įgy jant ki tos vals ty bės pi lie ty bę 
au to ma tiš kai dėl san tuo kos su ki-
tos vals ty bės pi lie čiu su da ry mo (jei 
toks au to ma ti nis pi lie ty bės įgi ji mas 
nu ma ty tas tos vals ty bės įsta ty mu). 
Taip pat dar nu sta ty ti pa pil do mai iš-
skir ti nių is to ri nių, tei si nių ir po li ti-
nių ap lin ky bių nu lem ti at ve jai, apie 
ku riuos kal bė jo ger bia mo ji Res pub-
li kos Pre zi den to pa ta rė ja. Ir aš tik tai 
pri dur siu, kad, žiū rint iš tarp tau ti nės 
tei sės po zi ci jų, to kie as me nys – iš-
trem ti iš oku puo tos Lie tu vos Res-
pub li kos, iš vy kę ir ne be ga lė ję su-
grįž ti į Lie tu vos Res pub li ką dėl pa-
grįs tos bai mės bū ti per se kio ja miems 
ar ba net gi dėl pa grįs tos bai mės dėl 
sa vo gy vy bės Lie tu vos pi lie čiai – 
tam tik ra pras me ga lė tų bū ti pri ly-
gin ti pa bė gė liams. Tuo tar pu, jei gu 
kal bė tu me apie as me nis, ku rie pa si-
trau kė iš Lie tu vos po 1990 m. ko vo 
11 d., tai tarp tau ti nės tei sės po žiū riu 
to kių as me nų pa bė gė liams pri ly gin-
ti ne ga li ma, nes jiems ne ky la jo kios 
pa grįs tos bai mės, dėl ku rios jie ne-
ga lė tų grįž ti į tė vy nę. Tai jo kiu at ve-
ju ne ga li pri lyg ti pa si trau ki mui iš ša-
lies dėl oku pa ci jos ir rep re si jų. Tai gi 

as me nys, iš vyks tan tys iš vals ty bės 
tik dėl eko no mi nių prie žas čių, pa gal 
tarp tau ti nę tei sę pa bė gė liais ne lai ko-
mi, o mė gi ni mai juos pri ly gin ti po li-
ti niams pa bė gė liams, ma no po žiū riu, 
yra kai ku rių ne at sa kin gų po li ti kų 
ne leis ti nas po pu lis ti nis el ge sys.

Ži no ma, plės ti dvi gu bą pi-
lie ty bę ga lin čių tu rė ti as me nų ra tą 
Kon ven ci ja ap skri tai ne truk do. Ta-
čiau, kaip mi nė ta, Lie tu vos įsta ty mų 
lei dė jui to ne lei džia Kon sti tu ci ja. 
No rint dar la biau, nei nu ma ty ta Pi-
lie ty bės įsta ty mo pro jek te, iš plės ti 
ga lin čių tu rė ti dvi gu bą pi lie ty bę as-
me nų ra tą, rei kė tų ap skri tai pa nai-
kin ti Kon sti tu ci jos 12 straips nio 2 
da ly je įtvir tin tą kon sti tu ci nį dvi gu-
bos pi lie ty bės ri bo ji mą: rei kia pa sa-
ky ti są ži nin gai ir at vi rai, kad jei gu 
mes no rė tu me pri pa žin ti tei sę tu rė ti 
dvi gu bą pi lie ty bę taip pat as me nims, 
ku rie sa vo no ru po 1990 m. ko vo 11 
d. įgi jo ki tos vals ty bės pi lie ty bę, tai 
Kon sti tu ci jos 12 straips nio 2 da lies 
nuo sta ta tu rė tų skam bė ti taip, kad 
kiek vie nas Lie tu vos Res pub li kos pi-
lie tis kar tu ga li bū ti ir ki tos vals ty-
bės pi lie čiu.

Tai gi no rint pa ten kin ti tam 
tik ros iš ei vi jos da lies no rus, kad vi-
si gy ve nan tys už sie ny je Lie tu vos 
pi lie čiai (ar vi si lie tu viai) ga lė tų tu-
rė ti ir ki tos vals ty bės pi lie ty bę, aki-
vaiz džiai rei kia keis ti Kon sti tu ci ją, 
jos 12 straips nį, ku ris ga li bū ti pa-
keis tas tik re fe ren du mu. Ta čiau šis 
klau si mas taip pat ne tu rė tų bū ti su-
pap ras ti na mas, tu rė tų bū ti ma to mos 
vi sos to kio ga li mo Kon sti tu ci jos 
pa kei ti mo pa sek mės. Žvel giant į jį 
tarp tau ti nės tei sės kon teks te aš pa-
brėž čiau, kad, ko ge ra, to kiu at ve ju 
tek tų keis ti ne vie ną Kon sti tu ci jos 
straips nį. Štai yra 2008 m. lap kri čio 
18 d. Eu ro pos žmo gaus tei sių teis-
mo spren di mas Ta na se ir Chir to a ca 
prieš Mol do vą by lo je, ku rio je Teis-
mas nu spren dė, kad jei gu vals ty bė je 
dvi gu ba pi lie ty bė yra la bai pa pli tu si 
ir fak tiš kai į ją tu ri tei sę kiek vie nas 
pi lie tis, kaip yra, pa vyz džiui, Mol-
do vo je, tai to kiu at ve ju ne ga li bū ti 
tai ko mas ri bo ji mas bū ti par la men to 
na riu tik tiems as me nims, ku rie tu-
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ri tik vie ną tos ša lies pi lie ty bę, nes 
toks ri bo ji mas yra dis kri mi na ci nis ir 
aki vaiz džiai ne pro por cin gas. Ki taip 
ta riant, jei gu dvi gu ba pi lie ty bė yra 
la bai pa pli tu si, tai ją tu rin čių as me-
nų eli mi na vi mas iš da ly va vi mo par-
la men to rin ki muo se yra ne tei sė tas. 
Tai gi rei kia pa sa ky ti aiš kiai ir vi siš-
kai at vi rai, kad nu spren dus iš es mės 
leis ti vi siems Lie tu vos Res pub li kos 
pi lie čiams kar tu bū ti ir ki tos vals ty-
bės pi lie čiais, taip pat rei kė tų keis ti 
ir Kon sti tu ci jos 56 straips nio 1 da lį, 
ku ri nu sta to, kad Sei mo na riu ne ga li 
bū ti as muo, ne su si jęs pa si ža dė ji mu 
ar prie sai ka su už sie nio vals ty bė mis. 
To dėl svars tant vi siš ko dvi gu bos pi-
lie ty bės li be ra li za vi mo klau si mą, 
taip pat rei kė tų tu rė ti ome ny je ir šį 
as pek tą ir at sa ky ti sau į klau si mą, 
ar iš tie sų yra no ri ma, kad Lie tu vos 
par la men to na riais tap tų bet ku rios 
ki tos vals ty bės pi lie ty bę tu rin tys as-
me nys.

Be to, rei kia tu rė ti ome ny je ir 
tai, kad ne ri bo ja mas dvi gu bos pi lie-
ty bės pa pli ti mas even tu a liai su kur tų 
to kią si tu a ci ją, kai at si ras tų daug į 
Lie tu vos vi suo me nę ir po li ti nį gy ve-
ni mą ne in teg ruo tų Lie tu vos pi lie čių, 
to dėl at ei ty je mū sų ša lies li ki mą ga-
lė tų lem ti jos gy ve ni me ne da ly vau-
jan tys ir su Lie tu vo je gy ve nan čiais 

jos pi lie čiais ma žai ką ben dra tu rin-
tys as me nys, t. y. po li ti nis Lie tu vos 
gy ve ni mas tap tų vis la biau pri klau-
so mas nuo la bai men kus ry šius su 
ša li mi pa lai kan čių ar ba ap skri tai to-
kių ry šių ne tu rin čių as me nų, ku rie, 
ne pai sant to, tu rė tų to kią pa čią tei sę 
spręs ti ša lies li ki mą, kaip ir kas die-
nia me jos gy ve ni me da ly vau jan tys 
pi lie čiai. At si žvel giant į tai, tek tų 
svars ty ti, ar ne de rė tų kai ku rių vals-
ty bių pa vyz džiu ri bo ti to kių pi lie čių, 
ku rie yra vi siš kai ne in teg ruo ti į Lie-
tu vos vi suo me nę ir po li ti nį gy ve ni-
mą, rin ki mų tei sę rei ka la vi mu nuo lat 
gy ven ti Lie tu vo je tam tik rą lai ką, t. 
y. iš es mės ga lė tų tek ti ri bo ti už sie-
ny je gy ve nan čių Lie tu vos pi lie čių 
po li ti nes tei ses.

Kaip ma ty ti, vi siš kas dvi gu-
bos pi lie ty bės li be ra li za vi mas nė ra 
tik tei gia mas ar ba ne igia mas da ly kas 
ir ga li at neš ti dar dau giau pro ble mų, 
ne gu įsi vaiz duo ja mų pri va lu mų. To-
dėl ven giant mi nė tų pa kan ka mai ra-
di ka lių kon sti tu ci nių re for mų, aš ra-
gin čiau Lie tu vos pi lie čius bū ti sa vo 
ša lies pa trio tais ir pi lie čiais bei sa vo 
no ru ne siek ti jo kios ki tos vals ty bės 
pi lie ty bės. Klau si mą, ar Lie tu vos pi-
lie čiui yra pi lie tiš ka siek ti ki tos vas-
ty bės pi lie ty bės, pa lik čiau re to ri niu.

Bet ku riuo at ve ju pri si min ti-

nas Kon sti tu ci jos 28 straips nis, ku ris 
įpa rei go ja vi sus Lie tu vos Res pub li-
kos pi lie čius lai ky tis jos Kon sti tu ci-
jos, to dėl jo kie pi lie čiai ne tu rė tų ra-
gin ti nei Res pub li kos Pre zi den to, nei 
Sei mo na rių, ku rie vi si da vė prie sai-
ką bū ti iš ti ki mi Kon sti tu ci jai, im tis 
an ti kons ti tu ci nių žings nių ir ieš ko ti 
ke lių, kaip „apei ti“ Kon sti tu ci ją iš-
ple čiant dvi gu bos pi lie ty bės at ve jus 
taip, kad ki tos vals ty bės pi lie ty bę 
ga lė tų tu rė ti vi si Lie tu vos pi lie čiai. 
To kie ra gi ni mai iš es mės yra ra gi-
ni mai pa žeis ti iš ti ki my bės Lie tu vos 
vals ty bei prie sai ką, to dėl sa vo tu ri-
niu jie yra an ti kons ti tu ci niai ir nie-
kaip ne de ra su pi lie tiš ku mo są vo ka. 
Bū tent pa gar ba Kon sti tu ci jai yra tas 
pa grin das, ku ris tu ri jung ti vi sus Lie-
tu vos Res pub li kos pi lie čius ir ku riuo 
re mian tis ga li ma dis ku tuo ti, ieš ko ti 
ir ras ti op ti ma liau sius bei tei sė tus 
spren di mus, su si ju sius su Lie tu vos 
pi lie ty be. Iš lai kant pa gar bą Kon-
sti tu ci jai šie spren di mai tu rė tų bū ti 
ar ba pa gal vei kian čią Kon sti tu ci ją, 
ar ba siū lan tys nu sta ty ta tvar ka keis ti 
ati tin ka mas Kon sti tu ci jos nuo sta tas, 
o ne jas pa min ti.

Pa reng ta pa gal pra ne ši mą 
LR Sei mo ir PLB ko mi si jos 

po sė dy je 2009-04-21

dvi gu bos pi lie ty bės klau si mu. Vi sai 
ne už si me na ir Ka na dos vy riau sy bei 
ne įdo mu, ar žmo gus, ku ris pra šo Ka-
na dos pi lie ty bės, yra vie nos ar dvie-
jų, ar tri jų ki tų kraš tų pi lie tis. Ka-
na dos, sa vai me aiš ku, de mog ra fi nė 
si tu a ci ja ski ria si nuo Lie tu vos, mes 
ieš kom, kad kuo dau giau žmo nių at-
va žiuo tų į mū sų di de lį kraš tą, nes čia 
yra ma žai gy ven to jų. 

Mū sų pir ma sis Pi lie ty bės įsta-
ty mas pri im tas 1947 m. Iki to lai ko 
bu vo me Di džio sios Bri ta ni jos pi lie-
čiai, ta da mes pa kei tė me sa vo Kon-
sti tu ci ją ir įsta ty mus, kad ga lė tu me 
tu rė ti sa vo pi lie ty bę. Mū sų įsta ty mas 

Ka na dos kon sti tu ci jo je dvi gu ba pi lie ty bė ne mi ni ma
Jo a na Ku rai tė

Ka na dos LB val dy bos pir mi nin kė, LR Sei mo ir PLB ko mi si jos na rė
vi sais ki tais at ve jais la bai pa na šus į 
Lie tu vos, kad pi lie ty bę ga li ma įgy ti 
gims tant Ka na do je, gims tant už Ka-
na dos ri bų, ga li įgy ti pi lie ty bę, jei gu 
vie nas iš tė vų yra Ka na dos pi lie tis. 
Taip pat mes daug kam su tei kėm pi-
lie ty bę na tū ra li za ci jos tvar ka. No riu 
pa brėž ti, kad da bar ti niame Lie tu vos 
Res pub li kos pro jek te yra ma žas ter-
mi nas. Pas mus anks čiau bu vo rei-
ka lau ja ma tei sė to, nuo la ti nio gy ve-
ni mo Ka na do je pen ke rių me tų. O 
da bar su ma žin ta iki tre jų me tų, nuo 
1977 m., bet šiuo me tu lie ka tre ji 
me tai, o pas jus yra tik vie ne ri me-
tai, daug trum pes nis lai ko tar pis. 

Bu vau pa kvies ta trum pai api-
bū din ti pas ku ti niuo sius Ka na dos pi-
lie ty bės įsta ty mo pa kei ti mus, ku rie 
įvy ko prieš tris die nas – ba lan džio 
17 d. Ka na dos par la men tas pri ėmė 
Pi lie ty bės įsta ty mo pa kei ti mą, ku-
ris ap ri bo jo už sie ny je gi mu sių tei sę 
įgy ti Ka na dos pi lie ty bę. Aš trum pai 
pa aiš kin siu, kas ten įvy ko. No rė čiau 
pa brėž ti du da ly kus. 

Pir ma, yra es mi nis skir tu mas 
tarp Ka na dos kon sti tu ci jos ir Lie tu-
vos ta pras me, kad Ka na dos kon sti-
tu ci ja nie ko ne mi ni apie dvi gu bą pi-
lie ty bę. Ant ras da ly kas, Ka na da sa-
vo įsta ty muo se yra vi siš kai neut ra li 



Pasaulio lietuvis  /  2009 Birželis - Liepa42

LR Seimo ir PLB komisijoje

Šie pas ku ti nie ji pa kei ti mai 
bu vo da ro mi to dėl, kad iš ki lo rū-
pes tis ne dėl dvi gu bos pi lie ty bės, 
bet kad pa sau ly je bu vo la bai daug 
Ka na dos pi lie čių, ku rie au to ma tiš-
kai įgi jo Ka na dos pi lie ty bę, net kai 
ku riems ne ži nant au to ma tiš kai bu vo 
duo ta pi lie ty bė pa gal tė vų pi lie ty bę. 
Nu ta ri mas bu vo toks: sie kiant iš sau-
go ti Ka na dos pi lie ty bės reikš mę rei-
kia ap ri bo ti iki vie nos kar tos. Ki taip 
sa kant, jei gu man, Ka na dos pi lie tei, 
gim tų vai kas už Ka na dos ri bų, tas 
vai kas au to ma tiš kai yra Ka na dos pi-

lie tis, jei gu tas vai kas, tar ki me, ma-
no duk ra, gi mu si už Ka na dos ri bų, 
su si tuok tų su kuo nors, ji, Ka na dos 
pi lie tė, su si lau kia šei mos, tai jos 
vai kai ne be tu ri tei sės įgy ti Ka na dos 
pi lie ty bę, jei gu jie ne grįž ta į Ka na-
dą. Ta da jie mū sų na tū ra li za ci jos 
tvar ka pra šo si Ka na dos pi lie ty bės. 
Ki taip sa kant, pi lie ty bė nė ra su tei-
kia ma au to ma tiš kai. 

Šis klau si mas pa si da ro la bai 
ak tu a lus įvai riuo se kraš tuo se. Kei-
čia si są ly gos, kei čia si po li ti ka. Mū-
sų val džia ir gi la bai il gai svars tė šį 

No rė čiau at kreip ti dė me sį į 
ke le tą as pek tų ir pa ly gin ti, kaip Len-
ki ja spren džia pa na šias pro ble mas. 
Ji nai ir gi spren džia iš nau jo, šiais 
me tais, va sa rio mėn., pri ėmė nau ją 
Pi lie ty bės įsta ty mą. 

No rė čiau pra dė ti tuo, kad Len-
ki ja sa vo Kon sti tu ci jo je yra įra šiu si, 
jog Len ki jos pi lie tis nie ka dos ne pra-
ran da Len ki jos pi lie ty bės, ne bent jis 
sa vo va lia at si sa ko. Ši tas įra šas yra 
es mi nis, nu sa kan tis pi lie ty bės es mę. 
Aiš ku, pi lie ty bė ir tau ty bė yra vi siš-
kai skir tin gi da ly kai, ta čiau Len ki-
jos Kon sti tu ci jo je yra pa ra šy ta, kad 
Len ki jos vals ty bė už tik ri na len kų 
kul tū ros plėt rą sa vo vals ty bė je ir 
len kų tau tos in te re sus. Ir tai aki vaiz-
džiai jau čia ma Len ki jos gy ve ni me, 
kad ta vals ty bė rū pi na si len kų tau tos 
kul tū ra ir len kų tau tos in te re sais, gi-
na tuos in te re sus. Aš ma nau, kad du 
ši tie įra šai ir lei džia spręs ti kai ku-
riuos da ly kus, kaip tai kon kre čiais 
at ve jais da ro Len ki jos vals ty bė. 

Grįž tant prie Pi lie ty bės įsta ty-
mo, apie dvi gu bą pi lie ty bę iš tik rų jų 
ne kal ba ma daug. Pi lie ty bės įsta ty me 
pa ra šy ta štai kas: kiek vie no Len ki-
jos pi lie čio, ne svar bu, kiek jis pi lie-
ty bių tu ri, pa rei gos ir tei sės Len ki-
jos vals ty bei yra to kios, kaip ir ki to 
žmo gaus, ku ris tu ri tik Len ki jos pi-
lie ty bę, bei pri du ria ma, kad Len ki-
jos vals ty bė ne už tik ri na pa pil do mų 

Len ki jos pi lie tis nie ka dos ne pra ran da Len ki jos pi lie ty bės

klau si mą, ke lis kar tus kon sul ta vo si 
su vi suo me ne ir ga lų ga le pri ėjo prie 
šio pa kei ti mo. Ka na dos vy riau sy bė 
tu ri vaiz do kli pą. Ro do mas žmo gus, 
ku ris pa bun da šeš ta die nį iš ry to su-
ži no jęs, kad yra Ka na dos pi lie tis. 
Tai yra bū das in for muo ti pa sau ly je 
pa skli du sius žmo nės, kad kai ku rie 
iš jų jau da bar ne be ga lės to liau per-
duo ti sa vo vai kams Ka na dos pi lie ty-
bės ir kad ki ti įgis Ka na dos pi lie ty bę 
au to ma tiš kai. 

Parengta pagal pranešimą LR 
Seimo ir PLB komisijoje

Ire na Gas pe ra vi čiū tė
Len ki jos LB pir mi nin kė, LR Sei mo ir PLB ko mi si jos na rė

tei sių vien dėl to, kad tas žmo gus yra 
ki tos vals ty bės pi lie tis. Ki taip sa-
kant, Len ki jos vals ty bė ne pri pa žįs ta 
ki tos pi lie ty bės. Ji nai pri pa žįs ta sa vo 
pi lie tį ir ji nai (lyg ir ga li ma ka bu tė-
se pa sa ky ti) „ne si do mi“ tuo, kiek pi-
lie ty bių tu ri tas as muo. Pa vyz džiui, 
jei gu kon kre ti zuo tu me, aš tu riu dvi 
pi lie ty bes: Lie tu vos ir Len ki jos. Jei-
gu aš, pa vyz džiui, kur nors Len ki jo-
je teis me pa rei ka lau čiau ver tė jo iš 
lie tu vių kal bos į len kų, man tos tei-
sės ne pri klau so, nes Len ki jos vals ty-
bė su ma ni mi ben drau ja tik kaip su 
Len ki jos pi lie te. Tai gi iš es mės nu-
sa ky tas pats pa grin di nis prin ci pas. 

Iš es mės įsta ty mas yra li-
be ra les nis nei anks tes nis, at ro do, 
1962 m., ir dau giau kal ba ma apie 
pi lie ty bės su tei ki mo ga li my bes, nes, 
kaip jau mi nė jau, pi lie ty bės at ėmi-
mo ga li my bės nė ra. Yra tik tai nu ro-
dy ta tvar ka, ko kiu bū du ga li ma at si-
sa ky ti tu ri mos pi lie ty bės. Tu ri mos 
pi lie ty bės ga li ma at si sa ky ti, ta čiau, 
kaip for mu luo ja ma, su tuo at si sa ky-
mu ga li su tik ti Len ki jos Pre zi den tas. 
Kon kre čiai var to ja mi ši tie žo džiai 
„ga li su tik ti“. Va di na si, jei gu aš at si-
sa kau Len ki jos pi lie ty bės, tu riu su-
lauk ti Pre zi den to su ti ki mo, jis ga li 
su tik ti. 

Ki ti, kaip jau mi nė jau, įsta ty-
mai yra šiek tiek li be ra les ni. Pa vyz-
džiui, dis ku tuo jant iš si sky rė Sei mo 

ir Se na to nuo mo nės dėl miš rio se šei-
mo se gi mu sių vai kų ir už sie ny je gy-
ve nan čių pi lie ty bės. Ta čiau ga lu ti nis 
spren di mas bu vo toks. Se na tas siū lė 
at si klaus ti, leis ti tė vams pa si rink ti, 
ku rio tė vo pi lie ty bę, ta čiau ga lu ti nai 
bu vo pri im ta nuo sta ta, kad ne svar bu, 
ko kią ki tą pi lie ty bę tas vai kas tu ri, 
vis dėl to, jei gu vie nas iš tė vų tu ri 
Len ki jos pi lie ty bę, tam vai kui ta pi-
lie ty bė yra su tei kia ma. 

Nau jo vė bu vo dėl „Len kų kor-
tos“. Apie „Len kų kor tą“ iš tie sų aš 
ne kal bė siu, nes čia ki ta te ma. Ta čiau 
įsta ty me yra nu ma ty ta, kad „Len kų 
kor tos“ tu rė to jas, pa gy ve nęs me tus 
Len ki jo je, pri si re gist ra vęs Len ki jo je 
vie ne rius me tus, au to ma tiš kai leng-
va ti niu bū du gau na Len ki jos pi lie-
ty bę. Tai gi už ten ka pri si re gist ruo ti 
Len ki jo je vie ne riems me tams, kad 
gau tų Len ki jos pi lie ty bę. 

Aš ga lė čiau iš kel ti vi siš kai 
te ori nį klau si mą, bet ma nau, kad 
jis bū tų pro ble mi nis: ko kį spren di-
mą Lie tu va pri im tų, jei gu 200 tūkst. 
Lie tu vos len kų įgy tų Len ki jos pi-
lie ty bę, ar iš jų vi sų Lie tu va at im tų 
Lie tu vos pi lie ty bę ir koks bū tų tei si-
nis sta tu sas? Te oriš kai pa gal Len ki-
jos įsta ty mus taip įvyk ti ga li. 

Parengta pagal pranešimą LR 
Seimo ir PLB komisijoje
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Są ži nin gai sa kau: džiau giuo-
si, kad gy ve nu to kiu įdo miu me tu. 
Tuo met, kai mes svars tėm, kaip to-
liau gy ven ti, kaip at kur ti ne pri klau-
so my bę, pa brėž da vau: esu gi męs 
Ne pri klau so mo je Lie tu vo je ir no riu 
jo je gy ven ti.

Tai gi, at ėjau į pa sau lį 1939-
ųjų va sa rio 1-ąją. Ži no me, ko kie tai 
bu vo me tai – grės min gas ru duo, ka-
ro pra džia; 1940-ie ji – so vie ti nė, o 
1941-ie ji – Vo kie ti jos in ter ven ci ja. 
Mū sų šei ma gy ve no prie pat Lie tu-
vos sie nos su Vo kie ti jai jau pri klau-
siu siu Klai pė dos kraš tu. Tė vu kas 
An ta nas Sa bu tis bu vo nu si pir kęs 70 
arų skly pe lį ir pa si sta tęs pui kią so-
dy bą Kre tin go je, ant Kar te nos ke lio. 
Jo tė viš kė, kaip ir ma mos Onu tės, 
bu vo kai my nys tė je – Že mai ti jos pla-
ty bė se. Mes, ke tu ri vai ku čiai, au gom 
lai min gi, kol 1940 m. vė ly vą ru de nį 
ne per ša lo ma ma ir tė tis 1941-jų ge-
gu žę ją, vos 29-erių, tu rė jo pa lai do ti. 
O bir že lį jau pleš kė jo Kre tin ga. Vie-
nas iš šo vi nių pa tai kė ir į tė vu ko ūki-
nį pa sta tą, jis taip pat su de gė. Tė tis 
su ke tu riais vai kais, pro ša lį slen kant 
fron tui, pa si trau kė į Pet rei kų kai mą, 
ne pa klu sęs šau ki mui į ver mach tą. 
Grį žę ru sai jį vėl šau kė į ka riuo me-
nę. Ne iš ėjo, vie nu ir ki tu at ve ju ri zi-
kuo da mas gy vy be. 

Tė tis ve dė an trą kar tą, su si lau-
kė me dar ke tu rių bro lių, se se rų. Mū-
sų tė ve lis bu vo bai gęs ge rą meist rų 
mo kyk lą ir bu vo pui kus sta lius, sta-
tė na mus, da rė tvir tus bal dus, ku rie 
mū sų na muo se yra iš li kę iki šiol. 
Kar tu jis bu vo lin kęs į žem dir bys-
tę, nors sa vos že mės ne tu rė jo – apie 

Gy ve nu įdo miu me tu
Šie met 70-me tį šven čia Lie tu vos Sei mo na rys, tei si nin kas Liud vi kas Sa bu tis. Kaip 

ko le gos sa vo svei ki ni me ra šė, jis gi mė su dė tin gam, bet įdo miam gy ve ni mui, Ko vo 
11-osios Ne pri klau so my bės Ak to sig na ta ru ta po jau tu rė da mas di džiu lį tei si nin ko pa-
ty ri mą ir ga lė jo bū ti la bai nau din gas at si ku rian čiai Lie tu vos vals ty bei. To dėl šio gar-
bin go ju bi lie jaus ata skai tai tu ri ką pa teik ti – jo kur ti įsta ty mai gu la į Ne pri klau so mos 
Lie tu vos vals ty bės pa ma tus, o jo kom pe ten ci ja ir nuo sai ki as me ny bė daug pri si dė jo 
prie to, kad Lie tu va tap tų ne tik tei si ne, bet ir žmo gų ger bian čia vals ty be. Ju bi lie jaus  
pro ga Liud vi kas Sa bu tis su ti ko pa pa sa ko ti apie sa vo gy ve ni mo ke lią.

10 ha nuo mo jo iš la bai eko no miš kai 
be si tvar kan čio Kre tin gos pran ciš ko-
nų vie nuo ly no. Mes anks ti iš mo kom 
dirb ti ir gy ven ti sa va ran kiš kai. Ūky-
je vi sad bu vo trys ar kliai, ke tu rios 
kar vės, po ra ve ži mų, ka rie ta, že mės 
ūkio pa dar gai, ku lia mo ji, dy ze liu su-
ka mos gir nos ir vi sa ki ta… ir am ži-
nas lau ki mas, ka da iš veš į Si bi rą. 

Trum pai ta riant, man ne pa si-
se kė lai ku baig ti vi du ri nės mo kyk-
los, – sep ty nio lik me čiui te ko iš vyk ti 
į Ši lu tės me cha ni za ci jos mo kyk lą, 
čia įgi jau me cha ni za to riaus-šalt kal-
vio pro fe si ją ir per Klai pė dos dar bi-
nin kų tel ki mo punk tą iš vy kau į Ka-
re li ją kirs ti miš ko. Ten per pus an trų 
me tų už sig rū di nau, dir bau med kir čiu 
ir vil ki ko vai ruo to ju, bu vau pa im tas 
į „vois ką“. Tar na vau ra ke ti niuo se 
da li niuo se prie Le ning ra do, kur vėl 
ma ne už kro vė dar bais – pra dė jau 
nuo bū rio va do pa va duo to jo ir bai-
giau vir ši la. Grį žau į tė viš kę ir per 
tre jus me tus, dirb da mas ir da ly vau-
da mas me no sa vi veik lo je, bai giau 
va ka ri nę vi du ri nę, su kū riau šei mą, 
įsto jau į Vil niaus uni ver si te to Tei sės 
fa kul te tą, nors dū šioj bu vau su pla na-
vęs stu di juo ti dai lę (in ter je rą-eks ter-
je rą), chi rur gi ją. Bet nei chi rur gi jos, 
nei žur na lis ti kos, ku riai taip pat tu-
rė jau po lin kį (dir bau vie ti nio ra di jo 
dik to riu mi, ži nių ren gė ju), ne įsi sa vi-
nau, ta čiau la bai sėk min gai bai giau 
tei sę.

Pa klau si te, ko dėl toks pa si rin-
ki mas? Mė gau tei sin gu mą. Šei mos 
kon flik tuo se vi sa da už tar da vau bro-
lius ir se se ris, kai ma ty da vau, kad 
tė vas iš jų per daug rei ka lau ja (o jis 

bu vo griež tas), – jau ta da man „pra-
na ša vo“ ad vo ka to ama tą. Gal tai, gal 
ir ne lei do su pras ti, kad tei si nin kas 
ga li pa dė ti žmo gui. Tik ne nu ė jau 
dirb ti ad vo ka tu, žmo nės sa kė, – ad-
vo ka tai bran gi nin kai. Dir bant pro-
ku ro ru ir vyk dant įsta ty mų prie žiū rą 
man daug pa si se kė pa dė ti žmo nėms. 
Vi suo met rei kia lik ti pa čiam sa vi mi, 
iš lai ky ti pa do ru mą ir su pras ti ki tų 
bė das.

Drau gai, su ku riais ei da vom 
į šo kius, sa ky da vo – kaip tu ga li: 
tre jus me tus dra mos te at ro bū re ly je 
vai di nai tei gia mus he ro jus, o da bar 

LIUD VI KAS SA BU TIS
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nu ė jai į pro ku ra tū rą? Sa kiau, kai ka-
da man kal ti nin ko la biau gai la, ne gu 
nu ken tė ju sio jo ar ba nu ken tė ju sio-
sios, – kai įsi gi li ni į si tu a ci ją, ma tai, 
kad bū na ir taip, kad nu si žen gi mas 
iš pro vo kuo ja mas. Ži no ma, tuo met 
nu si kals ta mu mas bu vo ma žes nis ne-
gu da bar, gal ir nu si kal ti mai bu vo 
pa pras tes ni, bet man, kaip pra de dan-
čia jam, vis ko bu vo per daug, – su dė-
tin ga ir įdo mu. 

Pra dė jau tar dy to ju Kre tin gos 
tar pra jo ni nė je pro ku ra tū ro je, po to 
bu vau pa siųs tas į Ig na li ną vy riau-
siuo ju pro ku ro ru. Tuo me tu pra si-
dė jo Snieč kaus ato mi nės elek tri nės 
sta ty ba. Ge ne ro lai ma ne keiks no da-
vo: „Iš kur tu čia toks at si ra dai, kad 
mus kon tro liuo ji, pa sta tėm dvi elek-
tri nes prie Le ning ra do ir pro ku ro ro 
ne ma tėm, o tu da bar mums ra my bės 
ne duo di?!“ O man pa do rūs žmo nės 
sa ky da vo: „Žiū rėk, pro ku ro re, kad 
ne vež tų atau šu sio skie di nio, nes trū-
ki nės pa ma tai, tu rė sit daug bė dų“. 
Mes vyk dėm pro ku ro ri nę prie žiū rą 
ir sta ty bo se, vi sur ki šom sa vo tri gra-
šį, kad ir to me to stan dar tai ne bū tų 

pa žei džia mi, ypač dėl ko ky bės. 
Iš ten po še še rių me tų bu-

vau pa kvies tas į Vil nių, į tuo me ti nę 
„kad rų“ kal vę – Cen tro ko mi te tą. 
Ju ri di niais klau si mais te ko ku ruo-
ti Aukš čiau si ą jį teis mą, Tei sin gu mo 
mi nis te ri ją, ad vo ka tū rą, pro ku ra tū-
rą, res pub li ki nę Ne pil na me čių rei ka-
lų ko mi si ją. Tre jus me tus ati dir bus 
pa sky rė LTSR pro ku ro ro pir muo-
ju pa va duo to ju. Tuo me tu so vie ti nė 
va do vy bė jau ma tė, kad va di na mo ji 
„glas nostj“ sa vo pa da rė: ir Są jun go-
je, ir Lie tu vo je at si ra do tam tik rų ju-
de sių vie šu mo link. Pra dė ta ieš ko ti 
žmo gaus, ku ris to mis są ly go mis tik-
tų bū ti Lie tu vos pro ku ro ru. Tas pa-
rei gas pa siū lė už im ti man. Kai tvir-
ti no Mask vo je, ma ne „akė jo“ sker sai 
iš il gai, tei gė, kad pas mus ir „bo lo-
to mest ni čest vo“ (sa va pel kė), „a li-
tov ski je za ko ny tolj ko dlia li tov cev“ 
(lie tu viš ki įsta ty mai tik lie tu viams). 
Aš tik at sa kiau: „Na os no ve vsie so-
juz nych“ (są jun gi nių įsta ty mų pa-
grin du). Kai ėjau iš Lie tu vos at sto-
vy bės Mask vo je į Krem lių ir TSRS 
ge ne ra li nę pro ku ra tū rą, ma čiau, kaip 

Kry mo to to riai jau dre bi no mies to 
sie nas. Tai bu vo 1987-ųjų rug pjū-
tis…

Jau čiau, kad į tą pos tą ei nu 
lai ki nai, bet ma niau – jei gu toks li-
ki mas, ne at si sa ky siu. Grį žęs į Vil nių 
ra dau dau gy bę dar bų, anks tes nės ra-
my bės jau ne ga li ma bu vo ti kė tis – 
ne va ga vai ge rą pos tą ir ga li ra miai 
gy ven ti. Be to, Lie tu vos kom par ti jos 
va dai vi saip spau dė ir no rė jo žmo nių 
ne pa si ten ki ni mą su krau ti man, kaip 
pro ku ro rui, ant gal vos, kad vyk dy-
da mas prie žiū rą tuos žmo nes – są-
jū die čius izo liuo čiau, areš tuo čiau, 
įves čiau tvar ką ir draus mę. Aš į tuos 
pro ce sus žiū rė jau la bai ati džiai ir pa-
lan kiai, o jiems pa aiš kin da vau: „Pa-
si skai ty kit Gor ba čio vo kal bas – vie-
šu mas lie pia dau giau ben drau ti su 
žmo nė mis, iš girs ti jų ge ras min tis“. 
To kiu sti liu mi iš veng da vau stai gaus 
puo li mo ir prieš lai ki nio at lei di mo, 
bet jau čiau, kad jų ne pa si ten ki ni mas 
ma ni mi au ga. Tuo la biau, kad net pa-
čio je pro ku ra tū ro je lei dau įsi steig ti 
Są jū džio gru pei, ku rios veik lo je ir 
pats da ly va vau. Tai, be je, bu vo vie-

LIUDVIKAS SABUTIS SU ŽMONA SIGITA IR SŪNUM LIUDU VILNIAUS SENAMIESČIO PANORAMOJE
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Susitikimai

nin te lė to kio po bū džio gru pė vi so je 
Lie tu vo je. Pa ga liau jiems pa vy ko 
su ras ti prie žas čių, ir ma no 50-me-
čio pro ga (va sa rio mė ne sį) Bra zaus-
kas ir Be rio zo vas iš siun tė į Mask vą 
slap tą raš tą dėl įvy kių Lie tu vo je, di-
de lę da lį kal tės su ver tę man. Va žia-
vo bri ga dos. Jie ma nė, kad 1989 m., 
šven čiant Va sa rio 16-ąją, bus iš pro-
vo kuo tos riau šės Kau ne ir Vil niu je, 
bet lie tu viai el gė si la bai at sa kin gai 
ir gra žiai. Vie nok, va sa rio 24 die ną 
bu vo pa ruoš tas spe cia lus slap tas įsa-
ky mas su spren di mu ma ne at leis ti, 
be tei sės dirb ti bet ko kį dar bą pro-
ku ra tū ro je. 

Li ki mo pirštas – po ke le to sa-
vai čių per trau kos man iš Są jū džio 
būs ti nės Ta ry bos pa skam bi no ir pa-
sa kė: „Mes po sė džiau ja me, mums 
rei kia dvie jų kan di da tų į AT Pre zi-
diu mo sek re to rius vie toj Jo no Gu-
rec ko. Esi tams ta ir Ka zi mie ras Mo-
tie ka. Mo tie ka at si sa ko, ar su tin ki?“ 
Pa pra šiau lai ko pa mąs ty ti. Ką tik 
iš ėjus iš vie no ka ti lo… Ši to je Aukš-
čiau sio jo je Ta ry bo je vi si pro jek-
tai bu vo „ma ri nuo ja mi“, ge si na mi. 
Nak tį, pu sę ant ros, vėl skam bi na: 
„Ar jau ap si spren dei?“ Sa kau, nė ra 
ką spręs ti – su tik ti ne ga liu. Man at-
sa ko: „Mes ki to kan di da to ne tu rim, 
ry toj bus se si ja, mes pa lai ky sim“.

Per tris už da rus bal sa vi mus 
Aukš čiau sio jo je Ta ry bo je ir man pa-
si aiš ki nus, ko dėl bu vau iš pra šy tas iš 
to kio aukš to pro ku ro ro pos to, „liau-
dies šu lai“ per tre čią bal sa vi mą vis 
dėl to ry žo si ir bal sa vo už ma ne, ta-
pau Aukš čiau sio sios Ta ry bos pre zi-
diu mo sek re to riu mi.

1989-1992 me tų lai ko tar pis 
ryš kiai per ėjo per ma no gy ve ni mą, 
dar bą ir per žmo giš ką ją pa tir tį. Po 
są jū die tiš kų rin ki mų 1990 m. va sa-
rio-ko vo mė ne sį, dau gu mai at ėjus į 
Aukš čiau si ą ją Ta ry bą – nei ka bi ne-
tų, nei įsta ty mų pro jek tų ne ra dom 
ir nie kas jų ne ruo šė, vis ką rei kė-
jo pra dė ti pa tiems. Nau jai iš rink ta 
Aukš čiau sio ji Ta ry ba (At ku ria ma sis 
Sei mas) dar kar tą ma ne iš rin ko (nie-
kam ne bal sa vus prieš) sek re to riu mi 
ir pre zi diu mo na riu. Juo ati dir bau iki 
pat 1992 m. ru dens, kai bu vo bal suo-

ja ma pa leis ti Aukš čiau si ą ją Ta ry bą. 
Aš tvir ti nau: „Esam iš rink ti pen ke-
riems me tams, tu rim ati dirb ti ir aš 
ne bal suo siu už prieš lai ki nį par la-
men to pa lei di mą“. Dau gu ma bal sa-
vo už, ir įvy ko di džiau sia Lie tu vos 
ne pri klau so my bė je bė da: pur vi nais 
ba tais, pur vi no mis min ti mis, su di-
džiau siu kerš tu į Sei mą at ėjo bu vę 
so cia lis tai-ko mu nis tai, nie kaip ne-
pri si dė ję prie ne pri klau so my bės, o 
ieš ko ję ir te bei eš kan tys bū dų, kaip 
ją su men kin ti. 

Ir da bar klau san tis jų iš ve-
džio ji mų ir po strin ga vi mų ma ty ti: 
kaip ne sa kė tie sos, taip ir ne sa ko, 
kaip me la vo, taip ir me luo ja. Jie tie-
siog ne ga li ne me luo ti. Jiems vis kas 
pri klau sė, jie ma no, kad ir šian dien 
jiems vis kas tu ri pri klau sy ti. Jie pri-
si me na, jog per mus, są jū die čius, 
ne ga lė jo at vi rai da ry ti sa vo po li ti-
kos, dėl to nuo 1992 m. aš ket ve rius 
me tus ne ga lė jau gau ti jo kio dar bo 
vals ty bės tar ny bo je, nors bu vau su-
ra dęs bent ke le tą vie tų. Vi sur kon-
tro lia vo V.Be rio zo vas, A.Bra zaus kas 
ir jų pa ran ki niai. Bu vau pri glaus tas 
ju ris kon sul tu „Lie tu vos ai de“, ku-
rį stro piai gy niau. Ma čiau, kad yra 
žmo nių, ku rie pro vo kuo ja re dak to-
rių, sten gia si iš šauk ti teis mi nius gin-
čus, dirb ti nai pri si teis ti dėl gar bės ir 
oru mo įžei di mo ne ma žas su mas. Iš 
23 ieš ki nių per dve jus me tus pa si se-
kė su ma žin ti iki 3 ir ge ro kai pa dė ti, 
kad laik raš tis ne žlug tų. Kei tė si lai-

kai, kei tė mės ir mes. 
1995 m., kai ma ne pa kvie tė 

dar bui į Vil niaus sa vi val dy bę, da ly-
va vau Sei mo rin ki muo se. Plun gė je 
iš rink tas bu vau pa tvir tin tas Vals ty-
bės val dy mo ir sa vi val dy bių ko mi-
te to pir mi nin ku, įstei gė me ne ma ža 
nau jų sa vi val dy bių, pa ruo šė me pa-
grin di nius vals ty bės tar ny bos įsta-
ty mus. Ir da bar vėl, ačiū lie tu viams, 
esu tre čią kar tą iš rinktas į Sei mą. 
Dir bu be jo kių pos tų kaip vals ty-
bės po li ti kas. Ir man yra sma gu mas 
ir lai mė kur ti, tie siog dirb ti ku riant 
įsta ty mus, pa tar ti ki tiems. Iš tie sų 
dir bu ne tik par la men ti nį, bet ir tei-
si nį dar bą vals ty bės val dy mo ir sa-
vi val dos sri ty je. Daug ma tau spra gų, 
ne pa da ry tų da ly kų, bet vis kas ei na į 
ge rą ją pu sę. Ma nau, kad taip ir eis. 
Duok Die ve, ne pa lūž ti šian die ni-
nei Vy riau sy bei, ne pa lūž ti ko a li ci-
jos part ne riams. Sei me rei kia tu rė ti 
85 bal sus. Ta da vi sas kai ruo liš kas 
pur vas at šo ka. Prieš jė gą ir me lą tu-
ri bū ti so li da ri, veiks min ga, pro ta-
ujan ti jė ga. Ti kėjausi, kad tu rė si me 
ir veik les nį Lie tu vos pre zi den tą, ir 
vals ty bės vi daus rei ka luo se pa ju dė-
si me į prie kį.

Ma no tė vas nie ka da lie tu viš-
kos val džios ne kei kė ir nė iš vie-
nos val džios leng va tų ne lau kė, pats 
vis ką su si kū rė ir sa vo vai kus mo kė: 
„Vai kai, vis ką tu rit pa si da ry ti pa tys, 
be ki tų ma lo nės“.

Parengė Aud ro nė V. Škiu dai tė
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Aplankykite Lietuvą

An tri me tai ren gia mą kon-
kur są „Lie tu vos kul tū ros sos ti nė“ 
šie met lai mė jo Plun gė (pra ėju siais 
– Za ra sai). Kal bi na me Plun gės ra-
jo no me rę El vy rą Va le ri ją La pu kie-
nę, kas Že mai ti jo je ga lė tų pa trauk ti 
už sie nio lie tu vius.

– Kas tie žmo nės, ku rie 
Plun gei pel nė to kią gar bę (ir at sa-
ko my bę) – Lie tu vos kul tū ros sos ti-
nės var dą?

– Pra ėju siais me tais mes taip 
pat bu vo me pa te kę į de šim tu ką (už-

Šie met Lie tu vos kul tū ros sos ti nė įkur din ta Plun gė je

ėmė me 6-8 vie tas). Šie met da ly va-
vo 17 sa vi val dy bių (Tel šiai tei kė du 
pro jek tus), iš ku rių mū sų pro jek-
tas pri pa žin tas ge riau sias. Pro jek tą 
ren gė Kul tū ros cen tro di rek to rius 
Ro mas Ma tu lis, da bar ti nė kul tū ros 
sky riaus ve dė ja Vi da Sau ka lie nė, 
la bai no riai pri si dė jo mū sų mies to 
me ni nin kai, Na cio na li nio par ko dar-
buo to jai ir kt. Bu vo la bai daug idė jų, 
kul tū ri nin kai la bai gra žiai dir bo. Da-
bar rū pi na mės, ar Kul tū ros mi nis te-
ri jos pa ža dė tos lė šos – 300 tūkst. bus 
skir tos, nes daug dar bų jau yra pa da-

ry ta. Nau jų eta tų ne stei gė me, mū sų 
žmo nės kū ry bin gi ir darbš tūs ir vi-
sus dar bus at lie ka pa tys. Lė šos ski-
ria mos tik pa tiems ren gi niams. Ti ki-
mės ap si ei ti ne di de lė mis iš lai do mis. 

Pir mas ren gi nys bu vo Už ga-
vė nės Pla te liuo se. Tai nau jas tu ris ti-
nis ob jek tas, ku ris taip pat yra lai mė-
jęs kon kur są 2008 m. – pla te liš kiai 
va žia vo į Pran cū zi ją pri sta ty ti sa vo 
pro jek tą, ku ris vei kia vi sus me tus – 
Pla te liai pa trauk lūs ir žie mą, ir va-
sa rą. Jų Už ga vė nes įtrau kė me į Lie-
tu vos kul tū ros sos ti nės pro jek tą ir 

MO MEN TAS IŠ TARP TAU TI NIO OGINS KIŲ FES TI VA LIO PLUN GĖ JE
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knygų lentynoje 

sky rė me pa pil do mų lė šų iš ra jo no 
biu dže to. Jų pro jek tas tuo pa trauk-
lus, kad jis yra gy vas kaip tra di ci ja, 
ku ri dar ne bu vo mi ru si. Pla te liš kiai 
vi sa da tą šven tę šven tė ir vi sas Plun-
gės ra jo nas Už ga vė nėms va žiuo da vo 
į Pla te lius. Jų šven tė la bai liau diš ka, 
tik rai se no viš ka.

–Ar tie ren gi niai yra skir ti 
dau giau sa viems žmo nėms, ar ska-
tina te at vyk ti vi są Lie tu vą?

– Re kla muo jamės pla čiai. 
Vie šo ji įstai ga, ku ri or ga ni zuo ja 
„Vil nius – Eu ro pos kul tū ros sos ti-
nė“, ir gi sa vo ruož tu įsi pa rei go jo 
mus re kla muo ti. Vi si mū sų ren gi-
niai yra pa trauk lūs, pvz., Plun giš kių 
drau gi jos ini ci juo tas Ogins kių fes ti-
va lis, ku ris ren gia mas kar tu su sa vi-
val dy bės įstai ga – Že mai čių dai lės 
mu zie ju mi. Ža ve sio tu ri ir žmo nių 
iš ap lin ki nių ra jo nų su trau kia kla-
si ki nės mu zi kos fes ti va lis Ogins kių 
dva re. La bai po pu lia rūs pu čia mų-
jų or kest rų fes ti va liai, ku rie su si ję 
taip pat su Ogins kių var du, nes ta me 
dva re vei kė ir pu čia mų jų or kest ras. 
Ren gi niai vyks ta gra žio je ap lin ko je, 
di džiu lė je erd vė je – dva ro par ke, ku-
ris da bar yra tvar ko mas, kuo mes la-
bai džiau gia mės. Tai žmo nes trau kia 
ir į fes ti va lius su si ren ka la bai daug 

žmo nių. 
Ko vo 11-12 d. vy ko Tarp tau-

ti nis vai kų ir jau ni mo tau ti nių šo kių 
ko lek ty vų fes ti va lis „Ko vo 11-osios 
vai kai“; ba lan džio 24 d., Eu ro pos 
par kų die ną, bu vo ren gia mas tu ris-
ti nis marš ru tas „XVI II a. Plun gės 
kraš to me di nės ba ro ki nės baž ny čios 
(Gin ta liš kės, Ber žo ro, Pla te lių, Geg-
rė nų, Al sė džių)“ pri sta ty mas; bir že-
lio 5-6 d. Že mai čių Kal va ri jo je – „O 
aš ei nu vėl že mės il ge sy...“, ren gi-
nys, skir tas po etui V. Ma čer niui at-
min ti ir kt.

– Ar Lie tu vos kul tū ros sos ti-
nės pro jek tas, ma no te, jū sų ra jo-
nui at neš gar bės, ar ti ki tės ko nors 
ir dau giau?

– Ti ki mės, kad kaž kas liks ir 
tu rės iš lie ka mo sios ver tės, kaž kas 
bus įam žin ta. Kiek vie na vie to vė tu-
ri nuo sta bių žmo nių, taip ir Plun gė, 
pvz., mu zi kai An drius Ku li kaus kas, 
Do mar kai, Gied rė Kau kai tė. To kie 
žmo nės pro jek to me tu ne tik ką nors 
at liks pa tys, bet ir liks koks nors įra-
šas apie juos, pvz., žal va ri nis suo liu-
kas mies to cen tre, kur bū si mie ji mu-
zi kai mėg da vo rink tis ir mu zi kuo ti, 
kai jau ni bu vo. Tai mums liks kaip 
liu di ji mas, kad ir pro vin ci jo je ga-
li iš kil ti žy mių žmo nių ir iš plauk ti į 

JAV Lie tu vių Ben druo me nės 
kul tū ros ta ry ba iš lei do fo to al bu mą 
„Lie tu vių kul tū ri nis pa vel das Ame-
ri ko je“, ku ris su pa žin di na skai ty-
to jus su gau siu Ame ri kos lie tu vių 
kul tū ri niu pa li ki mu Ame ri ko je. Fo-
to al bu mas tu ri ke le tą sky rių, ku rie 
ap rašo ir nuo trau ko mis vaiz duo ja 
Ame ri kos lie tu vių is to ri ją, kul tū ri-
nius cen trus, pir mą siais baž ny čias, 
baž ny čias, sta ty tas po 1950 me tų, 
vie nuo ly nus, jau ni mo sto vyk las, ne-
kil no ja mą me ną, pa min klus ir kop-
lyt stul pius, lie tu vių ka pi nes. Fo to 
al bu mas yra ra šy tas lie tu vių ir an glų 
kal ba ir yra skir tas ne tik Ame ri kos 
lie tu viams, bet ir su pa žin din ti tau-
tie čius Lie tu vo je ir sve tim tau čius su 

„Lie tu vių kul tū ri nis pa vel das Ame ri ko je“ fo to gra fi  jų al bu mas
dau giau kaip 100 me tų lie tu vių kul-
tū ri niais pa sie ki mais Ame ri ko je. 

Fo to al bu mas yra 224 pus la-
pių su dau giau kaip 300 nuo trau kų, 
30 iš 23 cm for ma to (12 iš 9 in čai), 
kie tais vir še liais. Al bu mą ga li ma 
už si sa ky ti Ame ri ko je at spaus di nus 
JAV LB tin kla py je (javlb.org) ran-
da mą re kla mi nį la pą ir už sa ky mo at-
kar pą. Al bu mo kai na Ame ri ko je yra 
40 US do le rių.  Al bu mas Lie tu vo je 
bus par duo da mas už 90 li tų. 

Fo to al bu mo pri sta ty mas yra 
ren gia mas Vil niu je, Lie tu vos na cio-
na li nia me mu zie jue, Ar se na lo g. 3, 
lie pos 7 d., 17 val va ka re. Fo to al bu-
mą bus ga li ma nu si pirk ti mu zie ju je 
ir kny gy nuo se.

pla čius van de nis. 
Tai, kas vyks Plun gės ra jo ne, 

yra tai ko ma vi siems – ir esa miems 
plun giš kiams, ir bu vu siems, ir jų 
sve čiams, kvie čia me vi sus. Bus so-
di na mas ąžuo ly nas, ku ria me kvie si-
me vi sus pa so din ti sa vo ąžuo lą, kad 
bū tų sma gu čia grįž ti. Ąžuo ly nas bus 
so di na mas la bai dva sin go je vie to je – 
Pa ku tu vė nų vie nuo ly no, kur įsi kū-
rę pran ciš ko nų jau nes nie ji bro liai, 
te ri to ri jo je. Nors ta vie ta dar nė ra 
su tvar ky ta, bet la bai pa trauk li vi-
sais at žvil giais – ir gam tos gro žiu, ir 
nu si tei ki mu. Pa grin di niai ren gi niai 
vyks va sa rą ir sve čiai iš už sie nio, 
at vy kę į Lie tu vos var do 1000-me čio 
ir Vil niaus – Eu ro pos sos ti nės ren gi-
nius, tu rės pro gos ap si lan ky ti ir Že-
mai ti jo je – Lie tu vos kul tū ros sos ti-
nės ren gi niuo se Plun gės ra jo ne. Kul-
mi na ci niai ren gi niai – bir že lio 19-21 
d., o Ogins kio fes ti va lio kon cer tai 
vyks rug pjū čio pa bai go je ir rug sė jo 
pra džio je. Ren gi niai tę sis iki pat lap-
kri čio mė ne sio. 

Tu ri me ir sa vo žen klą, ku ris 
mums la bai pa vy ko. Bu vo me pa-
skel bę kon kur są, nors bu vo trum pas 
lai kas, bet ste bė jo mės, kad da ly va vo 
la bai daug žmo nių. Lai mė jo di zai ne-
rė iš Kau no. 

Kalbėjosi Audronė V. Škiudaitė
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Knygų lentynoje

Tai 524 psl. kny ga, skir ta 
„Drau go“ dien raš čio ju bi lie jui, ką 
tik iš leis ta Vil niu je.

„Drau gas“ – Chi ca go je, JAV, 
lei džia mas dien raš tis yra se niau sias 
be per trau kos pa sau ly je gy vuo jan tis 
lie tu viš kas laik raš tis, pra dė tas leis ti 
1909 m. lie pos 12 d. Wil kes Bar re, 
Pen nsyl va ni jos vals ti jo je. Kny go je 
dau giau dė me sio kreip ta į žmo nes, 
ku rie pri si dė jo prie šio kul tū ri nio 
žyg dar bio – stei gė jus, re dak to rius, 
lei dė jus, ad mi nist ra to rius, rė mė jus. 
At ski ri straips niai skir ti vie nam iš 
stei gė jų kun. An ta nui Sta niu ky nui, 
pir ma jam vy riau sia jam re dak to riui 
kun. An ta nui Kau pui, vy riau sie-
siems re dak to riams – kun. (vė liau 
vys ku pui) Pran ciškui Pet rui Bū-
čiui, Le o nar dui Šimu čiui, il giau siai 
dir bu siam re dak ci jo je, kun. Vy tau-
tui Bag da na vi čiui, kun. Vik to rui 
Rimšeliui, kun. Pra nui Garšvai, Da-
nu tei Bin do kie nei, Da liai Ci dzi kai-
tei. Su „Drau go“ var du sie ja mi ir 
re dak to riais dir bu sie ji to kie kul tū ri-
nin kai kaip po etas Ka zys Bra dū nas, 

„Drau gui“ – 100. Už ti kė ji mą ir lie tu vy bę“
ra šy to jai Alo y zas Ba ro nas, Čes lo-
vas Grin ce vi čius, en cik lo pe di nin kas 
Bro nius Kvik lys, prel. Juo zas Pruns-
kis. Jiems taip pat kny go je ski ria ma 
dė me sio, kaip ir spaus tu vės, ad mi-
nist ra ci jos dar buo to jams. 

At ski ra me sky riu je „Lai kas 
ir žmo nės“ apie dar bą re dak ci jo je, 
apie ben dra dar bia vi mą su laik raš čiu 
pa sa ko ja bu vę dar buo to jai, au to riai, 
skai ty to jai, or ga ni za ci jų at sto vai: 
rašyto jai Nijolė Jan ku tė Užu ba lie nė, 
Vy tau tas Vo ler tas, žur na lis tė Sta sė 
Se mė nie nė, or ga ni za ci jų ry šiais su 
„Drau go“ dien raš čiu da li ja si Lie-
tu vių fon do il ga me tis pir mi nin kas 
An ta nas Raz ma, Lie tu vos vy čių var-
du kal ba Re gi na Juš kai tė Švo bie nė, 
Ame ri kos lie tu vių ta ry bos var du – 
Pra nas Jur kus, JAV Lie tu vių Ben-
druo me nės var du – Al gi man tas Ge-
čys ir kt. Di de lė da lis straips nių yra 
pa ra šy ta spe cia liai tai pro gai, bet yra 
pa si nau do ta ir įvai riu me tu spaus-
din ta medžia ga. 

Tam tik ra pras me „Drau go“ 
is to ri ja at ku ria ir ke lių kar tų lie tu vių 
gy ve na mą jį lai ko tar pį. Laik raš tis 
– tai ne abe jo ti nas lie tu vių iš ei vi jos 

Ame ri ko je, ir ne tik Ame ri ko je, met-
raš tis. Dar dau giau – tai Lie tu vos is-
to ri jos met raš tis, nes nuo pat pir mų-
jų nu me rių ja me daug vie tos ski ria-
ma Lie tu vos gy ve ni mui ir įvy kiams 
kraš te nu švies ti. 

Per 100 me tų kei tė si žmo nės, 
gy ve ni mas, bet ne si kei tė iš ei vi jos 
mei lė sa vo ir vė liau sa vo tė vų tė vy-
nei Lie tu vai, rū pes tis ja. Lie tu vos 
var do, jos gam tos ir žmo nių aukš ti-
ni mas – tai pa grin di nis mo ty vas, ei-
nan tis per vi są šimt me tį. 

Kny gos su da ry to ja – Drau go 
fon do di rek to rių ta ry bos pir mi nin kė 
Ma ri ja Re mie nė, „Drau gui“ iš ti ki-
mai tar nau jan ti jau tris de šimt me-
čius. Kny gos lei dė ja – ta pa ti dien-
raš čio lei dė ja – Lie tu vių ka ta li kų 
spau dos drau gi ja. 

Pir ma sis kny gos pri sta ty mas 
vyks Vil niu je PLB Sei mo me tu, lie-
pos 9 d., 18.00 val., Na cio na li nė je 
ga le ri jo je (Kon sti tu ci jos pr. 22, Vil-
nius). Kny gos pri sta ty mas JAV vyks 
rug sė jo 20 d., 12:30 val. p.p. PLC, 
Lie tu vių dai lės mu zie ju je, Le mon te.

PL inf.

„DRAU GO“ DIEN RAŠTIS APDOVANOJAMAS „TŪKS TANT ME ČIO ŽVAIGŽ DĖS“ ŽY ME-
NIU: (IŠ DEŠ.) URM MI NIST RAS V. UŠAC KAS, „DRAU GO“ DIEN RAŠ ČIO VYR. RE DAK-
TO RĖ D. CI DZI KAI TĖ IR LEI DĖ JŲ TA RY BOS PIR M. S. KUP RYS. J. KUPRIO NUOTR.
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Pre li mi na ri pro gra ma
Lie pos 8 d.
08.00-09.00 Re gist ra ci ja.
09.00-09.30 Pa sau lio Lie tu vių 

Ben druo me nės vė lia vos pa kė li mas 
Ne pri klau so my bės aikš tė je.

09.30-10.30 Iš kil min gas po-
sė dis Lie tu vos Res pub li kos Sei mo 
III rū mų Kon fe ren ci jų sa lė je. 

 In vo ka ci ja, kraš tų Lie tu vių 
Ben druo me nių de le ga ci jų pri sta ty-
mas, Lie tu vos Res pub li kos Pre zi-
den to Val do Adam kaus svei ki ni mas 
ir Sei mo ati da ry mas, svei ki ni mai.

10.30-11.00 Per trau ka
11.00-11.30 Ren ka ma: PLB 

Sei mo pre zi diu mas, sek re to ria tas, 
bal sų skai čia vi mo, no mi na ci jų ir re-
zo liu ci jų ko mi si jos. Dar bot var kės 
pri sta ty mas ir pri ėmi mas.

11.30-13.00 PLB val dy bos 
pir mi nin kės Re gi nos Na ru šie nės 
pra ne ši mas. Kon tro lės ko mi si jos 
pro to ko las, Gar bės teis mo pra ne ši-
mas. PLJS val dy bos pir mi nin ko Sta-
sio Ku lia vo pra ne ši mas. 

Dis ku si jos.
13.00-14.30 Pie tūs.
14.30-15.45 PLB pras mė. 
15.45-16.15 Ben dra dar bia vi-

mo mo men tai. 
16.15-17.00 Kas yra lie tu vis, 

gy ve nan tis užsie ny je. 
17.00-19.00 

Lie pos 9  d.
09.00-9.30 Li tu a nis ti nio švie-

ti mo už sie nio ša ly se ypa tu mai ir iš-
šū kiai. Ben drie ji mo kyk lų nuo sta tai.  

09.30-10.00 Kraš tų Lie tu vių 
Ben druo me nių ar chy vai. 

10.00-10.30 Sie lo va dos 
apžval ga ir ten den ci jos Lie tu vių 
Ben druo me nė se.  

10.30-11.00 Per trau ka.
11.00-11.30 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 re or-
ga ni za vi mas. 

11.30-11.45 PLB fi nan sai. 
11.45-13.00 Ko kia pa ra ma 

PA SAU LIO LIE TU VIŲ BEN DRUO ME NĖS XI II SEI MAS

rei ka lin ga iš Lie tu vos išlai ky ti lie tu-
vy bę už sie ny je. 

13.00-14.30 Pie tūs.
14.30-15.15 Ar PLB yra kom-

pe ten tin ga ir au to ri te tin ga spręs ti 
kraš tų Lie tu vių Ben druo me nių vi-
daus pro ble mas. 

15.15-15.45 At sto vy bė – rei-
ka lin gu mas, po ten cia las, iš lai dų fi-
nan sa vi mas. 

15.45-16.30 Ben dra dar bia vi-
mas su Lie tu vos vi suo me ni nė mis or-
ga ni za ci jo mis.                                                               

16.30-17.00  „Pa sau lio lie tu-
vis“ ir už sie nio lie tu vių spau da. 

Lie pos 10 d.
09.00-10.00 LR Pi lie ty bė. 
10.00-10.30 Pa tvir ti ni mai LR 

Sei mo ir PLB ko mi si jos nuo sta tų. 
10.30-11.00 Per trau ka.                    
11.00-12.00 Kan di da tų į PLB 

val dy bą, Kon tro lės ko mi si ją ir Gar-
bės teis mą pri sta ty mas.

12.00-12.30 Rin ki mai.
12.30-14.00 Pie tūs.
14.00-16.00 Nu ta ri mų ir re zo-

liu ci jų pri ėmi mas, bal sa vi mas.
16.00-16.15 Rin ki mų re zul ta-

tų pa skel bi mas. 
16.15-17.00 PLB XI II Sei mo 

api ben dri ni mas.
Užda ry mas.

Ki ti ren gi niai
Lie pos 5 d.
Šv. Mišios, skir tos užsie nio 

lie tu viams, lie pos 5 d., sek ma die nį, 
12.30 v.p.p.

Vil niaus ar ki ka ted ro je (šv. 
Mišios bus tran sliuo ja mos per Lie tu-
vos ra di ją);

Di die ji Že mai čių Kal va ri-
jos at lai dai Že mai čių Kal va ri jo je, 
Že mai ti jo je, lie pos 5, sek ma die nį, 
12.00 v.p.p. (su ma)

Po su mos vyks iš kil min ga 
pro ce si ja į Kry žiaus ke lio kal ną.

(pla tes nė in for ma ci ja www.
ze mai ciu kal va ri ja.lt) 

Lie pos 7 d. 
17.00 val. Lie tu vos na cio na-

li nia me mu zie ju je (Ar se na lo g. 3, 
Vil nius) JAV Lie tu vių Ben druo me-
nės kul tū ros ta ry ba kvie čia į fo to-
gra fi jų al bu mo „Lie tu vių kul tū ri nis 
pa vel das Ame ri ko je“ pri sta ty mą. 
Ren gi nį ve da Lie tu vos na cio na li nio 
mu zie jaus di rek to rė Bi ru tė Kul ny tė. 
Al bu mą pri sta to at sa kin ga sis re dak-
to rius Al gis Lu kas, Vil niaus uni ver-
si te to prof. Do mas Kau nas, Vil niaus 
pe da go gi nio uni ver si te to prof. Ro-
mu al das Gri gas. Da ly vau ja gar bės 
sve čiai: už sie nio rei ka lų mi nist ras 
Vy gau das Ušac kas, kul tū ros mi nist-
ras Re mi gi jus Vil kai tis, PLB val dy-
bos pir mi nin kė Re gi na Na ru šie nė, 
JAV Lie tu vių Ben druo me nės pir-
mi nin kas Vy tas Ma ciū nas. Me ni nė 
pro gra ma: Vil niaus jau ni mo fol klo ro 
an sam blis „Spie čius“.

Lie pos 9 d. 
18.00 val. Na cio na li nė je ga le-

ri jo je (Kon sti tu ci jos pr. 22, Vil nius) 
kny gos „Drau gui“ – 100. Už ti kė ji-
mą ir lie tu vy bę“ pri sta ty mas. 

Lie pos 10 d.
PLB XI II Sei mo užda ry-

mo va ka ras. Pro gra ma: Vals ty bi nio 
dai nų ir šo kių an sam blio „Lie tu va“ 
kon cer tas Na cio na li nės M. K. Čiur-
lio nio me nų mo kyk los šokio te at ro 
sa lė je (ad re sas: T. Kos ciuškos g. 11, 
Vil nius). Pro gra mos pa va di ni mas – 
„Auk so fon do“ pro gra ma – ge riau si 
ir įspū din giau si kū ri niai ir šokiai iš 
an sam blio re per tu a ro (kon cer to truk-
mė – 1,5 val.). Po kon cer to – vai šės.
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Žy maus lie tu vių liau dies me-
no ty ri nė to jo, ta len tin go kom po zi to-
riaus pro fe so riaus Jo no Šve do įkur-
tas an sam blis su mei le puo se lė ja ir 
kū ry biš kai per tei kia liau dies me ną. 

Me tams bė gant kei čia si šo-
kė jų, dai ni nin kų, mu zi kan tų kar tos, 
bet an sam blis vi suo met jau nat viš kai 
ver žlus, kū ry bin gas, do va no jan tis 
žmo nėms kil nų liau dies me no gro žį, 
ug dan tis nau jas sce ni nio me no tra di-
ci jas. An sam blis ži no mas vi so je Lie-
tu vo je ir dau ge ly je už sie nio ša lių: 
Len ki jo je, Ru mu ni jo je, Vo kie ti jo je, 
Če ki jo je, Slo va ki jo je, Mon go li jo je, 
Bel gi jo je, Ju gos la vi jo je, Suo mi jo-
je, Ka na do je, Ja po ni jo je, Ai ri jo je, 
Lo ty nų Ame ri kos ša ly se, Ita li jo je, 
Pran cū zi jo je, Da ni jo je, Olan di jo je… 

Kur va žiuo tų an sam blis, vi sur 
gė ri ma si grakš čiais šo kiais, nuo tai-
kin go mis dai no mis, liau dies in stru-
men tų mu zi ka. An sam blie čius puo-

šia žy mių res pub li kos dai li nin kų Re-
gi nos Son gai lai tės ir Juo zo Bal či ko-
nio bei ki tų tau ti niais raš tais ataus ti 
kos tiu mai.

An sam blio or kest re – tik liau-
dies in stru men tai. Švel nios pje sės 
gro ja mos bir by ne, kan klė mis. Re ta 
pro gra ma ap si ei na be dau dy čių įžan-
gos, nuo tai kin gų pje sių sku du čiams, 
skra ba lams ar ving rios lumz de lių 
me lo di jos.

Kon cer te iš gir si te ir džiu gių, 
ir grau džių dai nų, liau dies in stru-
men tų me lo di jų, pa ma ty si te liau dies 
šo kių, įvai rias pal viais raš tais mir-
gan čių tau ti nių rū bų. Vi sa tai kū ry-
biš kai per tei kia gy vy bin gas tau to dai-
lės ir tau to sa kos me no tra di ci jas. O 
pro gra mo je skam ban tys šiuo lai ki niai 
lie tu vių kom po zi to rių kū ri niai su-
teiks nū die nių Lie tu vos gy ve ni mo 
rit mų, at skleis ne iš sen ka mas mū sų 
liau dies kū ry bi nes ga lias. „Lie tu vos“ 

Vals ty bi nis dai nų ir šo kių an sam blis 
„Lie tu va“ koncertuos PLB Seimo dalyviams

an sam bly je pui kiai de ra et no gra-
fi š ku mas su šiuo lai kiš ku mu, tau tos 
dva si nio pa li ki mo hu ma niz mas su 
da bar ti nės vi suo me nės op ti miz mu.

Pa to bu lin ti na gin gų meist-
rų lie tu vių liau dies in stru men tai – 
lumz de liai, sku du čiai, dau dy tės, bir-
by nės, kel mas ir skra ba lai, kan klės 
– an sam blio or kest re skam ba kaip 
lanks čiau si kla si ki niai. Dai li nin kų 
su kur tuo se an sam blie čių kos tiu muo-
se vai vo rykš te tvis ka skir tin gų Lie-
tu vos et no gra fi nių re gio nų raš tai ir 
spal vos.

An sam blio kū ry bos skry nio je 
– per 1000 kū ri nių, dau giau kaip 8 
tūks tan čiai kon cer tų, 36 ori gi na lios 
pro gra mos. Kiek vie na jų – kaip di-
de lės ir iš min tin gos kny gos pus la pis, 
by lo jan tis Lie tu vą iš šimt me čių go-
dų, šo kiais ir dai na ke rin tis jau nys-
tės ir ta len tų ža ve siu, na cio na li nio 
me no grožiu.


