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Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo  
dis ku si jo se ne kar tą buvo paliesta PLB ėji mo į 
vie šu mą tema – sa vo veik los, sa vo or ga ni za ci jos 
re kla ma vi mas. Bu vo siū lo ma, – ir su tuo ne ga-
li ma ne su tik ti, – kur kas di des ne jė ga verž tis į 
pla tes nį pa sau lį pir miau sia per Lie tu vos ži niask-
lai dą ir, ži no ma, stip rin ti sa vo lei di nį „Pa sau lio 
lie tu vį“. Ma žė jant se nų jų lie tu vių Ame ri ko je, 
ku rie šį žur na lą kū rė ir be veik pu sę šimt me čio 
iš lai kė, smar kiai ma žė ja ir pre nu me ra to rių. Šiuo 
me tu be li ko 600 egz. ti ra žas, iš jų – 500 yra užsi-
sa kiu sių. Tie sa, eg zis tuo ja in ter ne ti nis va rian tas 
ir jis su lau kia 1500 lan ky to jų per mė ne sį. Tai, 
rei kia ma ny ti, jau na sis skai ty to jas. Su va žia vi mas 
neap si spren dė, ar bus lei džia mas po pie ri nis žur-
na lo va rian tas, nors PLB pir mi nin kė Re gi na Na-
ru šie nė ra gi no jo ne atsi sa ky ti ir pra šė jį pa tiems 
dau giau skai ty ti ir rem ti. Tai tu rės spręs ti nau jo ji 
val dy ba.

Jau ni Sei mo de le ga tai pa gei da vo, kad žur-
na las at si nau jin tų ir pa si keis tų; vie ni siū lė jį pa-
vers ti pu siau ver slo žur na lu ir par duo ti re kla mą 
(bu vo da ry ta ir to kių ban dy mų, bet ku ris ver sli-
nin kas duos re kla mą žur na lui, ku ris ke liau ja į 
vi są pa sau lį po ke lis, ke lio li ka ar ke lias de šimt 
eg zem plio rių?); ki ti ka te go riš kai bu vo nu si sta tę 
prieš po pie ri nį va rian tą ir pa gei da vo pa ties mo-
der niau sio in ter ne ti nio va rian to, kuo met ja me ga-
li ma bū tų rašyti ir dis ku tuo ti vi siems, kas no ri. 

Žvel giant iš re dak ci jos daržo, at ro do, kad 
pir miau sia žur na las, koks be bū tų jo pa vi da las, 
tu rė tų tu rė ti kraš tų ben druo me nių pa ra mą. Į pa-
sau lio lie tu vių ren gi nius žur na lo re dak to rė, ku ri 
yra vie nin te lė dar buo to ja, ne nu va žiuos, nes tam 
nė ra lė šų, to dėl kiek vie na ben druo me nė tu rė tų 
tu rė ti sa vo spau dos at sto vą, ku ris rū pin tų si ne tik 
veik los pro pa ga vi mu, bet ir pre nu me ra to riais. O 
štai koks vaiz de lis su si da ro žvel giant į šių me-
tų PL skai ty to jus: dau giau siai, kaip ir anks čiau, 
skai to JAV lie tu viai (281), Aust ra li jo je – 63, Ka-
na do je – 36, vi so je Va ka rų Eu ro po je jį skai to 31, 
o Ry tų Eu ro po je – 37. 

Tai gi, jei gu pa sau lio lie tu viai no ri tu rė ti 
sa vo ži niask lai dą, jie tu ri tuo rū pin tis. Tau ti nių 
ma žu mų ir iš ei vi jos de par ta men tas, kaip Sei me 
sa kė ir PLB pir mi nin kė, ne su ge bės rem ti taip, 
kad vi sai veik lai už tek tų lė šų. Vis kas kai nuo ja – 
jei gu ne pi ni gais, tai dar bais, o šiuo at ve ju – ra ši-
niais, ku rių va sarą ir prieš Ka lė das PL re dak ci ja 
be veik ne su lau kia. 

Aud ro nė V. Škiu dai tė

Pa sau lio lie tu viai 
ir pa sau lis

xiii plb seime
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Lie pos 8-10 d. Vil niu je, LR 
Seimo rūmuose, vy ko try lik ta sis Pa-
sau lio Lie tu vių Ben druo me nės Sei-
mas, ku ris per tris die nas ap ta rė la-
bai daug rei ka lų, per skai ty ta įdo mių 
pra ne ši mų, vy ko ki ti ren gi niai, pri-
im ta re zo liu ci jų. Sei mui bu vo iš leis-
tas spe cia lus lei di nys, ku ria me pa-
teik tos PLB kraš tų veik los ata skai-
tos. Šio je žur na lo lai do je pa ban dy-
si me ap tar ti XI II PLB su va žia vi mą.

Šiek tiek ben drų ži nių. Da ly-
va vo 134 de le ga tai (iš 186 iš rink tų 
41 kraš te). In vo ka ci ja Sei mo dar bą 
pra dė jo Lie tu vos vys ku pų kon fe ren-
ci jos sek re to rius prel. Gin taras Gru-
šas, Sei mo na rius svei ki no nau jo ji 
Lie tu vos pre zi den tė Da lia Gry baus-
kai tė, LR Sei mo pir mi nin kas Arū nas 
Va lins kas, už sie nio rei ka lų mi nist ras 

Try lik ta sis PLB sei mas Vil niu je

Vy gau das Ušac kas. Su va žia vi mui 
ves ti iš rink tas pre zi diu mas, ku rį su-
da rė Juo zas Po li kai tis (JAV), Jū ra tė 
Cas per sen (Švei ca ri ja), Ire na Gas-
pe ra vi čiū tė (Len ki ja); sek re to ria tas: 
Va len ti na Lo gi no va (Uk rai na), Al-
do na Ja nu šo ny tė (Len ki ja). 

Ata skai ti nius pra ne ši mus per-
skai tė PLB Val dy bos pir mi nin kė Re-
gi na Na ru šie nė (Val dy bos ata skai tos 
kas met bu vo spaus di na mos „Pa sau-
lio lie tu vy je“) ir Pa sau lio lie tu vių 
jau ni mo są jun gos pir mi nin kas Sta sys 
Ku lia vas, at si skai tė PLB Kon tro lės 
ko mi si jos pir mi nin kas Al gi man tas 
Ge čys (JAV), Gar bės teis mo pir mi-
nin kas Al gis Ru gie nius, PLB at sto-
vas Lie tu vo je Gab rie lius Žem kal nis. 
Pra nešimuo se nag ri nė tos pa sau lio 
lie tu viams ak tu a lios te mos. Kal bė jo: 

PLB Val dy bos vi ce pir mi nin kas Le-
o nas Nar bu tis, Lie tu va (PLB pras-
mė); PLB Val dy bos vi ce pir mi nin kė 
Vi ta li ja Pa lu bai ty tė Ko les ni ko va, 
Bal ta ru si ja (Ben dra dar bia vi mo mo-
men tai); Liū da Ru gie nie nė, JAV, ir 
Da lia Hen ke, Vo kie ti ja (Kas yra lie-
tu vis); Jū ra tė Cas per sen, Švei ca ri-
ja (Li tu a nis ti nio švie ti mo už sie nio 
ša ly se ypa tu mai ir iš šū kiai); Ja ras 
Al kis, Lie tu va (Kraš tų ben druo me-
nių ar chy vai); prel. Ed mun das Put-
ri mas ir Lie tu vos evan ge li kų liu te-
ro nų baž ny čios vys ku pas Min dau-
gas Sa bu tis (Sie lo va dos ap žval ga 
lie tu vių ben druo me nė se); už sie nio 
rei ka lų mi nist ras Vy gau das Ušac kas 
ir TMID gen. di rek to rius Arvydas 
Dau no ra vi čius (Tau ti nių ma žu mų ir 
iš ei vi jos de par ta men to prie LR Vy-

AT SI SVEI KI NI MUI PRA ĖJU SIOS KA DEN CI JOS PLB VAL DY BA NU SI FO TOG RA FA VO SU PLB SEIMĄ PA GER BU SIA LIE TU VOS RES-
PUB LI KOS PRE ZI DEN TE DA LIA GRY BAUS KAI TE (IŠ KAI RĖS): DA LIA HEN KE, RE GI NA NA RU ŠIE NĖ (PLB PIRM.), DA LIA GRY BAUS-
KAI TĖ, AN GE LĖ VAI ČIŪ NIE NĖ, DA LIA A. GIED RI MIE NĖ, PET RAS MAK SI MA VI ČIUS, VI TA LI JA KO LES NI KO VA, STA SYS KU LIA VAS
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riau sy bės re or ga ni za vi mas); apie 
pa ra mos kraš tuo se rei ka lus kal bė jo 
Ar gen ti nos LB at sto vas Jo se Ru ben 
Rep šys, Ka na dos LB pir mi nin kė Jo-
a na Ku rai tė La sie nė, Uk rai nos LB 
pir mi nin kė Džiu li ja Fe dir kie nė ir 
Vo kie ti jos LB pir mi nin kas An ta nas 
Šiugž di nis. Ap tar tos PLB žur na lo 
„Pa sau lio lie tu vis“ lei di mo pro ble-
mos.

PLB Sei mo de le ga tai bu vo pa-
kvies ti į ke le tą ren gi nių – JAV LB 
iš leis to al bu mo „Lie tu vių kul tū ri nis 
pa vel das Ame ri ko je“ (at sa kin ga sis 
re dak to rius Al gis Lu kas) ir „Drau-
go“ laik raš čio, lei džia mo JAV, Chi-
ca go je, 100-me čio lei di nio „Drau-
gui“ – 100. Už ti kė ji mą ir lie tu vy bę“ 
(su da ry to ja Ma ri ja Re mie nė) pri sta-
ty mą; ap lan ky ti Val do vų rū mai, prie 
ku rių at sta ty mo pri si dė jo ir PLB na-
riai. 

Apie kai ku riuos da ly kus pla-
čiau. Pra dė ki me nuo in vo ka ci jos žo-
džių, ku riuos ta rė iš ei vi jo je už au gęs 
ir su bren dęs prel. Gin taras Gru šas. 
„Lie tu vių ben druo me nės daž nai kū-
rė si prie pa ra pi jų ir tos pa ra pi jos ta-
po lie tu vių šei mų ži di niais įvai riuo-
se pa sau lio kam puo se, – sa kė pre-
la tas. – Šian dien, ma žė jant ku ni gų 
Lie tu vo je ir lie tu vių ben druo me nė se 
vi sa me pa sau ly je, pa tys tu ri me pri si-
dė ti prie Evan ge li jos ži nios sklei di-
mo. Kaip anuo met ne lau kė me val di-
nin kų ini cia ty vos tau tos iš lai ky mui, 
taip ir šian dien ne tu ri me lauk ti, kol 
su stip rės pa ra pi jos ar at vyks lie tu vis 
ku ni gas, bet im tis pa tiems skelb ti ir 
da lin tis ti kė ji mu, ku ris pa dė jo mū sų 
tau tai bręs ti bei pa lai kė ją ir mū sų 
šei mas sun kiau sių iš ban dy mų me tu. 

Su si rin ko me Lie tu vos šir dy-
je, šiuo se Sei mo rū muo se, ku riuo se 
pra ėju sio am žiaus pa bai go je, nau-
jam lais vės ry tui be auš tant, bu vo 
su teik tas vi suo ti nis iš ri ši mas pa si-
ruo šu siems krau ją lie ti ant tė vy nės 
au ku ro. Šian dien vėl esa me kvie čia-
mi dirb ti ir au ko tis Die vui ir tė vy nei, 
mels tis už mū sų tau tos šei mą Lie tu-
vo je ir vi sa me pa sau ly je“, – sa kė lai-
min da mas dar bą prel. G. Grušas.

Su di džiu le sim pa ti ja PLB 
de le ga tai su ti ko nau ją ją pre zi den-

tę Da lią Gry baus kai tę. „Jū sų vė lia-
vos ro do, kad esa te ak ty vūs, no ri te 
bū ti ak ty vūs ir pa dė ti ša liai kur be-
bū tu mė te, kur be gy ven tu mė te. PLB 
XI II su va žia vi mas, Sei mas, su kvie-
tęs po vi są pa sau lį pa skli du sius LB 
at sto vus, įro do, kaip svar bu mums 
vi siems iš lai ky ti ir ug dy ti lie tu vy-
bės dva sią, lie tu vių ry šius su tė vų 
ir pro tė vių kraš tu. ...Esu ir bū siu at-
vi ra jū sų siū ly mams, ben dram dia-
lo gui sie kiant, kad veik tų stip rios 
ben druo me nės, pa de dan čios iš sau-
go ti mū sų sa vi tu mą, lie tu viš ką ta-
pa ty bę ir svar biau sia – kal bą. Itin 
svar bu siek ti, kad pa sau lio lie tu vių 
švie ti mas tap tų vi sų mū sų pri ori te-
tu. Ne abe jo ju, kad PLB at sto vai tu-
rė tų ak ty viai da ly vau ti, kaip ir iki 
šiol, Lie tu vos val džios ins ti tu ci joms 
svars tant vi sai iš ei vi jai svar bius, ak-
tu a lius klau si mus. Vi si tu ri me su si-
telk ti: ir val džia čia, ir jūs ten, kad 
mū sų is to ri jos, lie tu vy bės ir kal bos 
puo se lė ji mas bū tų mū sų pri ori te tai“, 
– sa kė pre zi den tė. 

Da ly ki nės kal bos pra si dė jo 
PLB pir mi nin kės Re gi nos Na ru šie-
nės ata skai ti nio pra ne ši mo, ku ris 
bu vo at spaus din tas spe cia lia ja me 
PLB Sei mo lei di ny je, pri sta ty mu. 
PLB Val dy bos pir mi nin kė Re gi na 
Na ru šie nė pa žy mė jo, kad per ata-
skai ti nį lai ko tar pį įvy ko ne ma žai 
svar bių da ly kų: su si kū rė LR Sei mo 
ir PLB ko mi si ja, o prie PLB vei kė 
12 ko mi si jų: Vi suo me ni nių rei ka lų, 
Spor to ir jau ni mo rei ka lų, Spau dos 
ir in for ma ci jos, Kul tū ros, Švie ti mo, 
Fi nan sų, Sie lo va dos ir Pie tų Ame-
ri kos rei ka lų, So cia li nių, Nau jo sios 
emig ra ci jos, Eu ro pos kraš tų, Ry tų 
kraš tų bei JAV-Ka na dos-Aust ra li-
jos-Ja po ni jos-Nau jo sios Ze lan di jos 
rei ka lų. Skir tin guo se kraš tuo se gy-
ve nan tys val dy bos na riai daž niau-
siai ben dra vo elek tro ni niu bū du (iš 
vi so su reng ta 17 po sė džių, iš jų 11 
– elek tro ni niu bū du). Pa dė ko ta už 
ben dra dar bia vi mą TMID, ku ris, anot 
pir mi nin kės, „bu vo la bai pa lan kus“.

Ka dan gi PLB Val dy ba pas-
ta ruo ju me tu ne tu rė jo at sa kin go už 
fi nan sus na rio, šiuos rei ka lus ap ta rė 
pa ti val dy bos pir mi nin kė. Ji pa žy-

mė jo, kad ne se niai ir neat si skai tęs 
PLB už si da rė PLB fon das. Bu vo 
pa skelb tas PLB lė šų rin ki mo va jus, 
bet lė šų ne at ėjo, PLB Val dy bos na-
riai va ži nė jo, už te le fo nų skam bu-
čius mo kė jo iš sa vo lė šų. Dau giau sia 
pri si dė jo prel. E. Put ri mas ir Ka ta-
li kų Baž ny čia, ku ri jį iš lai kė. Pre la-
tas nuo lat glo bo jo Pie tų Ame ri kos 
ben druo me nes ir pa dė jo joms. Bu-

PREL. GIN TA RO GRUŠO IN VO KA CI-
JA. SI GI TO BIR GE LIO NUOTR.

PRA NE ŠI MĄ SKAI TO PLB KON TRO-
LĖS KO MI SI JOS PIR MI NIN KAS AL GI MAN-
TAS GE ČYS. SI GI TO BIR GE LIO NUOTR.
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vo pa dė ko ta Ka ta li kų Baž ny čiai ir 
Pre la tui už šį di de lį in dė lį. Pa dė ko ta 
iž di nin kui Ra mu čiui Pliū rai (JAV), 
ku ris su mažino PLB iš lai das fi nan-
sus tvarkęs ne mo ka mai. 

R. Na ru šie nė kal bė jo: „Lai-
kas rim tai pa si žiū rė ti į PLB fi nan-
si nę pa dė tį. Rei kia ką nors da ry ti. 
Ka dan gi ne be tu ri me PLB fon do, tu ri 
kas met bū ti vyk do mas lė šų rin ki mo 
va jus. Jūs ži not, kur yra tos lė šos, 
kas ga li duo ti. Be to kio va jaus sa vo 
kraš te PLB Val dy ba ne ga lės at lik-
ti sa vo dar bų. TMI Das ne ga lės tiek 
skir ti lė šų, kiek rei kia. 

Di de lės iš lai dos – „Pa sau lio 
lie tu vio“ žur na las. Ma no nuo mo ne, 
lei di nys yra rei ka lin gas. Tai mū sų 
veid ro dis, mes vi siems kraš tams ir 
Lie tu vai pa tei kia me, kas mes esa me, 
ką vei kia me. Bet jis mums daug kaš-
tuo ja (re dak ci jos, spaus tu vės ir pašto 
iš lai dos su da ro apie 4 tūkst. dol. per 
mėn. Red.). Kas iš jū sų už si pre nu-
me ra vo te PL, ar vi si? Yra, bet ma-
žai. Jūs pa tys ne re mia te. Dau giau sia 
pre nu me ra to rių yra JAV, Ka na do je ir 
Aust ra li jo je. Re dak to rė dir ba Vil niu-
je, o spaus di na mas žur na las Puns ke. 
Svars to me, ar ne ga lė tu me per kel ti į 
JAV, nes dau giau sia iš lai dų su da ro 
pa štas, ku rio įkai niai per pas ta ruo-
sius 3 me tus pa di dė jo dvi gu bai. Da-
bar vien už iš siun ti mą pre nu me ra to-
riams kas mė ne sį mo ka me 2,5 tūkst. 
dol. Siun ti mas kai nuo ja dau giau ne-
gu spaus di ni mas ir re da ga vi mas. Tai 
keb lus da ly kas, ir nau jo ji val dy ba tai 
tu rės spręs ti. Ki to je val dy bo je bū tų 
ma lo nu ma ty ti pri ty ru sį žmo gų, ku-
ris už si im tų fi nan sų klau si mu. Šio je 
val dy bo je to ne bu vo“, – kal bė jo val-
dy bos pir mi nin kė.

Jau ni mo są jun gos rei ka lus ap-
ta ręs Sta sys Ku lia vas pra ne šė, kad 
jau ni mas yra su si bū ręs 24-iuo se 
kraš tuo se – ir Va ka ruo se, ir Ry tuo se. 
Šiuo me tu di džiau sias rū pes tis – PLJ 
kon gre so, ku ris vyks Pie tų Ame ri kos 
tri juo se kraš tuo se, ren gi mas ir kvie-
tė pri si dė ti prie au kų jau ni mo veik lai 
rin ki mo. Sei mo da ly viai en tu zias tin-
gai pri ta rė Sta sio ra gi ni mui su reng ti 
va jų – 1 li tas Jau ni mo są jun gai. 

Dau ge lį pra ne ši mų spaus-

di na me šia me PL nu me ry je, šio je 
apžval go je pa teik si me tik kai ku-
rias pra ne šė jų ar dis ku tan tų min tis. 
Dis ku si jo je Ka na dos LB pir mi nin kė 
Jo a na Ku rai tė La sie nė siū lė: stip rin-
ti ben dru mo jaus mą, ir tai pa dė tų ką 
tik vy ku sios Vil niu je Dai nų šven tės 
sku biai iš leis tas dis kas, ku rį ben-
druo me nės iš pla tin tų sa vo kraš tuo-
se. Ji pa tei kė pa siū ly mą dėl lie tu vių 
kal bos mo ky mo me to di kos iš ei vi jos 
mo kyk lo se: „Tu ri me pa tir ties, kaip 
mo ky ti ant ros kal bos, pa ga liau rei kia 
su ves ti mū sų eks per tus su Lie tu vos 
spe cia lis tais ir pa ruoš ti va do vė lį lie-
tu viams, ku riems lie tu vių kal ba yra 
an tra ar ba tre čia kal ba. Įma no ma, 
pa da ry kim. Tre čias da ly kas – pra-
plės kim jau ni mo sta žuo tę Lie tu vo je 
– rei kia ras ti dar bo vie tas. Jau ni mas, 
kal ban tis lie tu viš kai, no ri at va žiuo ti. 
Jei gu vi sos vals ty bi nės ins ti tu ci jos 
prie to pri si dė tų, bū tų pui kus pa vyz-
dys ir ki toms, ne vy riau sy bi nėms or-
ga ni za ci joms“, – sa kė Ka na dos pir-
mi nin kė. Ji reiš kė ne pa si ten ki ni mą, 
kad Lie tu vos am ba sa do se yra ma ži-
na mi eta tai. Tai pa blo gins dar bą sie-
kiant ge ro Lie tu vos įvaiz džio. 

Ir Bal ta ru si jos LB pir mi nin-
kė Vi ta li ja Pa lu bai ty tė Ko les ni ko va 
kal bė jo apie ben dra dar bia vi mo su 
am ba sa do mis svar bą, „nes mes kar-
tu ku ria me Lie tu vos įvaiz dį, – sa kė 
ji. – O kuo jis ge res nis, tuo dau giau 
Lie tu vos ša li nin kų mes tu rė sim sa-
vo kraš te. Am ba sa dos yra vie to je ir 
joms leng viau įsi gi lin ti į tą si tu a ci ją, 
ku ri yra, ras ti iš ei tį ir spren di mą“.  

JAV LB Val dy bos pir mi nin-
kas Vy tas Ma ciū nas dis ku si jo je siū lė 
kal bė ti apie kon kre tes nius da ly kus: 
„No rė tų si ma ty ti siū ly mus, ką mū sų 
or ga ni za ci ja tu rė tų da ry ti įgy ven din-
da ma pa grin di nius už da vi nius. Daž-
nai pa si me ta ma, kas yra tie mū sų už-
da vi niai. Ma no nuo mo ne, jie tu rė tų 
bū ti du: su da ry ti są ly gas žmo nėms 
grįž ti į Lie tu vą; gy ve na ma ja me kraš-
te bran din ti ir kur ti sa vo po li ti nį svo-
rį, kad ga lė tu me tą kraš tą pa veik ti 
sa vo kraš to nau dai. Pa si sta čius šiuos 
tiks lus vi sa ki ta na tū ra liai iš plau kia, 
be lie ka dis ku tuo ti dėl kon kre čių dar-
bų. Ne ga li ma į Lie tu vą su grįž ti be 

kal bos, be kul tū ros pa ži ni mo, be po-
li ti kos, be gy ve ni mo pa ži ni mo. Jei gu 
tam ski ri dė me sio, jei gu tai vyk dai, 
tai ben druo me nė at lie ka sa vo funk-
ci ją. Kaip kur ti sa vo po li ti nį svo rį, 
se no sios ben druo me nės tu ri daug 
prak ti kos. Šian dien šį svo rį ga li ma 
už si au gin ti daug di des niu mas tu, nes 
lie tu vių yra dau ge ly je kraš tų. To dėl 
no rė čiau ma ty ti dau giau kon kre tes-
nių dis ku si jų“, – sa kė V. Ma ciū nas. 

Dau ge lis kal bė to jų reiš kė su-
si rū pi ni mą dėl Tau ti nių ma žu mų ir 
iš ei vi jos de par ta men to prie LR Vy-
riau sy bės re or ga ni za vi mo. Nors PLB 
sie kė, kad iš ei vi jos ir tau ti nių ma žu-
mų rei ka lai bū tų at skir ti, bet už sie-
nio lie tu viams at ro do, kad jų rei ka-
lai at ei ty je taps ma žiau reikš min gi, 
kai juos ims spręs ti Už sie nio rei ka lų 
mi nis te ri jo je įkur tas pa da li nys. Sei-
me kal bė ję už sie nio rei ka lų mi nist-
ras Vy gau das Ušac kas ir TMID gen. 
di rek to rius Ar vy das Dau no ra vi čius 
tei gė at virkš čiai – kad už sie nio lie-
tu vių rei ka lų at sto va vi mas Lie tu vo-
je pa ge rės, nes am ba sa do se dir ban-
tys žmo nės bus tie sio giai at sa kin gi 
už ry šius su ben druo me nė mis. Kad 
iš ei viai ga lė tų tie sio giai da ly vau ti 
spren džiant sa vo rei ka lus, prie Vy-
riau sy bės su kur ta vi suo me ni nė ko-
mi si ja, į ku rią įei na ne tik mi nist ras 
pir mi nin kas, bet ir dau ge lis mi nist rų 
bei PLB at sto vai. 

Pa dė ko ta už dar bą ka den ci ją 
bai gian čiam ir grįž tan čiam į Aust ra-
li ją PLB at sto vui Lie tu vo je Gab rie-
liui Žem kal niui ir at sto vy bės ad mi-
nist ra to rei Vir gi ni jai Gry bai tei. 

Išrink ta nau ja PLB Val dy ba 
2009-2012 m. ka den ci jai: Re gi na 
Na ru šie nė (JAV) – pir mi nin kė; Sta-
sys Ku lia vas (Ka na da) – PLJS pir-
mi nin kas; Jū ra tė Cas per sen (Švei ca-
ri ja); Ri mas Čup lins kas (Vo kie ti ja); 
Ju an Ig na cio Four ment Kal ve lis (Ar-
gen ti na); Da lia Hen ke (Vo kie ti ja); 
Vi ta li ja Ko les ni ko va (Bal ta ru si ja); 
Pet ras Mak si ma vi čius (Len ki ja); 
Au re li ja No rie nė (Bel gi ja); Arū nas 
Pa be dins kas (Ka na da); prel. Ed mun-
das Put ri mas; An ta nas Ra siu lis (Ru-
si ja); An ge lė Vai čiū nie nė (Ka na da).

PL inf.
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Nuo pat pir mų jų Ne pri klau-
so my bės at sta ty mo die nų dau ge lis 
Lie tu vos po li ti kų ak cen ta vo, kad 
ne svar bu, ko kia me pa sau lio kam-
pe ly je lie tu viai be gy ven tų, jie yra 
ne da lo ma tau tos da lis. Jei taip, tai 
tos ne da lo mos tau tos bal sas tu rė tų 
bū ti išgirs tas, nes, de mog ra fų nuo-
mo ne, šian dien be veik treč da lis lie-
tu vių tau tos gy ve na už jos ri bų. Jei 
iš tie sų už sie ny je gy ve nan tys tė vy-
nai niai po li ti kų aki mis yra ne da lo ma 
tau tos da lis, tai kas nors tu rė tų juos, 
iš si sklai džiu sią po pa sau lį dias po rą, 
rep re zen tuo ti Lie tu vos vy riau sy bė-
je, o gal net ir pa čia me Sei me. Apie 
rep re zen ta ci ją Sei me čia jau at ski ra 
te ma, bet ben dra vi mas tarp už sie nio 
lie tu vių ir Lie tu vos yra tik rai ak tu a li 
te ma ir ne to dėl, kad kam nors yra 
pa to gu ar po pu lia ru apie tai kal bė-
ti, bet to dėl, kad už sie nio lie tu viai, 
no rė da mi ne pra ras ti sa vo iden ti te to, 
yra itin daug pri si dė ję prie Lie tu vos 
vals ty bin gu mo at sta ty mo. Taip bu vo 
spau dos drau di mo me tais, taip bu vo 
skel biant pir ma ją Lie tu vos Ne pri-
klau so my bę ir ją pra ra dus ir po Ne-
pri klau so my bės at sta ty mo. 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pras mė
Le o nas Nar bu tis, Lie tu va

Pa sau lio Lie tu vių Ben druo-
me nė (PLB) bu vo ikur ta, kad su-
bur tų tuo me tu jau eg zis tuo jan čias 
kraš tų ben druo me nes ir, pa sak šios 
idė jos ini cia to riaus ir jos pro pa guo-
to jo prel. My ko lo Kru pa vi čiaus, pa-
grin di nis or ga ni za ci jos tiks las bu vo 
„iš lai ky ti lie tu viuo se lie tu vy bę“. Iki 
Ne pri klau so my bės at sta ty mo 1990 
me tais lie tu vy bės iš lai ky mas vy ko 
nu si sto vė ju sia tvar ka, o jos lie tu viš-
ką veik lą fi nan sa vo pa tys or ga ni za-
ci jos na riai.

Ant ri nis, pa sak prel. My ko lo 
Kru pa vi čiaus, „at si tik ti nis tiks las“, 
Lie tu vai esant po so vie ti niu jun gu 
bu vo „at ko vo ti Lie tu vai lais vę“, iš-
lais vi nan ti tė vy nę iš so vie ti nės prie-
spau dos. Ne to li ma pra ei tis liu di ja, 
jog užsie nio lie tu viai nuo pat Ne pri-
klau so my bės  pra ra di mo iki jos at-
sta ty mo, per tuos 50 me tų, ak ty viai 
sie kė už si brėž to tiks lo, tam ne gai-
lė ję nei jė gų, nei fi nan si nių re sur-
sų, ku riuos au ko jo, kad vie ną die ną 
Lie tu va vėl ga lė tų įsi jung ti į ne pri-
klau so mų vals ty bių šei mą. Ne ma žas 
nuo pel nas pri klau so kraš tų ben druo-
me nėms, ku rios tel kė sa vo na rius 
šiam dar bui. 

Pra ėju sia me PLB Sei me 
2006-siais me tais bu vo pri im ta Pa-
sau lio Lie tu vių Ben druo me nės vi zi-
ja, ku ri pa aiš ki no: „Lie tu viais esa me 
mes gi mę, lie tu viais no ri me ir būt“, 
o iš vy ku sių jų mi si ją: „Už sie nio lie-
tu viai iš lai ko ir ug do lie tu vy bės dva-
sią“. Bet vi zi ja yra tik sva jo nė, tik 
at ei ties re gė ji mas, o sva jo ti nie kas 
ne ga li už draus ti. Bet sva jo nių ne už-
ten ka, šian dien mums yra svar bu iš-
si aiš kin ti, kaip tuos mū sų iš si kel tus 
tiks lus reiks tęs ti, nes pa si kei tė ap-
lin ky bės, ku rio mis mums teks veik ti. 
Ki tais žo džiais ta riant, tu ri me ži no ti, 
kur sly pi mū sų eg zis ten ci nės at ei ties 
pras mė, kai Už sie nio rei ka lų mi nis-
te ri ja (URM) pe rims tie sio gi nę at sa-
ko my bę ir ben dra vi mą su už sie nio 
lie tu viais. 

Šių me tų pra džio je už sie nio 

rei ka lų mi nist ras Vy gau das Ušac kas 
su si ti ki mo me tu su kraš tų ben druo-
me nių at sto vais Hu e ten fel de pa aiški-
no, kad jo va do vau ja ma mi nis te ri ja, 
per im da ma iš Tau ti nių ma žu mų ir 
iš ei vi jos de par ta men to (TMID) ben-
dra vi mo su už sie nio lie tu viais at sa-
ko my bę, Vy riau sy bės po sė džiuo se 
at sto vaus jų in te re sams, o iš ei vi jos 
de par ta men to sek to riaus įdir bis ir 
ge ro ji prak ti ka bus iš sau go ti. Žvel-
giant pa viršuti niškai, vis kas at ro do 
lyg ir aiš ku, nes pats sie kis pa si kei-
ti mų ne ro do; TMID taip pat vyk dė 
tuos pa čius tiks lus: dė jo pa stan gas 
pa dė ti už sie nio lie tu viams iš sau go ti 
iden ti te tą, stip rin ti jų ry šius su Lie-
tu va – dir bo tam, kad už sie nio lie-
tu viai iš lai ky tų ir ug dy tų lie tu vy bės 
dva sią. Bet gi liau pa žiū rė jus į šį ar-
ti mos at ei ties ben dra vi mą, ga li ma 
įžvelg ti ir nau jas part ne rys tės ga li-
my bes bei są sa jas tarp už sie ny je šią 
funk ci ją ku ruo jan čių di plo ma tų ir 
kraš tų ben druo me nių veiks nių. Kad 
ši part ne rys tė bū tų veiks min ga ir tu-
ri nin ga, part ne riai tu rės vie nas ki tą 
su pras ti, o svar biau sia – ta me ben-
dra vi me bū ti di plo ma tais iš di džio-
sios rai dės ir jų dar bo vai sių skir ti 
tik Lie tu vai. O kaip bus ver ti na mas 
jų dar bas? Ar juos ko or di nuos URM, 
ar to kia ins ti tu ci ja kaip PLB taip pat 
tu rės ga li my bę iš sa ky ti sa vo nuo mo-
nę ir lū kes čius? 

Vie na to kia ga li my bė yra PLB 
da ly vau ti šia me pro ce se per ku ria-
mą Už sie nio rei ka lų ko or di na ci nę 
ko mi si ją, ku rios su dė ty je yra 8 Vy-
riau sy bės ir 8 PLB de le guo ti at sto-
vai. Ki tas klau si mas, ku riam dar 
nė ra at sa ky mo: už ko kias funk ci jas 
bus at sa kin gas nau ja sis Už sie nio 
lie tu vių rei ka lų de par ta men tas. Kas 
pro jek tų vyk dy me tu rės, liau diš kai 
ta riant, pas ku ti nį žo dį? At sa ky mus į 
šiuos klau si mus su ži no si me tik ta da, 
kai nau ja sis de par ta men tas pra dės 
veik ti, bet dėl di plo ma tų įsi lie ji mo į 
šį dar bą jau da bar ga li ma da ry ti iš-
va das, jog jie vi sa pu siš kai da ly vaus 

SI GI TO BIR GE LIO NUOTR.
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pro jek tų kū ri me ar jų tvir ti ni me, nes 
jų pa rei gy bės rei ka la vi mai bus „da-
ly vau ti for muo jant ir įgy ven di nant 
vals ty bi nę ry šių su už sie ny je gy ve-
nan čiais lie tu viais po li ti ką“. 

Iš tie sų, tai nor ma li si tu a ci ja, 

ko ir rei kė jo ti kė tis, nes pir mo sio-
sios Ne pri klau so my bės lai ko tar py je 
(nuo 1920 iki 1940 me tu) Lie tu vos 
ir jos dias po ros po li ti ką taip pat ku-
ra vo ta pa ti Už sie nio rei ka lų mi nis-
te ri ja. 

VO KIE TI JOS LIETUVIŲ DE LE GA CI JA PLB SEIME. SI GI TO BIR GE LIO NUOTR.

Tai gi, kur ei ni Pa sau lio Lie-
tu vių Ben druo me ne? Kur Tu ei ni? 
Ko kie bus mū sų or ga ni za ci jos pri-
ori te tai? Su pran ta ma, kad pi lie ty bės 
klau si mas dar vis yra ak tu a lus, bet 
ar tai tu rė tų bū ti tik vie nin te lis in te-
re sas, ku riam nau jo ji PLB Val dy ba 
skirs sa vo jė gas? 

Ka dan gi kei sis Lie tu vos vals-
ty bės fi nan si niai asig na vi mai ben-
druo me ni nei veik lai, tik rai rei kė tų 
pa gal vo ti, kaip, iš kur ir ka me ga-
li ma bus su ras ti fi nan si nį už nu ga rį 
sa va jai veik lai vys ty ti. So li da ru mo 
mo kes čio PLB iš ben druo me nių tik-
rai neužteks.

Jung ti nių Ame ri kos Vals ti jų 
Lie tu vių Ben druo me nė (JAV LB) 
yra pa ti di džiau sia mū sų PLB šei mo-
je, ji itin veiks min gai vyk do sta žuo-
čių pro gra mą Lie tu vo je. Gal rei kė tų 
pa gal vo ti apie pro gra mos pra plė ti mą 
įjun giant ir ki tas ben druo me nes į šią 
veik lą?    

Mū sų tau tie čiai, gy ve nan tys 
Lie tu vo je, la bai ma žai ži no apie už-
sie nio lie tu vių gy ve ni mą; Lie tu vos 
žmo nės dau giau sia skai to apie lie-
tu vių pa da ry tus nu si kal ti mus ar ba 
iš tin kan čias juos ne lai mes. Gal PLB 
ga lė tų iš vys ty ti veik lą šio je sri ty je ir 
tap ti in for ma ci niu šal ti niu Lie tu vos 
žiniask lai dai? Ge ras pa vyz dys yra 
part ne rys tė su in ter ne ti niu dien raš-
čiu „Ber nar di nai“ mū sų da bar ti nio 
Sei mo me tu. 

Čia yra iš sa ky tos tik ke lios 
ga li my bės, bet ge riau sia bū tų nau ja-
jai PLB Val dy bai pa gal vo ti apie dar-
bo gru pės su da ry mą (ne bū ti nai tik iš 
pa čių ben druo me ni nin kų), ku ri ga lė-
tų  gi liau pa žvelg ti  į PLB ga li my bes 
bei pri ori te tus ir su ras ti at sa ky mus į 
nau jus iš šū kius ir ben dra vi mo re a li-
jas ei nant part ne rys tės su Už sie nio 
rei ka lų mi nis te ri ja ke liu.

Ne ky la klau si mas, kad per 60 
sa vo gy va vi mo me tų Pa sau lio Lie-
tu vių Ben druo me nė buvo ta ins ti tu-
ci ja, ku ri ge riau siai su pran ta už sie-
nio lie tu vių lū kes čius, jų pa si rink tą 
gy ve ni mo bū dą ir ga li my bę su jung ti 
juos ben dram tiks lui – lie tu vy bės iš-
lai ky mą už sie nyje.
Pra nešimas PLB Sei me 2009-07-08

KA NA DOS LIETUVIŲ DE LE GA CI JA PLB SEIME. SI GI TO BIR GE LIO NUOTR.
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Vie nas iš at sa ky mų ga lė tų bū-
ti – tai lie tu vis, iš vy kęs nuo la ti niam 
gy ve ni mui už Lie tu vos vals ty bės ri-
bų. Ta čiau čia klau si mas yra gi les-
nis – kas yra tas lie tu vis? Mėgs ta me 
skirs ty tis į ban gas: pir mo sios ban gos 
emig ran tas, ant ro sios, tre čio sios, 
nors ban gų ga li ma pri skai čiuo ti daug 
dau giau. Lie tu vo je mū sų ne ban guo-
ja, pa klau sia, ar vie ti nis, o jei ne si, 
tai tam pa me vo kie čiais, an glais, ai-
riais, ru sais, len kais, ka na die čiais, 
aust ra lais, ame ri ko nais. JAV daž nai 
pa juo kau ja me, kad kol Lie tu va bu vo 
oku puo ta, mes sa ve lai kė me lie tu-
viais ir mus taip pa sau ly je trak ta vo, 
da bar, kuo met Lie tu va lais va, Lie tu-
vo je ta po me ame ri kie čiais, ne svar-
bu, kad kal ba me, mo ka me skai ty ti ir 
ra šy ti lie tu viš kai, ne svar bu, kad ne-
at si sa kė me sa vo kul tū ros, ne svar bu, 
kad da lis mū sų yra ir Lie tu vos pi lie-
čiai, ta čiau mums pri me ta ma gy ve-
na mo kraš to ta pa ty bė. 

Birželio 10 d. „Drau ge“ per-
skai čiau dr. Juo zo Meš kaus ko 
straips nį „Kas yra pa sau lio lie tu-
vis?“ Ten iš ve džio ja ma, kad ne tik 
lie tu vis už Lie tu vos ri bų yra pa sau-
lio lie tu vis, bet ir Lie tu vo je gy ve-

Kas yra lie tu vis, gy ve nan tis užsie ny je?
Liū da Ru gie nie nė, JAV

nan tis lie tu vis taps pa sau lio lie tu viu, 
ka dan gi jis tu rės tei sę lais vai po Eu-
ro pą ju dė ti, gy ven ti kur no ri, ka da 
pa no rės ga lės į Lie tu vą su grįž ti. 

Ren gian tis at ei čiai dau giau 
kal ba ma apie ma te ria li nę ir po li ti nę 
nau dą, nei apie lie tu vių kul tū ros iš-
lai ky mą. Tei gia ma, kad Lie tu va tu ri 
pro gre suo ti kar tu su Eu ro pos Są jun-
ga.

Pažvel ki me, koks iš tik rų-
jų Eu ro po je pro gre sas vyks ta ir ko 
ga li ma ti kė tis ne to li mo je at ei ty je. 
Nors gims ta mu mo te ma ven gia ma 
dis ku tuo ti, ta čiau, jei Va ka rų Eu ro-
pos at ski rų tau tų gims ta mu mas eis ta 
pa čia lin kme, ko kia ei na da bar, per 
po rą de šimt me čių įvyks la bai ryš-
kus Eu ro pos kul tū ros pa si kei ti mas, 
krikš čio niš kų jų prin ci pų su ny ki mas, 
o krikš čio ny bės prin ci pais yra pa-
rem ta Va ka rų ci vi li za ci ja ir de mok-
ra ti ja, jos išsi vys ty mas, net ir li be-
ra liz mo išsi vys ty mas. De mog ra fi jos 
kai ta bus pa grin di nis ele men tas, nu-
le mian tis Eu ro pos at ei ties kul tū rą.

Pa žvel ki me į sta tis ti ką. No rint 
išlai ky ti krašto kul tū rą rei kia iš lai-
ky ti mi ni ma lų gims ta mu mą – 2,11 
vai kų šei mo je. Jei gims ta 1,9 vai kai, 
tai ne ži no mas at ve jis, kad bū tų su-
sig rą žin ta kul tū ra, o jei 1,3, tai ap la-
mai ne įma no ma kul tū rą su sig rą žin ti. 
Pa žiū rė ki me, kas šiuo me tu vyks ta 
Eu ro po je. Pran cū zi jo je gims ta mu-
mas yra 1,8, An gli jo je – 1,6, Grai ki-
jo je – 1,3, Vo kie ti jo je – 1,3, Ita li jo je 
– 1,2, Is pa ni jo je – 1,1 ir t.t. Eu ro pos 
Są jun gos 31 krašte gims ta mu mas 
yra 1,38, ta čiau gy ven to jų skai čius 
ne ma žė ja, o 90 nuoš. at vyks tan čių 
į Eu ro pą yra mu sul mo nai, krikš čio-
ny bė aki vaiz džiai nyks ta. 2050 m. 
Vo kie ti ja bus mu sul mo nų vals ty bė, 
Eu ro po je už po ros de šimt me čių treč-
da lis vai kų bus mu sul mo nai. JAV 
pa dė tis šiek tiek ki to kia, nors vai kų 
gims ta mu mas yra 1,6, ta čiau dau gu-
ma imig ran tų yra krikš čio nys.

Lie tu vo je 2003 m. gims ta mu-
mas bu vo 1,43, 2005 m. bu vo nu-

kri tęs iki 1,19, o 2008 m. pa ki lo iki 
1,22.  Kul tū ros li ki mas Lie tu vo je yra 
pa sie kęs la bai pa vo jin gą ri bą.

Vyks tant glo ba li za ci jos pro-
ce sui šia te ma yra ven gia ma kal bė ti, 
Lie tu va kon kre čiai ne pla nuo ja sa-
vo sios kul tū ros iš lai ky mo, dis ku si-
jų tuo klau si mu la bai ma žai. Be veik 
taik li pra na šys tė – Lie tu va be lie tu-
vių.

Pa sau lio Lie tu vių Ben druo-
me nės pa grin di nis tiks las yra lie-
tu vių kul tū ros iš lai ky mas už sie nio 
lie tu vių tar pe. Tą nu sa ko Lie tu vių 
Char ti ja ir 2003 me tais Pa sau lio Lie-
tu vių Sei me pri im ta Vi zi ja ir mi si ja.

Jau aukš čiau mi nė jau, kad 
mū sų iš ei vi ja yra itin mar ga ir ne vie-
no da. Esa me pri si tai kę prie įvai rių 
kraš tų kul tū rų, ai bė miš rių šei mų, 
ne ven gia ma ki tų re li gi jų ir ki tų ra-
sių. Su pran ta ma, kad už sie ny je mes 
vie ni lie tu viš kos kul tū ros il gai ne iš-
lai ky si me. Lie tu vių kul tū ros iš lai ky-
mo pa grin das yra Lie tu vos vals ty bė 
ir čia gy ve nan ti lie tu vių tau ta, ku ri 
la bai at vi rai ir spar čiai in teg ruo ja si į 
Eu ro pos Są jun gą, ne su dė lio ja iš mąs-
ty tų sau gik lių. Mū sų kul tū ra yra at-
si dū ru si la bai jaut rio je pa dė ty je.

Vi zi jo je ir mi si jo je aiš kiai pa-
brė žė me, kad PLB yra tau ti nė ben-
druo me nė. Nu le mian tis veiks nys yra 
tau ti nė kil mė, o ne na rys tė, ta čiau 
ma to me, kad tau ti nė kil mė tam pa 
kas die ną ne aiš kes nė ir da ro si vis 
sun kiau api brėž ti, kas yra tas lie tu-
vių kil mės as muo, kas yra už sie nio 
lie tu vis. Lais vas ju dė ji mas Va ka rų 
kraš tuo se iš ke lia dar ir ki tą pro ble-
mą, ne ži no me, ku ris as muo yra at vy-
kęs į už sie nį nuo la ti niam gy ve ni mui 
ir ku ris yra at vy kęs tik trum pam lai-
ko tar piui. To kį as me nį ne bū tų tiks lu 
įvar din ti už sie nio lie tu viu.

Pa sau lio Lie tu vių Ben druo-
me nė je pa grin di nis jun gian tis fak-
to rius tu rė tų bū ti sie kis tų, ku rie 
rū pi na si lie tu vių kul tū ros, mū sų pa-
si rink tų prin ci pų iš lai ky mu, tai nė ra 

SI GI TO BIR GE LIO NUOTR.
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Apie tai, kas yra lie tu vis už-
sie ny je, pla čiau pra dė jo kal bė ti Eu-
ro pos LB pir mi nin kai ir jų at sto vai 
pra si dė jus dis ku si joms apie tai, ko-
kie as me nys ga li pri klau sy ti lie tu vių 
ben druo me nei. Gal mū sų ša lies is-
to ri kai ir fi lo so fai ga lė tų api bū din ti 
są vo ką, kas yra lie tu vis, gy ve nan tis 
už sie ny je. Aš pa teik siu ke le tą api-
ben dri nan čių min čių, ku rias jūs pa-
tys iš sa kė te per in ter ne ti nes dis ku si-
jas ir as me ni nius po kal bius. Ši te ma 
ak tu a li kal bant apie mo der nes nę, 
lanks tes nę, at vi rą po ky čiams PLB. 

PLB kon sti tu ci jo je 1 str. ra šo-
ma: „PLB su da ro vi si lie tu viai, gy-
ve nan tys už Lie tu vos ri bų“.

Mes iš kar to pa ten ka me į kon-
flik ti nę si tu a ci ją, jei gu į LB pri ima-
me ne lie tu vių kil mės as me nis. Kas, 
ob jek ty viai žiū rint, yra LB na rys ir 
kas ga li juo tap ti? Į šiuos klau si mus 
ga li ma at sa ky ti tik kon kre čiai įvar-
di jant, kas yra lie tu vis, gy ve nan tis 
už sie ny je. Ma nau, kad bet ku ris api-
brė ži mas bus sub jek ty vus, kaip ir 
dis ku si jos dėl api brė ži mo, kas yra 
lie tu vy bė. Vi siems pri im ti nos for-

Iš lai ky ti lie tu vy bę yra mū sų gy ve ni mo sti lius
Da lia Hen ke, Vo kie ti ja

mu lės ne ra si me, bet gal dis ku tuo da-
mi ga li me at sa ky ti į šiuos klau si mus, 
pvz., ar Ka na dos, Vo kie ti jos, Ame-
ri kos ir t.t. ša lies pi lie tis, tre čios ar 
ket vir tos kar tos lie tu vių pa li kuo nis, 
ne mo kan tis kal bė ti lie tu viš kai, ret-
kar čiais pri si me nan tis, kad jo pro se-
ne liai ki lę iš Lie tu vos, ga li bū ti lai-
ko mas lie tu viu?

Ki tas pa vyz dys: miš rio je šei-
mo je gi męs ir lie tu viš kai kal ban tis 
ki tos ša lies pi lie tis, ar jis yra lie tu-
vis? Ku ris kri te ri jus tu rė tų bū ti le-
mia mas, kad ne su abe jo tu me as mens 
lie tu viš ku mu: kil mė, krau jo ry šys? 
pi lie ty bė, dėl ku rios ko vo ja me? 

Tai gi vėl grįž tu prie pra di nio 
klau si mo, ku ris pa ska ti no dis ku si-
jas: ar kraš tų ben druo me nės tu ri bū ti 
su da ry tos tik iš lie tu vių, kaip elg tis 
su tais as me ni mis, ku rie at si ras ir 
ku rie ne lai ko sa vęs lie tu viais, bet 
jau čia di de lę sim pa ti ją Lie tu vai, jos 
kul tū rai ir no ri įsi jung ti į LB veik lą? 

Pa gal PLB Kon sti tu ci jos 1 d. 2 
str.: „Kiek vie no kraš to lie tu vių ben-
druo me nė tvar ko si pa gal sa vo pri im-
tą sta tu tą, pri si tai ky da ma prie vie tos 
są ly gų bei įsta ty mų ir PLB Kon sti-
tu ci jos”. Ar, at si žvel gus į šian die ni-
nius po rei kius, ne rei kė tų šį str. pa-
pil dy ti? Juk kiek vie na ben druo me nė 
tvar ko si pa gal sa vo pri im tą sta tu tą, 
pri si de rin da ma prie vie tos są ly gų ir 
sa vo nuo žiū ra į ben druo me nę na rius 
ga li pri im ti ir ne lie tu vių kil mės as-
me nis, ku riems ar ti ma lie tu vių kul-
tū ra ir kal ba ir ku rie iden ti fi kuo ja si 
su LB tiks lais bei veik los gai rė mis. 
Šie na riai ga lė tų tu rė ti ir pa sy vaus 
na rio sta tu są.

PLB mi si ja ir vi zi ja, pri im ta 
2006 m., aiš kiai pa sa ko, kad PLB 
va do vau ja si LB Char tos prin ci pais 
ir PLB Kon sti tu ci ja. PLB yra tau ti nė 
ben druo me nė. Le mian tis veiks nys 
yra tau ti nė kil mė, o ne na rys tė. Pa-
gal šią PLB vi zi ją ir mi si ją la bai aiš-
ku, kas ga li bū ti ben druo me nės na-
rys, ir yra iš var din ti vi si ap ri bo ji mai. 
Bet kaip elg tis tais at ski rais at ve jais, 

ku riuos iš dės tė Ita li jos LB pir mi nin-
kas? Jis tei gia, kad „PLB do ku men-
tai yra ge ros ir pra smin gos gai rės, ta-
čiau jų smul kus in ter pre ta vi mas tu ri 
bū ti kiek vie nos lie tu vių ben druo me-
nės sa vas ir kas kar tą skir tin gas rei-
ka las. Ne rei kia ab so liu čios įsta ty mo 
rai dės, o PLB Val dy ba gal būt tu rė tų 
įsi kiš ti ta da, kai jau aki vaiz du, kad 
vie ti nė ben druo me nė per len kia laz dą 
ir pra de da de gra duo ti. Dau giau svei-
ko pro to iš ben druo me nės, kad, pvz., 
į PLB Sei mą ne bū tų siun čia mas ne 
lie tu vis, ma žiau tei si nio skru pu lin-
gu mo iš PLB Val dy bos pu sės, ir tarp 
mū sų tu rė tų įsi vy rau ti svei ka pu-
siau svy ra“.

Tai gi daug svar biau yra ne 
ta nie kur ne apib rėž ta lie tu vio sam-
pra ta, bet žmo gaus lo ja lu mas ben-
druo me nei, Lie tu vai, do mė ji ma sis 
lie tu vių kul tū ra, kal ba, pa pro čiais. 
Jei lie tu vių kil mės žmo gus gy ve na 
už sie ny je ir no ri pri klau sy ti LB, jis 
tu ri tei sę ir ne tu rė tų bū ti svar bu, ar 
tas as muo už sie ny je gy ve na lai ki nai, 
ar ne, ar le ga liai, ar ne, grįš at gal į 
Lie tu vą, ar ne, ir ko kią pi lie ty bę jis 
tu ri. Į ben druo me nę tu rė tų bū ti įtrau-
kia mos ir ant ro sios pu sės, ku rios nė-
ra lie tu viai, bet no ri pri si dė ti prie 
mū sų mi si jos. Ga li ma to kius as me-
nis įtrauk ti kaip ben dra dar bius ar ba 
kaip gar bės na rius, pvz., Vo kie ti jo je 
ir Švei ca ri jo je to kie va di na mi pa sy-
viais na riais, nes jie ne pri ima spren-
di mų ir ne tu ri at sto va vi mo tei sės. 

Pa bai gai no rė čiau pa sa ky ti: 
ne su reikš min ki me sa vęs, dirb ki me 
sa vo dar bus lie tu vy bės iš lai ky mo 
la bui, my lė ki me ne pri klau so mą Lie-
tu vą, gar sin ki me jos var dą, skleis ki-
me tei gia mą Lie tu vos įvaiz dį vi sa me 
pa sau ly je, bū da mi ir lai ky da mi sa ve 
lie tu viais už sie ny je, bū da mi Lie tu-
vos am ba sa do riais už sie ny je.

Baig ti no rė čiau po eto Do nal-
do Ka jo ko žo džiais: „Kaip šir dy jau-
tie si, tas ir esi“.

Parengta pagal pra nešimą PLB 
Sei me 2009-07-08
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Bu vo su kur ta ko mi si ja su da ry-
ti ben drosioms li tu a nis ti nių mo kyk lų 
nuo sta toms. Tu rė jo bū ti api brėž tos 
mū sų mo kyk los: kas jo se dir ba, kad 
ga lė tu me pro ce so struk tū rą pa siū ly ti 
nau jai be si ku rian čioms mo kyk loms, 
ka dan gi jos ku ria si ir da bar. Ko mi si-
ją su da rė PLB ir Lie tu vos ins ti tu ci-
jų at sto vai. Dar bo pro ce so pra džio je 
pa ste bė jo me, kad prak tiš kai ben drų-
jų nuo sta tų su kur ti yra ne įma no ma 
dėl įvai ro vės. Tik riau siai nė ra mar-
ges nės ins ti tu ci jos kaip li tu a nis ti nis 
švie ti mas už sie ny je. 

Pa ban dy siu šį skir tu mą, ypa-
tu mus ir net gi kai ku riuos iš šū kius 
nu švies ti. O iš va das bus ga li ma pa-
si da ry ti pa tiems. 

Iki šiol li tu a nis ti nis švie ti mas 
bu vo ir ne for ma lus ug dy mas, ir ben-
dro jo la vi ni mo mo kyk los už sie ny je. 
Tos dvi ka te go ri jos tu ri di de lių skir-
tu mų. 

Ne for ma lus ug dy mas vei kia 
31 ša ly je, – ne for ma lus – tai tos ma-
žos mo kyk lė lės, dar že liai, ins ti tu ci-

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

Jū ra tė Cas per sen, Švei ca ri ja

jos, per ku rias yra sklei džia ma lie-
tu vy bė, 191 mo kyk li nė įstai ga (čia 
vi sa da rei kia pri dė ti žo dį „apie“, nes 
tos mo kyk lė lės at si ran da, ve ge tuo ja, 
nu nyks ta, ki tais me tais jos vėl pra-
de da veik ti ir prak tiš kai tiks liai ne-
įma no ma pa sa ky ti, kiek mes jų tu-
ri me). Dau ge lis mo kyk lė lių, ku rios 
bai gė šiuos moks lo me tus, ru de nį 
ne at si da rys, bet at si ras nau jų. 

Ne for ma li ą sias – daž niau siai 
sa vait ga li nes – mo kyk lė les lan ko 
dau giau kaip 6 tūkst. vai kų ir jo se 
dir ba ma pa gal sa vo pa ruoš tas pro-
gra mas. Tai ir įne ša di džiau sią skir-
tu mą į li tu a nis ti nį švie ti mą, nes pro-
gra mas ga li ma su da ry ti tik ta da, kai 
su si tin ki, kai pa ma tai vai kus. Ap-
klau so je da ly va vę mo ky to jai at sa kė, 
kad jie ne tu ri mo ky mo pro gra mos, 
kol jie ne pa ma to sa vo vai kų. Tik su-
si pa ži nę su jais, at si žvel gę į am žiaus 
skir tu mus, į kal bos mo kė ji mo ly gį, į 
tai, ka da jie ga li lan ky ti, ku ria pro-
gra mą. Tas mo kyk lė les daž niau siai 
iš lai ko tė vai ar ba rė mė jai, ku riuos 
pa čios mo kyk los ar ba ben druo me-
nės su si ran da. 

Di džiau sia mū sų pa gal ba bu-
vo TMI Das, mes ga lė jo me ra šy ti 
pro jek tus ir gau ti pro gra mos fi nan-
sa vi mą, pra ne šė jų iš Lie tu vos, su-
lauk da vo me me ni nių ko lek ty vų, ke-
le tą vai kų pa siųs da vo me į sto vyk las. 
Pro jek tų pa grin du mes vi sai gra žiai 
ben dra vom. Sa vo mo kyk las re mia ir 
dau ge lis ben druo me nių. 

Ko dėl tik ben dro jo la vi ni mo 
mo kyk los yra įra šy tos į li tu a nis ti nio 
švie ti mo struk tū rą? Ap link mo kyk lą 
yra daug li tu a nis ti nio švie ti mo sa-
te li tų, bū re lių (šo kių, dai nų, skau tų 
ir kt.). Jie la bai ge rai tin ka į mū sų 
li tu a nis ti nę struk tū rą, bet jų iš lai ky-
mas yra vi sai ki toks, prie to aš dar 
su grį šiu. Ben dro jo la vi ni mo mo kyk-
los vei kia 5 ša ly se, dau giau sia jų – 
lie tu vių et ni nė se že mė se – Bal ta ru si-

jo je, Len ki jo je, Ru si jo je (Mask vo je, 
Ka li ning ra de), Vo kie ti jo je (Va sa rio 
16-osios gim na zi ja), Lat vi jo je. Iš vi-
so 7 mo kyk los, ku rio se mo ko si 1200 
mo ki nių. Joms daž niau siai nė ra pro-
ble mų dėl pro gra mų, nes jos yra fi-
nan suo ja mos Lie tu vos ir iš da lies ša-
lies, ku rio je vei kia, to dėl pro gra mos 
yra ar ba pa siū lo mos Lie tu vos švie ti-
mo mi nis te ri jos, ar ba adap tuo ja mos, 
ar ba ke lia rei ka la vi mus ir ša lis, ku ri 
re mia. Ši tie mo ky to jai daž niau siai 
ne si skun džia, kad ne tu ri pro gra mų. 
Iš lai ky mas ofi cia lus, jų ta ry bos, ku-
ra to ri jos la bai su in te re suo tos ieš ko ti 
lė šų sa vo mo kyk lai.

Pa žiū rė ki me, kaip au go mo-
kyk lė lių skai čius: TMI Das pra dė jo 
jas re gist ruo ti 2004-2005 m. Ta da 
mū sų jau bu vo daug. Tu riu pa žy mė-
ti, kad yra ne tei sin ga nuo mo nė, jog 
TMI Das ku ria mo kyk lė les. TMI Das 
jas tik re gist ruo ja. Mes jas su si kū rė-
me pa tys, kai dar ne bu vo sis te mos, 
kaip tas mo kyk lė les kur ti. Jos su si-
kū rė taip, kaip jų kū rė jai iš ma nė. Ir 
iš to ky la ta įvai ro vė. 

Mo kyk lė lių dau gė jo. Šiais 
me tais su si kū rė dvi nau jos – at si kū rė 
Ame ri ko je ir su si kū rė Mur mans ke. 
Ko dėl tik tiek, prie žas tys gi les nės 
ne gu en tu zias tin gų mo ky to jų trū ku-
mas. Pri si de da ir tai, kad ne ži no ma, 
kaip elg tis. Tam tu ri įta kos ir pi lie ty-
bės įsta ty mas, ir TMI Do re or ga ni za-
vi mas. Yra mo kyk lė lių, ku rios nė ra 
re gist ruo tos.

Vei kia apie 200 mo kyk lė lių.
Dau giau sia JAV, po to: Ka li-

ning ra do sri ty je, Jung ti nė je Ka ra lys-
tė je, Bal ta ru si jo je, Len ki jo je, Ru si-
jo je, Vo kie ti jo je, Ai ri jo je, Uk rai no-
je, Is pa ni jo je, Lat vi jo je, Ka na do je, 
Aust ra li jo je, Ar gen ti no je, – čia mo-
kyk lė lės lai ko si gan ge rai. Eu ro pos 
ša lys, ku rio se gy ve na tre čia ban giai, 
li tu a nis ti nio švie ti mo dar ne pa da-
rė sa vo pri ori te tu. Čia ne vien tik 
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mo ky to jų trū ku mo pa da ri nys, čia ir 
ben druo me nių ne pa lai ky mas. Yra 
kraš tas, kur iš va žia vo tūks tan čiai 
žmo nių, bet vei kia tik vie na mo kyk-
lė lė, ir ta pa ti sos ti nė je.

 Da bar ap tar siu mo kyk lė lių 
skir tu mus. Šia me ka ti le yra vis ko: 
li tu a nis ti nės sa vait ga li nės mo kyk-
los; et no kul tū ros fa kul ta ty vai, mo-
kyk los su et no kul tū ros kom po nen tu, 
su au gu sių jų klu bai, lie tu vių kal bos 
kur sai ir net gi vai kų dar že liai ir kt. 
Šios mo kyk los ski ria si ir tuo, kad jos 
tu ri skir tin gą mo ky mo lai ką – vie nos 
vei kia 10 val. per sa vai tę – ren ka si 
šeš ta die niais, sek ma die niais, ant ra-
die niais ir ket vir ta die niais po pie tų 
(Jung ti nės Ka ra lys tės mo kyk los); 
yra, ku rios su si ren ka šeš ta die niui ir 
pu sei sek ma die nio; yra to kių, ku rios 
su si ren ka tik du kar tus per mė ne sį 
dviem-trims va lan doms; ar ba kar tą 
per mė ne sį. To dėl su kur ti griež tus 
nuo sta tus nė ra ga li my bių. 

Ki tas di de lis skir tu mas yra 
tarp pa čių mo ky to jų. Iš vi so li tu a-
nis ti nia me švie ti me dir ba 600 mo-
ky to jų. Di džio ji da lis – JAV (apie 
370). Prieš po rą me tų TMI Do bu vo 
pa da ry ta ap klau sa, ku ri pa ro dė, kad 
79 proc. mo ky to jų tu ri aukš tą jį iš si-
la vi ni mą. Tai la bai ge ra ži nia. Jei gu 
švie su liai ima si šio dar bo, ne svar bu, 
kad jie eko no mis tai, ban ki nin kai, 
sek re to rės, jie tą pa da rys, nes jie yra 
iš si la vi nę. Dar la biau ap si džiau gė me 
pa ma tę, kad 75 proc. tu rin čių aukš-
tą jį iš si la vi ni mą tu ri pe da go gi nį iš-
si la vi ni mą. 

Li tu a nis ti nio švie ti mo mo ky-

to jams dažniau siai mo ka ma iš tė ve-
lių su rink tų pi ni gų ar ba iš ben druo-
me nės, ar ba iš fon do, bet yra ša lių, 
kur mo ky to jai dir ba be at ly gio, – yra 
įkū rę mo kyk lė lę sa vo na muo se. Be 
to, yra ir iš Lie tu vos siun čia mų mo-
ky to jų, jie gau na at ly gi ni mą iš vals-
ty bės re mia mų pro gra mų. To kių yra 
lie tu vių et ni nė se že mė se ar ba bu vu-
sios mū sų di de lės „tė vy nės“ te ri to ri-
jo je. Bū tų ge rai, kad mo ky to jų ga li-
ma bū tų iš siųs ti ir į Eu ro pos kraš tus.

Ap klau sos ro do, kad 42 proc. 
mo ky to jų no rė tų kel ti kva li fi ka ci ją, 
jiems rei ka lin gi adap ta ci jos kur sai. 
Tai bus mū sų at ei ties dar bas – su da-
ry ti jiems pro gra mas, nes li tu a nis-
ti nė mo kyk la nė ra įpras ta mo kyk la, 
kur kla sė je mo ko si 20 to pa ties am-
žiaus ir ta pa čia kal ba kal ban čių vai-
kų. Įvai ro vė li tu a nis ti nė je mo kyk-
lo je ke lia la bai di de lių rei ka la vi mų, 
mo ky to jas tu ri ži no ti ne tik lie tu vių 
kal bą, bet ir Lie tu vos ge og ra fi ją, ir 
is to ri ją, ir dai lę, – mo ky to jas pa si-
da ro kaip koks da rak to rius. Jis tu ri 
bū ti švie sus ir ap si švie tęs žmo gus, 
su pran tan tis kal bų mo ky mo spe ci fi-
ką. Esant to kiam di de liam am žiaus 
skir tu mui ne ga li ma ap si ei ti be kal-
bos mo ky mo psi cho lo gi jos. 5 me tų 
vai kai kal bos mo ko si vi siš kai skir-
tin gai ne gu 11 me tų. Su au gu sie ji – 
dar ki taip. 

Tie skai čiai ro do, kad mums 
rei kia or ga ni zuo ti sis te mi nį ir nuo la-
ti nį li tu a nis ti nio švie ti mo mo ky to jo 
kva li fi ka ci jos kė li mą – ar kon fe ren-
ci jo se, ar kur suo se, ar su ėji muo se, 
ko kie vyks ta Eu ro poje – tai sa vait-

ga li nių mo kyk lų mo ky to jų „Drau-
gys tės til tai“. Tie mo ky to jai su si ti kę 
jau viens ki tam daug ką pa pa sa ko tų 
ir pa dė tų. 

Tre čia ka te go ri ja skir tu mų – 
mo ki niai, ku rių kiek vie na ka te go ri ja 
rei ka lau ja at ski ro pri ėji mo. Vie no je 
gru pė je kar tais yra 7 me tų am žiaus 
skir tu mas. Rei kia pa gal vo ti, ko kio-
mis te mo mis kal ba 8 me tų ir 15 me tų 
vai kai. Skir tin gas kal bos mo kė ji mo 
ly gis eg zis tuo ja net to je pa čio je šei-
mo je. Yra ke tu rios ka te go ri jos pri-
klau so mai nuo to, kur gi mė vai kas, 
ko kia bu vo jo pir mo ji kal ba. Yra 
vai kai, gi mę Lie tu vo je ir lan kę lie tu-
viš ką mo kyk lą. Jie tu ri ne tik kal bi nę 
sis te mą, bet jie mo ka ir ra šy ti. To kie 
ga li im ti ir lie tu viš kus va do vė lius, 
ir sa va ran kiš kai ar su tė vais at lik-
ti na mų dar bus. Yra Lie tu vo je gi mę 
vai kai, bet anks ti iš vy kę. Jie iš mo-
ko kal bė ti, bet ne iš mo ko ra šy ti. Yra 
už sie ny je gi mę vai kai, bet lie tu vių 
šei mo je, – šei mo je stip res nis kal bos 
pa lai ky mas, šei mos šven tės, gi mi-
nės. Vai kai, gi mę už sie ny je miš rio-
se šei mo se, ku rių pir mo ji kal ba nė ra 
lie tu vių. Ir yra už sie nie čiai, – bu vau 
la bai nu ste bu si su ži no ju si, kad yra 
už si de gu sių li tu a nis ti nių mo kyk lė-
lių lan ky to jų, ku rie pra de da mo ky tis 
lie tu vių kal bos.

Mo kyk los, mo ky to jai, mo ki-
niai – kiek vie nas dar la bai skir tin gas. 
Rei kia naujų nuo sta tų, nes pir mie ji 
nebetinka, jie bu vo pa da ry ti 2004 
m. Juos pa da rė TMI Do li tu a nis ti-
nio švie ti mo po sky rio spe cia lis tai, 
va do vau da mie si jau eg zis tuo jan čių 

PLB SEI MO PRE ZI DIU MAS (IŠ DE ŠI NĖS): JUO ZAS PO LI KAI TIS (JAV), IRE NA GAS PE RA VI ČIŪ TĖ (LEN KI JA), JŪ RA TĖ CAS PER SEN 
(ŠVEI CA RI JA) IR SEK RE TO RIA TAS: AL DO NA JA NU ŠO NY TĖ (LEN KI JA) IR VA LEN TI NA LO GI NO VA (UK RAI NA)
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mo kyk lė lių mo ky to jų ap klau sa. Kai 
tik at si ra do stip res nė PLB švie ti mo 
ko mi si jos struk tū ra ir mo kyk lė lės 
pa ma tė, kad ben dri nuo sta tai ne bė ra 
pa kan ka mai in for ma ty vūs, jie pa pra-
šė PLB Val dy bos, kad bū tų su da ry ta 
nau ja ko mi si ja nau jiems nuo sta tams 
su da ry ti. Į ko mi si ją įė jo TMI Do, 
PLB (bu vau aš ir a.a. Vai va Vėb rai-
tė), Švie ti mo mi nis te ri jos ben dro jo 
la vi ni mo mo kyk lų spe cia lis tai ir VU 
li tu a nis ti nės ka ted ros spe cia lis tai. 
Mums sun ku bu vo su si kal bė ti, nes 
Lie tu vai rei kė jo la bai daug aiš kin ti, 
kas yra li tu a nis ti nė mo kyk la. Su gai-
šo me la bai daug lai ko, ne te ko me ir 
Vai vos Vėb rai tės. Prak tiš kai vis kas 
su sto jo, bet gal ir ge rai. Da bar re-
or ga ni zuo ja mas TMI Das, tai pa lies 
ir li tu a nis ti nį švie ti mą. Įvai ro vė ap-
si va lys, nes pla nuo ja mas for ma laus 
švie ti mo struk tū ros at sky ri mas nuo 
ne for ma lio jo. Ben dro jo la vi ni mo 
mo kyk los per eis Švie ti mo mi nis-
te ri jos ku ra vi mui. Ten bus vie nas 
žmo gus, ku ris rū pin sis už sie nio mo-
kyk lo mis. Ar tai ge rai, ar blo gai, 
spręs ti anks ti, bet aš ma tau ge rų po-
stū mių: su ma žės skir tu mas ir mums 
bus leng viau pa ruoš ti mo ky mo pro-
gra mas. Iki šiol abi pu sės gau da vo 
vie no dą fi nan sa vi mą iš TMI Do. 191 
mo kyk lė lė, ap iman ti 6 tūkst. vai kų, 
gau da vo tiek pat, kiek 1200 vai kų 
tu rin čios ben dro jo la vi ni mo mo kyk-
los, nes joms rei kia iš lai ky ti pa sta-
tus, sta ty ti ba sei nus ir ben dra bu čius. 
To dėl tie pi ni gai grei tai ding da vo ir 

bu vo da li ja mi per pus. Da bar bus ge-
rai tas, kad mes, ne for ma lio sios mo-
kyk lė lės, tu rė si me at ski rą biu dže tą. 
To kiu sun kme čiu kaip da bar TMI Do 
lė šos yra ma ži na mos 37 proc. For-
ma lio jo mo ky mo lė šų tiek ma žin ti 
ne ga li ma, nes ten yra sis te ma – ne-
ga li ma ne įdar bin ti mo ky to jų ir ne iš-
lai ky ti mo kyk los. To dėl ne for ma lio-
jo ug dy mo pro jek tams lė šų jau be-
veik ne bu vo ski ria ma. 

Yra daug spręs ti nų pro ble mų, 
mes jas ži no me, rei kia tik su kur ti 
sis te mą. 

Pri ei nu prie iš va dų. Ma no me, 
kad rei kia kaž ko kios mo ky to jų or ga-
ni za ci jos ar ba kas me ti nės kon fe ren-
ci jos. Mo ky to jai pra šo: ga li me dirb ti 
li tu a nis ti nė je mo kyk lo je ne mo ka-
mai, va žiuo ti sa vo ma ši na ir sa vo 
ko pi ja vi mo apa ra tu da ry ti už duo čių 
mo ki niams ko pi jas už vie ną ke lio-
nę į Lie tu vą, į li tu a nis ti nių mo kyk-
lų mo ky to jų kon fe ren ci ją. Tai mums 
bū tų di džiau sias už mo kes tis. Pa tys 
pa si sem tu me ži nių ir jo mis pa si da-
lin tu me su ki tais.

Gal per sun ku su kvies ti 600 
mo ky to jų į vie ną vie tą. Pa si tei si na 
su si bū ri mai kal bi niuo se re gio nuo-
se ar ba ša ly se. To kie kas met vyks ta 
Ame ri ko je, Jung ti nė je Ka ra lys tė je, 
Ai ri jo je, vo kiš kai kal ban čių kraš-
tų mo ky to jai ža da su si rink ti rug sė jo 
mėn. Ži nau, kad sa vo su va žia vi mą 
tu rė jo Ru si ja, Ka li ning ra das tu ri sa-
vo mo ky to jų aso cia ci ją. Rei kia or ga-
ni zuo tis, tik ta da bus įsi klau so ma į 

tik lie tu vių kil mės as me nų jun gi nys. 
Be veik taip ir yra. Tie as me nys, ku-
riems ne rū pi „lie tu višku mo išlai ky-
mas“, kaip mes anks čiau va din da-
vo me lie tu vių kul tū ros iš lai ky mą, į 
mū sų ei les ne sku ba jung tis.

Siū ly čiau šios la bai svar bios 
te mos, lie tu vių kul tū ros iš lai ky mo, 
ne nu stum ti į ša lį, dau giau pla čiau 
dis ku tuo ti at ski ruo se kraš tuo se, pa-
si kvie čiant ir Lie tu vos kul tū ri nin-
kus, po li ti kus, mū sų, už sie nio lie-
tu vių, pro ble mų ne spręs ti ir at ei ties 
ne pla nuo ti vien tik Lie tu vo je. Pvz., 
JAV lie tu viai yra jau šim tas me tų 

mū sų pa gei da vi mus. 
Li tu a nis ti nis švie ti mas tai nė-

ra mo kyk la. Tai lie tu viš kas gy ve ni-
mo bū das. Ir jei gu mes gal vo si me, 
kad li tu a nis ti nį švie ti mą vyk dys tik 
mo kyk la, tai ji nai tiek ir iš mo kins 
– lie tu viš kai kal bė ti. To kių jau yra 
– lie tu viš kai kal ban tys ru sai, švei-
ca rai, pran cū zai... Tai žmo nės, ku rie 
kal ba lie tu viš kai, bet jie ne be gy ve-
na Lie tu va. Mo kyk los ne už ten ka. 
La bai ge ras pa vyz dys yra JAV, kad 
vien mo kyk la nie ko ne pa da ry tų. Pir-
miau sia šei ma, ben druo me nė. Jei gu 
šei mo je ne kal ba ma lie tu viš kai, tai 
mo kyk la per 2 val. per sa vai tę nie ko 
ne pa da rys. Jei gu vai kai nė ra kvie-
čia mi į ben druo me nės ren gi nius ir 
ben druo me nė jiems ne or ga ni zuo ja 
ren gi nių, li tu a nis ti nė mo kyk la ne-
pa sieks sa vo tiks lo. Ko dėl? To dėl, 
kad yra at ima mas kon teks tas. Ne pa-
skleis da mi ben druo me ni nio gy ve ni-
mo vi sa me žmo gaus gy ve ni me – nuo 
pat vai kys tės iki bran dos, mes at ima-
me jam kal bos iš mo ki mo kon teks tą.

Džiau ki tės, kad su ran da te 
žmo gų, ku ris už si i ma li tu a nis ti nės 
mo kyk lė lės veik la, bet jūs jį tu ri-
te pa lai ky ti, pa ska tin ti, mo ty vuo ti. 
Jei gu mo kyk la ne bus įtrauk ta į ben-
druo me nės gy ve ni mą, grei tai ne be-
tu rė si me lie tu viš kai kal ban čio jau-
ni mo.

Parengta pagal pra nešimą PLB 
Sei me 2009-07-09

sa va ran kiškai or ga ni zuo ti, Lie tu vių 
Ben druo me nės pa vel das yra tur tin-
gas sa vo įvai ru mu, jau čia mas stip rus 
lie tu viš kos kul tū ros su vo ki mas, ku-
riam taip pat gre sia pa vo jus su nyk-
ti, jei bus nai viai žiū ri ma į at ei tį ir 
ypač jei mū sų kul tū ra nyks Lie tu vo-
je. Nors kraš tuo se, kur nė ra se nų jų 
ben druo me nių, trūks ta pa tir ties, bet 
ir ten yra pa kan ka mai iš min tin gų ir 
są mo nin gų lie tu vių.

Su su muo da ma sa vo min tis 
siū lau pri pa žin ti, kad gre sia pa vo jus 
lie tu vių kul tū rai ne tik už sie ny je, bet 
ir Lie tu vo je. Ne tu ri me tiks lios sta-
tis ti kos apie Lie tu vos gy ven to jų de-

mog ra fi ją, skai čių, kiek as me nų yra 
iš vy kę iš Lie tu vos ir į ko kius kraš-
tus, ko kių tau ty bių ir re li gi jų as me-
nys at vyks ta į Lie tu vą, ko kie pla nai 
ku ria mi at ei čiai, kaip bus kon tro-
liuo ja ma imig ra ci ja, nes tai nu lems 
lie tu vių tau tos at ei tį. Ne jau gi ran kas 
nu lei si me, sten ki mės, kad už ke lių 
de šimt me čių Lie tu vo je ne bū tų iš rau-
tos lie tu viš kos šak nys ir mū sų vai-
kai ne pa si lik tų dva si niais naš lai čiais 
už sie ny je, be sa vo sios kul tū ros. Pa-
vo jus gre sia ne tik se nų jų Eu ro pos 
vals ty bių kul tū roms, bet ir pa čios 
de mok ra ti jos prin ci pų pa si kei ti mui.
Pra nešimas PLB Sei me 2009-07-08

atkelta iš 9 psl.
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Jei gu kon kre čiai at sa ky ti į 
mums iš kel tą klau si mą, svar biau sia, 
ko ti ki mės – tai nuo šir du mo. Rū pes-
tis mu mis bu vo ne sun kus kla pa tas 
pri žiū rė ti kap ri zin gą vai ką, o šil tų 
ma mos Lie tu vos ran kų pri si lie ti mas, 
te gu kuk lus, sun kme čio ap ri bo tas, 
bet ar ti mas ir gi mi niš kas. 

Ke le tą žo džių apie tai, kaip 
Uk rai no je ra do si lie tu viai. La bai 
įvai riai. Tai ne bu vo nei po li ti nė, nei 
eko no mi nė emig ra ci ja, kaip ga li ma 
pa va din ti Ame ri kos ar Ai ri jos emig-
ran tus. Vie ni –  trem ti niai ir jų pa li-
kuo nys. Įdo mu pa žy mė ti, kad Si bi ro 
pla ty bė se su si kū rė ne ma žai lie tu vių 
ir uk rai nie čių šei mų. Kai ku rie vy rai 
pa si li ko ša ly je po tar ny bos Rau do-
no jo je ar mi jo je ir su kū rė čia šei mas. 
Na, o dau gu ma mo te rų, kaip ir aš, at-
ėjo mei lės ta kais. 

Šian dien vis dau giau jau nų 
žmo nių ieš ko ver slo ga li my bių Uk-
rai nos rin ko je, kur yra 46 mln. gy-
ven to jų. Dau gu mai lie tu vių ver sli-
nin kų mes, Uk rai nos lie tu viai, ne-
sa me įdo mūs. Jų ne gau bia tė vy nės 
il ge sys, jie ne pra ran da ga li my bės 
daž nai lan ky ti ar ti muo sius, drau gus, 

Ko kia pa ra ma rei ka lin ga iš lai ky ti lie tu vy bę už sie ny je
Džiu li ja Fe dir kie nė, Uk rai na

kal bė ti lie tu viš kai. 
Vi suo me ni nė veik la – sa va-

no riš ka, to dėl bū tu me dė kin gi už 
ver tin gus jū sų pa ta ri mus, kaip su do-
min ti jau nus, sėk min gus žmo nes. 

Skir tin gai ne gu ki tos ben-
druo me nės, ku rios ko vo ja už tei gia-
mą Lie tu vos įvaiz dį – mes tą įvaiz dį 
jau tu ri me. Esa me ži no mi, kvie čia-
mi. Uk rai no je su si for ma vo pa gar-
bus, drau giš kas po žiū ris į Lie tu vą. 
Čia pro ble mų tik rai ne tu ri me. 

Tau ti nės ben druo me nės veik-
la eko no miš kai ir po li tiš kai ne sta-
bi lio je dau gia tau tė je, sa vo ke lio 
ieš kan čio je ša ly je, kaip Uk rai na, 
be pa ra mos iš Lie tu vos, jei gu iš gy-
ven tų, tai la bai nu skurs tų. Uk rai nos 
ins ti tu ci jos, dir ban čios su tau ti nė mis 
ma žu mo mis, di des nį dė me sį ski ria 
to kių tau ti nių ma žu mų ben druo me-
nėms, ku rios ne tu ri is to ri nės tė vy-
nės, kaip, pvz., ka rai mai ar ba Kry-
mo to to riai. Yra ga li my bių at vyk ti į 
Lie tu vą, da ly vau ti spor to žai dy nė se, 
dai nų šven tė se, va sa ros sto vyk lo se. 
Ne re tai vi suo me ni nin kams tai tam pa 
vie nin te le ga li my be ap lan ky ti Lie tu-
vą, pro tė vių že mę. Pra tur tė ję tei gia-
mais įspū džiais, emo ci jo mis grį žę į 
Uk rai ną ak ty viai įsi jun gia į veik lą, 
įsi są mo ni na var dan ko jų pa stan gos, 
at si ran da svar biau sia – mo ty va ci ja. 

No rė čiau kon kre ti zuo ti pa gei-
da vi mus. Gal ir ne su lauk siu vi suo ti-
nio jū sų pri ta ri mo. Tam tik ra drau-
gi jų da lis – ne lie tu vių kil mės vie tos 
gy ven to jai, juos li ki mas pri šlie jo 
prie mū sų. Ma nau, tai pra tur ti na, 
tei kia ga li my bę pa žvelg ti į sa ve iš 
ša lies. Šie žmo nės tam pa dė kin gais 
ben dra ke lei viais lie tu vy bės iš sau-
go ji mo ir Lie tu vos var do gar si ni mo 
ke ly.

Esu įsi ti ki nu si, kad jū sų ša ly-
se to kių pa vyz džių taip pat yra daug, 
kai vie tos gy ven to jai mo ko si lie tu-
vių kal bos. Aš pa ti tu riu to kių mo-
ki nių, – mo ka dai nų, šo kių, pos mų, 
nors nie ka da ne bu vę Lie tu vo je, dau-

giau fan ta zuo ja, ne gu žino, kas yra 
tas gin ta ro kraštas. 

Daž nai po so vie ti nė je erd vė je 
trys Bal ti jos vals ty bės aso ci juo ja-
si su vie nu žo džiu: Pri bal ti ka. To-
dėl sa vo veik la sie kia me pa dė ti LR 
am ba sa do riui Uk rai no je Al gir dui 
Kum žai, ku ris vos at vy kęs dar buo-
tis į Uk rai ną pa skel bė, kad kiek vie-
nas ša lies gy ven to jas ži no tų, kas to ji 
Lie tu vos Res pub li ka ir kad jos sos ti-
nė Vil nius, o ne Ry ga. 

Grįž tu prie pa gei da vi mų. Tau-
ti nių ma žu mų skai to vų kon kur se Ki-
je ve mū sų ben druo me nei at sto va vo 
uk rai nie tis mo ki nu kas, ku ris sa vo ta-
len tu pa ke rė jo žiu ri ir už ėmė pir mą ją 
vie tą tarp vi sų tau ti nių ma žu mų. Ki-
tas pa vyz dys – Ki je vo mo kyk lų Eu-
ro pos dai nų šven tė. Mo kyk la, ku rio-
je šie met Ki je vo drau gi ja tie sio giai 
su ren tė is to ri jos ka bi ne to sie nas, 
pui kiai at sto va vo Lie tu vai. Mo kyk-
los ko lek ty vo pa gal ba – iš ties ver-
tin ga. Su ge bė jo me at si dė ko ti kuk-
liais su ve ny rais. O kaip no rė tų si tuos 
mie lus vai kus ir mo ky to jus at vež ti į 
Lie tu vą, kad jie sa vo ake lė mis pa-
ma ty tų ir sa vo šir de lė mis pa jus tų 
kraš tą, ku rio am ba sa do riais ta po. 

Po rą žo džių apie švie ti mą. Yra 
ke lios kryp tys: švie ti mas ben druo-
me nės na rių, švie ti mas ne lie tu vių 
kil mės, pri jau čian čių mums as me nų, 
ir mū sų vi suo me ni nin kų – mo ky to-
jų švie ti mas. Dė kin gi Švie ti mo ir 
moks lo mi nis te ri jai už ap rū pi ni mą 
va do vė liais. Jais re mia mės mo ky da-
mi sa vo mo ki nu kus, bet, de ja, jie ne-
tai ky ti ni dir bant su mo ki niais, ku rie 
at ei na ne tu rė da mi jo kių lie tu vių kal-
bos ži nių (net ir lie tu viš kos kil mės). 
O jau ke li to kie mū sų mo kyk lo je 
mo kę si gy dy to jai at vy ko į Lie tu vą 
kur ti sa vo gy ve ni mą čia. 

Jau ne kar tą pra šė me mo ky mo 
prie mo nių spe cia li zuo tai ru sa kal bių 
au di to ri jai. Te bū nie tai ne va do vė-
lis, o me to di nės, di dak ti nės prie mo-

nukelta į 16 psl.
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Ant ro jo pa sau li nio ka ro išda-
vo je di de lė lie tu vių ban ga už plū do 
Vo kie ti ją. 

Di džio ji da lis gy ve no va di na-
mo se DP sto vyk lo se, ku rių tiks laus 
skai čiaus tur būt nie kas nė ra nu sta tęs. 
Sto vyk lo se vy ko in ten sy vus lie tu viš-
kas gy ve ni mas, vei kė 26 gim na zi jos, 
ku rį lai ką bu vo at si da ręs net Pa bal-
tie čių uni ver si te tas Pin ne ber ge, bu vo 
lei džia mi laik raš čiai, net po ra dien-
raš čių, vei kė ir ko vo jo sa vo tar pe po-
li ti nės par ti jos ir or ga ni za ci jos. 

Vo kie ti jos Lie tu vių Ben druo-
me nė pra dė jo veik ti 1946 m. Po rą 
me tų vė liau pra si dė jo di džio ji lie tu-
vių emig ra ci ja iš Vo kie ti jos į įvai rius 
pa sau lio kraš tus, dau giau sia į JAV. 
Ne pai sant to, jai pa si bai gus Vo kie ti-
jo je li ko apie 10 000 lie tu vių.

Pui kiai su vok da mi, kad vie nas 
iš svar biau sių Ben druo me nės dar bo 
lau kų yra švie ti mas, Vo kie ti jos LB 
1951 m. va sa rio 16-tą ją įstei gė gim-
na zi ją ir su tei kė jai tos die nos var dą 

Iš ei vių pa ra ma Lietuvai pra noks ta 
Lie tu vos pa ra mą jų kul tū rai

An ta nas Šiugždi nis, Vo kie ti ja
ir tuom pa brė žė sa vo ir gim na zi jos 
pa grin di nį tiks lą ir sie kį – Lie tu vos 
Ne pri klau so my bę. 

Vo kie ti jos Lie tu vių Ben druo-
me nė ir Va sa rio 16-osios gim na zi ja 
per vi są Lie tu vos oku pa ci jos lai ko-
tar pį bu vo tie židi niai, ku rie ža di no 
mū sų vals ty bės ne pri klau so my bės 
vil tį. Iš ei vi jo je ir Lie tu vo je dė kin-
gai pri pa žįs ta mi ir aukš tai ver ti na mi 
ben druo me nės ir gim na zi jos nuo-
pel nai puo se lė jant lie tu vių lais vės 
idė ją, ug dant emig ra ci jo je au gan-
čių lie tu vių vai kų krikš čio niš ka ją 
orien ta ci ją, ren giant juos stu di joms 
aukš to sio se bei aukš tes nio sio se mo-
kyk lo se, glo bo jant vai kus iš ne pa si-
tu rin čių šei mų, su tei kiant dau ge liui 
uni ka lią ga li my bę iš mok ti lie tu vių 
kal bą, su ži no ti Lie tu vos is to ri ją. 
Gim na zi ja pa grįs tai ga li di džiuo tis 
pa dė ju si ug dy ti iš ki lią iš ei vi jos in te-
li gen ti ją, klo ju si jos tau ti nės sa vi mo-
nės ir de mok ra tiš ko sios to le ran ci jos 
pa grin dus, pa dė ju si lie tu viš kam jau-
ni mui su vok ti sa vo iden ti te tą dvie-
jo se – sa vo tau tos ir Eu ro pos tau tų 
ben dri jos – di men si jo se. 

Drįs tu pa reikš ti, kad gim na zi-
ja bu vo ir yra sėk min giau sias lie tu-
viš kos iš ei vi jos kū ri nys, ku riam Vo-
kie ti jos ir Eu ro pos lie tu viai su tel kė 
jė gas, padedant Vo kie ti jos valdžiai.
Reikia iš lai ky ti vie nin te lę gim na-
zi ją, ku ri iki šios die nos yra vie nas 
svar biau sių pa sau lio lie tu vių cen trų 
kar tu su Vo kie ti jos Lie tu vių Ben-
druo me ne, Lie tu vių kul tū ros ins ti-
tu tu bei Lie tu vių Eu ro pos kul tū ros 
cen tru. 

Ar ji šian dien dar rei ka lin ga? 
Kai kur gir dė ti nuo mo nė, kad jau 
ne. Ir iš tie sų, jei anks čiau Va sa rio 
16-tos gim na zi ja bu vo vi sų pa sau lio 
lie tu vių rei ka las ir rū pes tis, tai šiuo 
me tu at ro do, ji li ko tik Vo kie ti jos 
Lie tu vių Ben druo me nės rei ka las.

Bet ko kia pa dė tis? Tiek Vo-

kie ti jo je, tiek tur būt ki tuo se kraš tuo-
se dau gė ja vai kų, ar mo ti nų at si vež-
tų iš Lie tu vos, ar gi mu sių miš rio se 
šei mo se, ku rie su lau kę mo kyk li nio 
amžiaus lan ko vie ti nes mo kyk las ir 
lie tu viš kai jau ne be kal ba. Nau jai at-
vy kę vėl gi ne mo ka vie ti nių kal bos.

Lie tu vai at kū rus ne pri klau-
so my bę ku rį lai ką lyg ir at ro dė, jog 
švie ti mo įstai gų už sie ny je ne rei kia. 
Bet pa dė tis šian dien vi sai ki to kia. 
Tai liu di ja ir kaip gry bai po lie taus 
dygs tan čios li tu a nis ti nės mo kyk-
lė lės. To dėl Va sa rio 16-osios gim-
na zi jos iš lai ky mo klau si mas tu rė tų 
rū pė ti bent vi soms Eu ro pos lie tu-
vių ben druo me nėms. Nes už si da rius 
gim na zi jai ne bus ga li ma išlai ky ti ir 
vi so lie tu vių kul tū ros cen tro Huet-
ten fel de. Tai bū tų ne vien didžiu lis 
ma te ria li nis, bet ir dva si nis nuos to-
lis. Ne ga lė tų ten vyk ti, pa vyzdžiui, 
„Drau gys tės til tas“ ar pa na šūs ren-
gi niai.

Jei šis cen tras už si da ry tų, Lie-
tu vai kai nuo tų ne ap sa ko mai dau giau 
kur nors ki tur ban dy ti kaž ką pa na-
šaus įkur ti. 

Vo kie ti jos Lie tu vių Ben druo-
me nę su da ro 20 apy lin kių. Vei kia 
de šimt šeš ta die ni nių mo kyk lė lių, 
vie nas ne mo kyk li nio am žiaus vai ku-
čiams zui kių klu bas, trys vai kų dar-
že liai ir Va sa rio 16-osios gim na zi ja 
su ben dra bu čiu.

Pa grin di nis Vo kie ti jos Lie tu-
vių Ben druo me nės pa ja mų šal ti nis 
yra nuo mos ir na rio mo kes tis, ta čiau 
iš tų lė šų rei kia išlai ky ti „Ro mu vos“ 
so dy bą ir jos pa sta tus bei ap mo kė-
ti raš ti nė je ne pil nai dir ban tį as me nį. 
O ir šių pi ni gų ne už ten ka, nes ne vi-
si pa si ry žę mo kė ti na rio mo kes tį, o 
au kų ir gi be veik nė ra ir nė ra iš ko 
ti kė tis.  

Va sa rio 16-osios gim na zi ja fi-
nan suo ja ma iš tė vų įna šų ir Vo kie ti-
jos val džios pa ra mos. Tai su da ro ¾ 
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vi sų iš lai dų. Prie gim na zi jos iš lai ky-
mo tu rė tų dau giau pri si dė ti Lie tu va, 
ka dan gi Vo kie ti jos valdžia ati džiai 
ste bi, kiek lie tu viai pri si de da prie 
šios gim na zi jos iš lai ky mo. Pa gal jų 
įsta ty mus mes ne sa me nei pa bė gė-
liai, nei tau ti nės ma žu mos. Ir čia ky-
la klau si mas, kiek Lie tu vai šis cen-
tras su gim na zi ja yra svar būs? Pa gal 
Tau ti nių ma žu mų ir iš ei vi jos de par-
ta men to di rek to riaus p. Dau no ra-
vi čiaus pa si sa ky mą ži niask lai do je, 
Lie tu va išlai ko, pa gal Eu ro pos Są-
jun gos rei ka la vi mus, tau ti nių ma žu-
mų – Ru si jo je ir Len ki jo je – mo kyk-
las. To pa ties rei ka lau ja iš Eu ro pos 
kraš tų vals ty bių. Bet, kaip jau mi nė-
jau, pa gal jų įsta ty mus, mes ne sa me 
ma žu mos. 

Ga li ma bū ti tos nuo mo nės, 
kad ben druo me nės iš si lai ky tų sa ve 
pa čios. Bet tai bū tų uto piš kos vil tys, 
nes šiuo me tu di džio ji da lis emig-
ran tų dar nė ra pa si ry žu si bū ti ben-

druo me nės na riais, o na riai – per 
daug fi nan siškai reikštis. Tuo tar pu 
ben druo me nės veik la yra nu kreip ta į 
vi sus lie tu vius, ne svar bu, ar jis na-
rys, ar ne.

Taip pat ben druo me nė ir jos 
apy lin kės at lie ka dar bus, ku rie yra 
svar būs ir pa čiai Lie tu vai: tai tau-
ty bės pa lai ky mas, ku ris vyks ta per 
vai kų ir jau ni mo mo ky mą ir švie ti-
mą, per tau tie čių su si bū ri mus ir ben-
dra vi mą, – tai Lie tu vos įvaiz džio kū-
ri mas už sie ny je.

Kul tū ros veik lai vals ty bė ir 
sa va me kraš te tei kia pa ra mą sa vo 
gy ven to jams. Ka dan gi už sie ny je 
gy ve nan tys Lie tu vos pi lie čiai ar ba 
aiš kiai an ga žuo ti lie tu vių kil mės as-
me nys, dir ban tys lie tu vių kul tū ros ir 
švie ti mo dar bą, yra ly giai taip trak-
tuo ti ni, kaip ir Lie tu vo je gy ve nan-
tys, to dėl ir jiems ati tin ka ma pa ra ma 
tu rė tų bū ti tei kia ma.

Ko kia?

nės, pra ty bos są siu vi niai. Šian dien 
ga li me rem tis so vie tų lai kais, 1984 
m. iš leis tu Alek san dra vi čiaus va do-
vė liu, bet jau įvy ko ne ma žai kal bos 
pa ki ti mų ir teks tai jau ne nau do ti-
ni, pa žen klin ti ta ry bi ne ide o lo gi ja. 
Bū tu me dė kin gi, jei gu kal bi nin kai, 
me to di nin kai pa reng tų to kias prie-
mo nes. Ma nau, jos ver tin gos ne tik 
Uk rai nos drau gi joms – bet ir Bal ta-
ru si jos, Mol do vos, Ru si jos mo kyk-
loms, ben druo me nėms. 

Ga li bū ti pi ni gais ar ba as me-
ni mis, ku rie at va žiuo tų lai ki nai pa-
dirb ti ben druo me nė je. Pa ra ma ga li ir 
to kia bū ti: Lie tu va ap mo ka ke lio nės 
ir bu vi mo iš lai das kul tū ros at li kė-
jams, ku rie at vyks ta į kon cer tus. 

Nuo la tos kar to ja ma min tis, 
kad užsie ny je gy ve nan tys lie tu viai 
ne pro por cin gai daug pel no si iš Lie-
tu vos mo kes čių mo kė to jų pi ni gų, 
yra iš es mės klai din ga; nors dau gu-
ma nau jų jų emig ran tų gal nė ra lin kę 
dos niai pri si dė ti prie ben druo me ni-
nės veik los fi nan sa vi mo, ko ne vi si 
fi nan siš kai re mia sa vo gi mi nes bei 
ar ti muo sius Lie tu vo je. Vi sa esa ma 
sta tis ti ka ro do, kad jau vien ši už-
sie ny je gy ve nan čių lie tu vių tie sio gi-
nė pa ra ma sa vo tau tie čiams ge ro kai 
pra noks ta pa ra mai, ku rią Lie tu vos 
Res pub li ka ski ria ben druo me nių 
kul tū ri nei ir švie tė jiš kai veik lai.
Pra nešimas PLB Sei me 2009-07-09

Ma no gal va, prie mo nė tiks-
lin giau sia bū tų dve jų me tų kur sui, 
ji pa gel bė tų mū sų mo ky to jams kon-
cen truo tai pa dė ti pra mok ti ne leng vą 
lie tu vių kal bą. Juk daž nai lie tu vių 
kal bos dės ty mas yra iš mo ky to jo 
as me ni nės pa tir ties, iš ma ny mo, kū-
ry bin gu mo. To dėl tre čia švie ti mo 
kryp tis – mo ky to jo švie ti mas. Vil-
niaus uni ver si te tas ren gia lie tu vių 
kal bos kur sus, de ja, dau gu ma Uk rai-
nos gy ven to jų jų ne ga li ap si mo kė ti, 
to dėl gal į to kius mo ky mus ver tė tų 

pa kvies ti iš ei vi jos dės ty to jus, su pa-
žin din ti su in ten sy vaus dės ty mo me-
to dais. Vi suo me ni nin kas – uni ver-
sa lus žmo gus, jis pri va lo iš ma ny ti 
ir psi cho lo gi ją, ir fi nan sus, ir tei sę 
ir daug ki tų da ly kų. Dau gu ma mū sų 
to bu lė ja vi suo me ni nė je veik lo je, iš 
es mės ten ka mo ky tis iš sa vo sėk mių 
ir ne sėk mių. O la bai no rė tu me pa bū-
ti stu den tų vaid me ny. To dėl pra šo me 
pa dė ti: švies ki te mus, ne no ri me bū ti 
di le tan tais. 
Pra nešimas PLB Sei me 2009-07-09

atkelta iš 14 psl.

Kai 2009-07-07 Vil niu je vy ko 
PLB Sei mas, dar bą pra dė jo mi nist ro 
pir mi nin ko An driaus Ku bi liaus va-
do vau ja ma Už sie nio lie tu vių rei ka lų 
ko or di na vi mo ko mi si ja. Šią ko mi si ją 
Vy riau sy bė su da rė 2009 m. ba lan džio 
mėn., taip pa kel da ma už sie nio lie tu vių 
ir vals ty bės san ty kius į Vy riau sy bės ly-
gį. Pir mo jo ko mi si jos su si ti ki mo me tu 
bu vo ta ria ma si, kaip vals ty bės ins ti-
tu ci jos ga lė tų pri si dė ti prie ben drų su 
už sie nio lie tu vių ben druo me nė mis ini-
cia ty vų. 

Prem je ras A. Ku bi lius už sie nio 

Pra dė jo dar bą už sie nio lie tu vių rei ka lų ko or di na vi mo ko mi si ja
lie tu vių at sto vams pri sta tė Vy riau sy-
bės spren di mą re or ga ni zuo ti Tau ti nių 
ma žu mų ir iš ei vi jos de par ta men tą, už-
sie nio lie tu vių rei ka lų ko or di na vi mo 
tei ses ir pa rei gas per duo dant Už sie-
nio rei ka lų mi nis te ri jai. Prem je ro ma-
ny mu, šis spren di mas duos pri dė ti nės 
ver tės, kai kon kre čio je ša ly je dir ban tys 
di plo ma tai ko or di nuos ir vals ty bės ry-
šius su jo je gy ve nan čių lie tu vių ben-
druo me nė mis. 

Prem je ras A. Ku bi lius ko mi si jai 
pa siū lė svar biau siais ko mi si jos dar bo 
pri ori te tais šiuo me tu lai ky ti už sie nio 

lie tu vių ta pa ty bės iš sau go ji mą, „glo-
ba lios Lie tu vos“ kū ri mą ir dvi gu bos 
pi lie ty bės klau si mo spren di mą. 

Pa sau lio Lie tu vių Ben druo me-
nės val dy bos pir mi nin kė Re gi na Na-
ru šie nė pa žy mė jo, kad už sie ny je gy-
ve nan tys lie tu viai ne tu ri bū ti da li na mi 
į ga lin čius iš lai ky ti Lie tu vos pi lie ty bę 
ir to kios tei sės ne tu rin čius. Pa sau lio 
Lie tu vių Ben druo me nė įsi pa rei go jo 
per ke le tą mė ne sių vi so se už sie nio lie-
tu vių ben druo me nė se at lik ti ap klau są, 
ku rios me tu iš ryš kė tų ben dri ir spe ci fi -
niai pa sau lio lie tu vių po rei kiai.
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–Ko dėl Jums rei ka lin gas 
toks di džiu lis krū vis, ku rį už si dė-
jo te JAV Lie tu vių Ben druo me nė-
je? Kaip dau ge lis tre čia ban gių, ra-
miai sau gy ven tu mė te ame ri ko niš-
ką gy ve ni mą, da ry tu mė te kar je rą, 
o da bar plė šo tės vi so mis kryp ti mis 
ir tik riau siai ga di na te kar je rą...

– Taip aš pa sa ky siu: kol ne-
iš va žia vau iš Lie tu vos, ne su pra tau, 
ko kia gar bė ir lai mė, kad mums te ko 
gim ti ši to je ša ly je. Mū sų tė vy nė Lie-
tu va yra ne tik Šiau rės At ėnai, bet 
ir, ma no po žiū riu, ge riau sias kraš tas 
pa sau ly je. Ir įver ti ni tai ta da, kai iš-
vyks ti ir ga li kaž ko ne tek ti, ką vi są 
lai ką tu rė jai ir ne ver ti nai. Ma no is to-
ri ja ly giai to kia pa ti – 1994 m. iš vy-
kau į JAV, ten esu da bar jau 15 me tų 
ir tik už At lan to ta pau tik ru Lie tu vos 
pa trio tu.

–Nors trum pai pa pa sa ko ki-
te apie sa vo dau gia ša kę veik lą.

–Dar bų už ten ka. Nie kam ne 
pa slap tis, jei gu žmo gus pa da ro vie-
ną dar bą, jam pa siū lo du, o jei gu 
iš ei na pa da ry ti tuos du, už krau na 
de šimt. Juo la biau, kad jie vi si yra 
vi suo me ni niais pa grin dais. Esu dau-
giau ar ma žiau įsi jun gęs gal į de šim-
tį lie tu viš kų or ga ni za ci jų. Pas ta rą jį 
pus me tį dau giau siai dir bo me Šiau rės 
Ame ri kos lie tu vių fi zi nio auk lė ji mo 
ir spor to są jun go je – ruo šė mės VI II 
Pa sau lio lie tu vių spor to žai dy nėms, 
ku rios įvy ko Vil niu je bir že lio 25-28 
d. Pa vy ko net ir to mis eko no mi nio 
sun kme čio są ly go mis su bur ti gau-
siau sią už sie nio lie tu vių – JAV de le-
ga ci ją. Re zul ta tai ne blo gi, nors, ži-
no ma, pa ti PLSŽ or ga ni za ci ja ga lė jo 
bū ti ge res nė: trū ko re kla mos, daug 
kas net iš gy ve nan čių Lie tu vo je apie 
tas var žy bas nie ko ne ži no jo, bet lie-
ka me sko lin gi, ir at ei ty je ren gė jai, o 
ir mes kar tu – iš ei vi jos spor to funk-
cio nie riai – steng si mės dar la biau. 

Be spor to ge rą de šim tį me tų 

Ei na me tei sin gu ke liu

ben dra dar biau ju su Ame ri kos lie tu-
vių ži niask lai da. Jau pen ke ri me tai 
esu sa vait raš čio „Ame ri kos lie tu vis“ 
prie do „Ry tų pa kran tė je“ re dak to-
rius, ra šau „Drau gui“ Chi ca go je, 
„Tė viš kės ži bu riams“ Ka na do je, 
„Pa sau lio lie tu viui“, taip pat an glų 
kal ba Lie tu vių Ben druo me nės lei-
džia mam „Brid ges“ bei „Lie tu vos 
vy čių“ or ga ni za ci jos žur na lui „The 
Knight“. Ne ma žai pa ra šau ir Lie-
tu vos in ter ne ti nei ži niask lai dai. Tai 
gal ge nai – ma no tė tis Vi lius Mi se-
vi čius yra taip pat ne blo gai ži no mas 
žur na lis tas – anks čiau ve dė Lie tu vos 
TV, ra di jo lai das. Se ne liai Va le ri ja ir 
Sta sys Rat ke vi čiai Kau ne įkū rė lė lių 
te at rą, – tai gi jiems ir gi bu vo ne sve-
ti ma vi suo me ni nė veik la. Ma ma Jo-
a na yra dės ty to ja, an glų kal bą dės to 
pen kias de šim ti me tai, da bar dir ba 
VDU bei Kau no ku ni gų se mi na ri jo-
je.

Tre čias pa grin di nis veik los 

ba ras – JAV Lie tu vių Ben druo me-
nė. Še še ri me tai esu šios or ga ni za ci-
jos Kraš to val dy bo je. Dir ba me prie 
įvai rių pro jek tų, pra de dant Lie tu vos 
pi lie ty bės iš lai ky mu, lie tu vių kul tū-
ros cen trų, pa ra pi jų iš sau go ji mu, tra-
di ci jų per tei ki mu, li tu a nis ti niu švie-
ti mu ir dau ge liu ki tų da ly kų. 

Dar ben dra dar biau ju di džiau-
sios už jū ry je lie tu vių fi nan si nę pa ra-
mą tei kian čios or ga ni za ci jos – Lie-
tu vių fon do di rek to rių Ta ry bo je, esu 
Lie tu vių žur na lis tų są jun gos Val-
dy bo je, pri klau sau Su si vie ni ji mui 
lie tu vių Ame ri ko je – se niau siai te-
be vei kian čiai lie tu vių or ga ni za ci jai 
JAV, Lie tu vos vy čiams, net ke liems 
Ry tų pa kran tės lie tu viš kiems spor to 
klu bams.

Ly gi nant su tuo, ką vei kiau 
Lie tu vo je prieš iš vyks tant už At lan-
to, di džiu lis skir tu mas – kaip dan-
gu je ir že mė je. Ži no ma, tam rei kia 

Po kal bis su PLB Sei mo de le ga tu, PL ben dra dar biu ir dau ge lio JAV LB dar bų 
bei ini cia ty vų au to riu mi Lau ry nu R. Mi se vi čiu mi iš New Jer sey vals ti jos, JAV.

EU GE NI JA IR LAU RY NAS MI SE VI ČIAI

nukelta į 19 psl.
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– Toks jau nas, ir jau toks ak-
ty vus lie tu viš ko je veik lo je. Ko dėl? 
O juk Jū sų jau se ne lis tik riau siai 
gi mė Ar gen ti no je?

–Se ne lis gi mė Pa sva lio ra jo-
ne, ne to li Pa ne vė žio, bet kai jam bu-
vo 1 mė nuo, tė vai – ma no pro se ne-
liai – per si kė lė į Ar gen ti ną. Se ne lis 
Jo nas Kal ve lis už au go Ar gen ti no je. 
Jis lan kė lie tu viš ką drau gi ją „Ne-
mu nas“, ku ri šiais me tais šven čia 
100-me tį, o ma no ma ma ten šo ko 
nuo vai kys tės, nuo 15 me tų. Da bar-
ti nis „Ne mu no“ drau gi jos 100-me-
čio ju bi lie jaus ruo ši mo pir mi nin kas 
Al fre do Dul kė dir bo su ma no tė vu ir 
jį pa kvie tė pas lie tu vius. Ma no tė vas 
Four ment nė ra lie tu vis, jis yra pran-
cū zų kil mės, bet įsi jun gė į lie tu viš ką 
veik lą – šo ko tau ti nių šo kių ra te ly je, 
kur 90 proc. bu vo lie tu vių. Ten jis 
su si pa ži no su ma no ma ma. Ma no se-

Mū sų vi sa šei ma da ly vau ja lie tu viš ko je veik lo je
PL spaus di na muo se straips niuo se iš Ar gen ti nos lie tu vių gy ve ni mo daž nai 

ma to me Ju an Ig na cio Four ment Kal ve lio pa var dę. Su šiuo juo dų akių ak ty viu 
jau nuo liu ar čiau su si pa žin ti te ko PLB Sei me Vil niu je. Siū lo me ir PL skai ty to jams 
po kal bį su ko le ga, ku rį PLB lie tu viai va di na tie siog Jo ne liu.

suo pa au gu si taip pat pra dė jo šok ti 
lie tu viš kus šo kius. Tai gi vi sa šei ma 
iki šiol da ly vau ja Lie tu vių Ben druo-
me nės veik lo je.

–O kas Jus įtrau kė į lie tu viš-
ką veik lą? Ma ma? Se ne lis?

–Ma no se ne lis mi rė, kai ma-
mai bu vo 9 me tai, ji bu vo la bai jau-
na. In ten sy viau mū sų šei ma pra dė jo 
da ly vau ti lie tu viš ko je veik lo je vė-
liau. Da bar ma ma na mų šei mi nin kė, 
o lie tu viš ko je veik lo je ji yra „Ne mu-
no“ drau gi jos ve te ra nų šo kių gru pės 
„Pi pi ras“ va do vė ir dir ba kar tu su 
mu mis lie tu viš ko je ra di jo va lan dė lė-
je  „Ecos de Li tu a nia”. 

–O Jū sų jau nas gy ve ni mas 
kaip su si klos tė? Kai bu vo te ma-
žas, lie tu viš kos mo kyk los tik riau-
siai ne bu vo, iš kur taip ge rai iš mo-

ko te kal bė ti lie tu viš kai?
–Lie tu viš kos mo kyk los ne bu-

vo ir nė ra, yra lie tu viš kos drau gi-
jos, lie tu vių kal bos kur sai. Aš taip 
pat dir bu lie tu viš kuo se kur suo se, 
Ar gen ti nos val džia pa sko li na mums 
sa lę, ir mes šeš ta die niais ve da me 
už si ė mi mus. Lie tu viš kai ne mo ka ir 
ma no ma ma, o aš kal bos iš mo kau 
Va sa rio 16 gim na zi jo je, kai 2004 m. 
ga vau sti pen di ją iš va žiuo ti į Vo kie ti-
ją. Man ta da bu vo 20 me tų. Nors jau 
da ly va vau lie tu viš ko je veik lo je, bet 
lie tu viš kai dar ne kal bė jau, – mū sų 
žmo nių dau gu ma ne kal ba lie tu viš-
kai, ypač jau ni mas. Va sa rio 16 gim-
na zi jo je iš bu vau 10 mė ne sių, – Pie tų 
Ame ri kos lie tu viai gim na zi jo je tu ri 
at ski rus kur sus, ku riuo se mo ko ma 
lie tu vių kal bos. 

–Pri si min ki te tas die nas, kai 
nu va žia vo te į Vo kie ti ją, kaip at ro-
dė gy ve ni mas ki to kio je ap lin ko je?

–Aš bu vau vie nin te lis tuo 
me tu iš Pie tų Ame ri kos, ne tu rė jau 
ga li my bės su kuo nors pa si kal bė ti 
is pa niš kai. Nie ko ne ži no jau nei lie-
tu viš kai, nei vo kiš kai, nei an gliš kai. 
Pra džio je bu vo la bai sun ku, bet la-
bai sten giau si, kas dien daug prak ti-
ka vau si. Sun kūs bu vo pir mi du mė-
ne siai, o pas kui jau ge riau – pra dė-
jau kal bė ti, su ra dau drau gų. Vi sa da 
bū siu dė kin gas prel. E. Put ri mui už 
pa gal bą ir vi sa da pri si min si me TMI-
Do pa ra mą. Ši Lie tu vos or ga ni za ci ja 
mums daug me tų pa de da. 

–Iš ko Jūs duo ną val go te, 
Jū sų pro fe si ja?

–Aš stu di juo ju žur na lis ti ką 
La Pla tos uni ver si te te, – per daug 
dar bo tu riu ir ne ga liu baig ti, nors 
jau lai kas baig ti. Dir bu sa vo mies-
to – Be ris so sa vi val dy bė je, spau dos 

JU AN IG NA CIO FOUR MENT KAL VE LIS PLB SEI ME VIL NIU JE
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daug lai ko. Nie ka da jo ne už ten ka. 
Kaip ir čia, PLB sei me – vi sa da per 
ma žai lai ko ir per daug dar bų. 

Kar je ra? Vis kam sa vo lai kas. 
Dar ir ant to „kryžiaus“ ne de du, at-
sig rieb siu.

–Kaip Jūs žiū ri te į se nų jų 
lie tu vių ir nau jau sios kar tos, va di-
na mų jų tre čia ban gių, ben dra dar-
bia vi mą. Ar jis pa kan ka mas?

– Ne su tin ku su nuo mo ne, 
kad nau jo jo je iš ei vi jos kar to je nė ra 
žmo nių, ku rie ga lė tų per im ti se niau 
lie tu vių įkur tas or ga ni za ci jas – tik 
leis ki te mums tai da ry ti... Ir „Drau-
gą“, ku ris šie met šven čia 100 me-
tų ju bi lie jų, po il ga me čio Da nu tės 
Bin do kie nės re da ga vi mo sėk min gai 
pe rė mė tre čia ban gė re dak to rė Da lia 
Ci dzi kai tė, jos dė ka at si nau ji no laik-
raš čio tu ri nys, at si ra do pa gir ti nas 
ko mu ni ka vi mas su ben dra dar biais, 
su tvar ky tas lei di nio in ter ne ti nis pus-
la pis, ku rio skai ty to jų ra tas iš au go 
ke le rio pai. Tai gi skir tin gai, nei dau-
ge lis ma nė, „Drau gas“ ne tik kad ne-
su sto jo, bet ei na į prie kį.

–Bet „Drau gą“ iš lai ko se no ji 
kar ta.

–O čia tu rė čiau pa ste bė ti, kad 
rei kė tų su jung ti ver sli nę pu sę su vi-
suo me ni ne. Ma nau, kad ir „Drau-
gui“, ir „Pa sau lio lie tu viui“ rei kia 
im tis ag re sy ves nės re kla mi nės-ko-
mer ci nės veik los. Tu ri bū ti tam tik-
ras pus la pių skai čius, skir tas ap mo-
ka mai re kla mai, rei kia ieš ko ti rim tų 

de par ta men te kaip žur na lis tas. O lie-
tu viš ka veik la – tai jau sa va no riš kas, 
lais va lai kio už si ė mi mas. Ve du ra-
di jo va lan dė lę  „Ecos de Li tu a nia”, 
vei kiu Ar gen ti nos lie tu vių jau ni mo 
są jun go je, PLB jau ni mo są jun go je, 
ruo šia mės Pa sau lio lie tu vių jau ni-
mo kon gre sui, “Ne mu no” drau gi jos 
100-me čiui ir Pie tų Ame ri kos lie tu-
vių tau ti nių šo kių šven tei, ku ri vyks 
šiais me tais. Dar bo daug.

–Kiek ak ty vių žmo nių Ar-
gen ti no je da ly vau ja lie tu viš ko je 

veik lo je?
–Ar gen ti no je yra 5 drau gi jos, 

kiek vie na drau gi ja tu ri 3-4 šo kių an-
sam blius – jau nų, vai kų ir ve te ra nų, 
kiek vie na drau gi ja tu ri sa vo val dy bą 
ir vi sos jos su da ro Ar gen ti nos Lie tu-
vių Ben druo me nę. Kiek vie no je drau-
gi jo je da ly vau ja po 200-400 žmo nių. 
Ak ty viai dir ban čių yra ma žiau, gal 
150, o da ly vau jan čių šven tė se, ma-
nau, yra apie 500. Ar gen ti no je yra 
daug lie tu vių kil mės žmo nių, Lie tu-
vos am ba sa da pra ne šė, kad lie tu vių 
kil mės žmo nių Ar gen ti no je esa ma 

apie 200 tūkst. Ka dan gi prieš Ant rą-
jį pa sau li nį ka rą į Ar gen ti ną at vy ko 
40 tūkst., tai skai čiuo ja ma, kad pa-
li kuo nių tu rė tų bū ti kur kas dau giau. 
Ži no ma, dau gu ma jau ne da ly vau ja 
lie tu viš ko je veik lo je, jie yra iš lai kę 
tik lie tu viš ką pa var dę. Kai ku rie net 
ne si jau čia esan tys lie tu viai. Jau 50 
me tų į Ar gen ti ną ne at va žiuo ja nau jų 
lie tu vių. Ir da bar nė ra at va žia vu sių, 
at vyks ta tik tu ris tų, šo kių an sam blių, 
cho rų, bet to kių, ku rie no rė tų lik ti 
gy ven ti, to kių nė ra. 

Kal bė jo si Aud ro nė V. Škiu dai tė

kom pa ni jų, ku rios ga lė tų įdė ti sa vo 
skel bi mus. Pvz., „Tė viš kės ži bu riai“ 
tu ri su tar tis su stam bio mis avia li ni-
jo mis, o ko dėl JAV lie tu vių laik raš-
čiuo se to nė ra? Gal Ka na do je pel no 
ne sie kian čioms or ga ni za ci joms pa-
lan kes nės są ly gos, bet ma tau, kad 
čia ga lė tu me ge ro kai pa dir bė ti.  

Pa žiū rė ki te, kaip iš au go 
„Drau go“ tin kla pio ly gis. Anks čiau 
jo be veik nie kas ne ži no jo, o da bar 
www.drau gas.org vos ne la biau siai 
lan ko mas iš vi sų lie tu viš kų laik raš-
čių in ter ne ti nių pus la pių Ame ri ko je. 
Ten yra in for ma ci ja apie ren gi nius, 
nu me rio te mų anon sai, ku rie kei-
čia mi kas ke lios die nos. Len kia me 

gal vą prieš vy res niuo sius – to ji kar-
ta pa da rė di džiu lį dar bą, kur da ma ir 
iš lai ky da ma tuos lei di nius, ta čiau 
rei kia ei ti ko ja ko jon su laik me čiu. 
Da bar jau gy ve na me XXI am žiu je, 
kai ku rie da ly kai tu ri keis tis, nors 
jie sun kiai pa sie kia mi. Jau nie ji ne 
vi sa da tu ri kan try bės vy res nių jų di-
dak ti ką iš klau sy ti. Ta čiau nuo lai dų 
tu ri da ry ti abi pu sės. Per li tu a nis ti nį 
švie ti mą, spor tą ir tau ti nius šo kius, 
ga lų ga le tą pa čią žniask lai dą tu ri me 
daug ben drų są ly čio taš kų, aš įsi ti-
ki nęs, kad per spek ty vos ne blo gos ir 
ei na me tei sin gu ke liu. 

Kal bė jo si Aud ro nė V. Škiu dai tė

atkelta iš 17 psl.

PLB SEI MAS STO VĖ DA MAS DALYVAUJA PREL. GIN TA RO GRUŠO IN VO KA CI JOJE. 
SIGITO BIRGELIO NUOTR.
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PLB Sei mas, vy kęs Vil niu je 
lie pos 8-10 d., tre jiems me tams iš-
rin ko nau ją PLB Val dy bą, ku riai va-
do vau ti vėl pa ti kė ta Re gi nai Gy tei 
Na ru šie nei. PL skai ty to jams pla čiau 
pri sta to Re gi nos Gy tės Na ru šie nės 
gy ve ni mą ir as me ny bę.  

R. G. Na ru šie nė gi mė Lie tu-
vo je, Kau ne. Gy ve na JAV ir Lie tu-
vo je. Pro fe si ja – ad vo ka tė. Il li nois 
uni ver si te te įgi jo ba ka lau ro laips nį 
po li ti nių moks lo sri ty je. Ta me pat 
uni ver si te te įgi jo ir tei sės dak ta rės 
laips nį (Ju ris Doc tor), kon sen tra vo si 
į Kon sti tu ci nę tei sę. 

1959 m. su kū rė šei mą su Ber-
nar du Vy tu Na ru šiu, se nų jų Ame-

Re gi na Gy tė Na ru šie nė an trą kar tą 
ta po PLB Val dy bos pir mi nin ke

ri kos lie tu vių pa li kuo ni mi. Šie met 
jie šven čia 50-ąsias ve dy bi nio gy-
ve ni mo me ti nes. Re dak ci ja pri si-
de da prie svei ki ni mų. Jie už au gi no 
tris vai kus – Vik to rą Na ru šį, Ele ną 
Na ru šy tę Be hrens ir Su za ną Na ru šy-
tę Lo sur do. Vi si yra ve dę. Na ru šiai 
džiau gia si gra žiu 7 vai kai čių pul-
ke liu – Jo nu, Juo zu, Te re se, Ma ry-
te, Ma tu, Onu te ir Alek sa. Tris iš jų 
šią va sa rą at si ve žė į Lie tu vą, kur jie 
iki vė ly vo ru dens lan kys lie tu viš ką 
mo kyk lė lę ir to bu lins lie tu vių kal bą. 
Ket vir ta sis šią va sa rą lan kė kur sus 
Vil niaus uni ver si te te.  

R. G. Na ru šie nė sep ty ne rius 
me tus bu vo pro ku ro rė. Sa vo ir vy-

ro agen tū ro je jie rep re zen ta vo sep-
ty nias sa vi val dy bes, kor po ra ci jas 
(sie kian čias ir ne sie kian čias pel no), 
ban ką, dir bo įvai rio se tei sės sri ty-
se. Bu vo iš rink ta ra jo ni nės pra džios 
mo kyk los ta ry bos na re ir ke le tą ka-
den ci jų pir mi nin ka vo. Taip pat bu vo 
ra jo ni nės Ka ta li kų gim na zi jos ta-
ry bos na rė ir 12 me tų – vyk do mo ji 
na rė. Ji ir jos vy ras bu vo apy gar dos 
ko le džo kū rė jai. 

Bu vo ra jo ni nės svei ka tos ta-
ry bos na rė, so cia li nės pa gal bos ta ry-
bos na rė, Il li nois vals ti jos greit ke lių 
pa ta ria mo sios ko mi si jos na rė. Ak ty-
viai da ly va vo Res pub li ko nų par ti jo-
je ir jai at sto va vo.

RE GI NA GY TĖ IR BER NAR DAS NA RU ŠIAI SU VAI KAIS IR VAI KAI ČIAIS ŠIE MET ŠVEN TĖ SAVO AUK SI NĘ VE DY BŲ SU KAK TĮ. JUOZO 
NARUŠIO NUOTR.
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PLB PIRMININKĖ RE GI NA G. NARUŠIENĖ SU VYRU BER NAR DU, DUKRA ELENA NARUSYTE 
BEHRENS IR TRIMIS JOS VAIKAIS: MATU (10), ONUTE (8) IR ALEKSA (6), KU RIE IKI VĖ LY VO RU DENS 
VILNIUJE LAN KYS MO KYK LĖ LĘ IR MO KY SIS LIE TU VIŲ KAL BOS. VILIAUS JASINEVIČIAUS NUOTR.

Daug me tų bu vo sa vo Vys-
ku pi jos fi nan sų ta ry bo je, bu vo Vys-
ku pi jos fon do bei Vys ku pi jos su si-
vie ni ji mo fon do na rė, pir mi nin kė ir 
vyk dy to ja. Il li nois uni ver si te te bu vo 
Lie tu vių stu den tų as so cia ci jos pir-
mi nin kė, La ke Coun ty/ Wau ke gan, 
Il li nois apy lin kės pir mi nin kė, JAV 
Lie tu vių Ben druo me nės XVI, XVII 
, XVI II ir XIX Ta ry bos na rė ir Pre-
zi diu mo pir mi nin kė, JAV Lie tu vių 
Ben druo me nės Kraš to val dy bos pir-
mi nin kė 2000-2006 m., Cen tro ir 
Ry tų Eu ro pos ko a li ci jos NA TO dar-
bo gru pės va do vė. Nuo 2006 m., jau 
an trą ka den ci ją, yra Pa sau lio Lie tu-
vių Ben druo me nės val dy bos pir mi-
nin kė. Bu vo LR Sei mo ir JAV LB 
ko mi si jos na rė. 

Bu vo vie na iš Ame ri kos lie-
tu vių ad vo ka tų drau gi jos (LA BAS) 
kū rė jų, pir mi nin kė ir dar yra Ta ry-
bos na rė.

Bu vo ir yra lek-
to rė bei straips nių au-
to rė.

Yra Lie tu vos 
val do vų rū mų pa ra-
mos fon do stei gė ja, 
Lie tu vos Di džio sios 
Ku ni gaikš tys tės val-
do vų rū mų at kū ri mo 
ir pa skir ties ko mi si jos 
na rė ir Val do vų rū mų 
pa ra mos JAV ko mi te-
to pir mi nin kė. 

Yra aka de mi kė 
skau tė ir bu vu si at ei-
ti nin kė. 

Yra įvar din ta 
„Who is Who“ (Kas 
yra kas) Ame ri ko je, 
pa sau ly je. 

Bu vo ap do va-
no ta Lie tu vos Ge di-
mi no II laips nio or di-
nu ir Po piežiaus Šv. 
Gri ga liaus Di džiuo ju 
or di nu už nuo pel nus 
Ka ta li kų Baž ny čiai. Ji 
ir jos vy ras yra Kris-
taus kars to ri te rių or-
di no na riai.

Į PL klau si mą, 
ką ji mąs to ir kaip ver-

ti na sa vo gy ve ni mą, ko lin kė tų sau 
Lie tu vai ir lie tu viams, Re gi na G. 
Na ru šie nė at sa kė: 

„Jau čiuo si lai min ga išli ku si 
pir mą ją so vie tų ir na cių oku pa ci-
jas, ka ro lai ką, Drez de no bom bar-
da vi mą bei sun kius mums vi siems 
šal to jo ka ro lai kus. Esu dė kin ga tu-
rė ju si stip rią tau ti nę lie tu viš ką ben-
druo me nę Vo kie ti jos la ge riuo se. Esu 
dė kin ga JAV už ga li my bę re a li zuo ti 
ma no tė vų pa si ry ži mą su teik ti man 
ga li my bę pa siek ti aukšto ly gio iš si-
la vi ni mą. 

Die vas ma ne pa lai mi no pa dė-
da mas su si ras ti ma no gy ve ni mo ge-
riau sią drau gą ir mei lę – Ber nar dą. 
Mes už au gi no me tris pui kius vai kus 
ir džiau gia mės jų ir jų vai kų ap si lan-
ky mais Lie tu vo je. 50 me tų la bai sėk-
min gai dir bau pro fe si nė je – tei sės 
sri ty je kaip pro ku ro rė, įvai rių ly gių 
teis mų ad vo ka tė. Tu rė jau pri vi le gi ją 

pa si tar nau ti JAV Lie tu vių Ben druo-
me nei, o da bar – Pa sau lio Lie tu vių 
Ben druo me nei. Tu rė jau is to ri nę ga-
li my bę pri si dė ti prie Lie tu vos ne pri-
klau so my bės at sta ty mo ir pri pa ži ni-
mo bei Lie tu vos įsto ji mo į NA TO. 
Man bu vo di de lė gar bė su si pa žin ti 
su Lie tu vos Sei mu, vy riau sy bė mis, 
teis mais, ad vo ka tais, aka de mi ja ir 
dau ge liu pui kių Lie tu vos žmo nių. 
Ypač džiau gia mės ga li my be su si pa-
žin ti su gi mi nė mis Lie tu vo je. 

Ma tau to les nį pui kų ir pra-
smin gą gy ve ni mą Lie tu vo je. Lin kiu 
Lie tu vai išlai ky ti ir su stip rin ti mū-
sų kal bą ir kul tū rą. Lin kiu iš sau go ti 
mū sų se nos tau tos ne pri klau so my bę 
be truk dy mo iš ki tur, lin kiu eko no-
mi nės ge ro vės, gy ve ni mo ra my bės 
ir pa si ti kė ji mo, ypač vie ny bės mū sų 
tau tos sie kiuo se“.   
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Mes no ri me, kad pro tai ati te kė tų į Lie tu vą

Šie met Kau no Vy tau to Di džio jo uni ver si te to di plo mus ga vo penk to ji čia stu di ja vu sių Puns ko 
kraš to lie tu vių lai da. Su teik da mi sva rią pi ni gi nę pa ra mą kas met ge riau siai be si mo kan tiems Puns ko 
kraš to lie tu viams įgy ti aukš to jo moks lo di plo mą pa de da dr. Al do na Gaš kie nė ir dr. Re mi gi jus Gaš ka. 
At si dė ko jant už nuo šir dų rū pes tį bir že lio 26 d. vy ku sios VDU Hu ma ni ta ri nių moks lų fa kul te to di plo-
mų įtei ki mo šven tės me tu jiems bu vo įteik ti uni ver si te to auk so me da liai.  „VDU At ku ria mo jo Se na to 
na riai Al do na ir Re mi gi jus Gaš kos ne tik tei kia fi nan si nę pa ra mą, bet ir nuo lat do mi si, mo ra liai re-
mia ir ska ti na sa vo glo bo ti nius. Me ce na tų ge ra no riš ku mu džiau gia si ir di džiuo ja si tiek jų glo bo ti niai, 
tiek vi sa Vy tau to Di džio jo uni ver si te to ben druo me nė”, – sa kė VDU rek to rius prof. Zig mas Ly de ka.

Šiais me tais Vy tau to Di džio jo uni ver si te tą bai gė ir ba ka lau ro laips nį įgi jo 5 dak ta rų A. ir R. 
Gaš kų re mia mi stu den tai. Taip pat 4 iš me ce na tų rem tų stu den tų Vy tau to Di džio jo uni ver si te te at si-
ė mė ma gist ro di plo mą. Su si ta ri mas tarp Vy tau to Di džio jo uni ver si te to, A. ir R. Gaš kų, Puns ko Ko vo 
11-osios li cė jaus bei Pa sau lio Lie tu vių Ben druo me nės at sto vy bės Lie tu vo je dėl Puns ko kraš to lie tu-
vių stu di jų uni ver si te te bu vo pa si rašytas 2001 me tais.

Šiuo me tu uni ver si te te ba ka lau ro laips nio sie kia 16 A. ir R. Gaš kų re mia mų Puns ko kraš to lie-
tu vių. Įskai čia vus šie met bai gu sius Vy tau to Di džio jo uni ver si te tą, 29 me ce na tų rem ti ab sol ven tai jau 
įgi jo ba ka lau ro di plo mus, dau gu ma jų tę sia moks lus ma gist ra tū ro je. Tai po gi dvi puns kie tės, Gaš kų 
sti pen di nin kės, mo ko si LKKA (Lie tu vos kū no kul tū ros aka de mi jo je).

Šian dien pla čiau su pa žin di na me su šios idė jos ini cia to riu mi, bu vu siu pre zi den to Val do Adam-
kaus pa ta rė ju pir mą ją pre zi den ta vi mo ka den ci ją Re mi gi jum Gaška, ku ris su ti ko at sa ky ti į klau si mus 
apie sa vo mar gą gy ve ni mą ir veik lą. Gaš kos, Lie tu vai at ga vus ne pri klau so my bę, grį žo ir gy ve na Vil-
niu je, daug ke liau ja.

ALDONA IR REMIGIJUS GAŠKOS SU 2009 METŲ ABSOLVENTAIS IŠ PUNSKO IR VDU REKTORIUMI ZIGMU LYDEKA
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–Ka dan gi ką tik įteik ti di-
plo mai VDU ab sol ven tams, nau-
do ja mės pro ga pa kal bė ti pir miau-
sia apie Jū sų šei mos me ce na tiš ką 
veik lą. Ko dėl ėmė tės glo bo ti bū-
tent Puns ko lie tu vius?

–Ten gy ve na la bai pui kūs lie-
tu viai pa trio tai. Kai aš nu va žiuo ju 
į Puns ko kraš tą, su si tin ku su tais 
ūki nin kais, man vi sa tai pri me na 
Ne pri klau so my bės (tar pu ka rio) me-
tus Lie tu vo je. To kie bu vo Lie tu vos 
ūkiai: ge ri gas pa do riai, su tvar ky ti 
ūkiai, gra žūs dar že liai. Lie tu vo je to 
da bar ne bė ra. Kol cho zai vis ką su-
grio vė, ge riau sius ūki nin kus iš ve žė 
į Si bi rą. Nu va žia vus į Puns ką šir-
dis džiau gia si – kiek pa sta ty ta pa-
min klų Lie tu vos ne pri klau so my bei, 
Lie tu vos did vy riams, kry žių. Vis kas 
kvė puo ja lie tu viš ka dva sia. Ir jau-
ni mas iš au gin tas la bai pui kus. O ką 
jam da ry ti at ei ty je? Sto ti į len kiš kus 
uni ver si te tus? Jei gu jis baigs moks-
lus Lo dzė je, Vroc la ve ar Var šu vo je, 
kur jis įsi dar bins? Ži no ma, Len ki-
jo je. Nuo lat de juo ja me, kad iš Lie-
tu vos nu te ka pro tai. O mes no ri me, 
kad pro tai ati te kė tų į Lie tu vą. Tai 
toks jums at sa ky mas, ko dėl mu du su 
žmo na re mia me Puns ko lie tu vius.

–O Jū sų pa ties šak nys iš ko-
kio kraš to?

–Aš aukš tai tis: gi męs Mo lė-
tuo se, bet ma no tė ve liai yra iš Žei-
me lio, da bar ti nio Pa kruo jo raj. Ma-
no se ne lis tu rė jo di de lį ūkį Dir žiuo-
se, kur gi mė ma no tė ve lis, ku ris ūkį 
mo der ni za vo. Ir aš ten va sa ro mis 
dirb da vau. Ma my tė gi mė Ge du čių 
dva re, Vaš kų vals čiu je, o vė liau gy-
ve no Žei me lio mies te ly je. Ma my tė 
bai gė  „Sau lės” Mo ky to jų se mi na ri ją 
Kau ne, įsi dar bi no Še du vo je. Tė ve lis 
bai gė Dot nu vos aka de mi ją, bu vo pa-
skir tas į Mo lė tus kaip vals čiaus ag-
ro no mas. Po to dir bo Ute no je. 1936 
me tais iš gir do, kad Žei me ly je yra 
stei gia ma že mes nio ji že mės ūkio 
mo kyk la. Pa da vė pra šy mą ir jį pri-
ėmė va do vau ti šiai mo kyk lai. Mes 
per si kė lė me į Žei me lį. Mo kyk la iš 
liu te ro nų pa ra pi jos nuo mo jo di de lį 
pa ra pi jos na mą. Vie na me ga le bu vo 
kla sės, ki ta me ga le – mū sų bu tas. 

Vir šu je vie na me ga le gy ve no sar gas, 
o ki ta me ga le bu vo ben dra bu tis. Šei-
mos ar chy ve ir yra iš li ku sių daug že-
mės ūkio mo kyk los nuo trau kų.

–Kaip įdo mu, ma no ma ma ir 
te ta kaip tik yra bai gu sios tą mo-
kyk lą. 

–At si me nu, kad žie mą mo ky-
da vo si ber niu kai, o va sa rą – mer-
gai tės, ku rias kep ti ir vir ti, šei mi-
nin kau ti mo kin da vo at va žia vu sios 
ag ro no mės-in struk to rės. Ber niu kai 
– ūki nin kai čiai – mo kė si gy vu li nin-
kys tės, žem dir bys tės, so di nin kys tės. 
Tė ve lis ber niu kams dės tė gy vu li nin-
kys tę. 

Žei me ly je pra dė jau lan ky ti 
mo kyk lą, ten bai giau 2 pro gim na zi-
jos kla ses. 1944 me tais, fron tui ar-
tė jant, trau kė mės iš Žei me lio. Šei ma 
bu vo di de lė. Mes bu vom še ši vai kai, 
bet vie nas ber niu kas mi rė ma žas. 
1943 m. gi mė dvy nu kai, o mums 
1944 m. rei kė jo bėg ti. Mū sų ra jo-
no vo kie čių ad mi nist ra ci ja ne lei do 
žmo nėms trauk tis, bėg ti į Vo kie ti ją, 
sa kė – dirb kit, pa si li kit, mes at mu-
šim tuos ru sus. Kai fron tas pri ar tė-
jo prie Su val ki jos-Že mai ti jos, ta da 
jau nie kas ne pai sė lei di mo. Vie nin-
te lis bū das tė ve liui iš va žiuo ti bu vo 
už si ra šy ti dar bams į Vo kie ti ją, bet 
ne pri ėmė šei mų su dau giau kaip 3 
vai kais. O mū sų bu vo pen ki. Rei kė-
jo spręs ti. Tė ve liai ži no jo, jei gu mes 
nepa si trauk sim, mums gre sia Si bi-
ras, ka dan gi ma my tė bu vo mo ky to ja, 
tė ve lis – di de lio ūkio pa vel dė to jas. 
Jie pri ėmė la bai skau dų spren di mą – 
nu ta rė vie ne rių me tų dvy nu kus lai-
ki nai pa lik ti su se ne liais. Ti kė jo mės, 
kad grei tai grį šim…

Il ga is to ri ja. Ma no se suo sun-
kiai su sir go. Ačiu Die vui gi mi nės 
Vil niu je pa si ė mė ją glo bo ti. Įdo mu, 
kad ta se suo, ku ri iš bė go su mu mis, 
da bar gy ve na Vil niu je, o ta se suo, 
ku ri už au go Lie tu vo je, gy ve na Ame-
ri ko je pas duk te rį. 

–Tai gi dvy nu kus užau gi no 
se ne liai?

–Se ne lė ir se ne lis 1945 m. mi-
rė. Mes tu rė jo me auk lę, ku ri mus au-

gi no nuo gi mi mo. Ji su mu mis bu vo 
gy ve nu si 12 me tų ir jau bu vo kaip 
tik ras šei mos na rys. Ji li ko su dvy nu-
kais. So vie tai iš me tė juos iš to bu to, 
kur bu vo že mės ūkio mo kyk la. Kle-
bo ni jo je pri glau dė ku ni gas Ra džius. 
Da vė jiems kam ba rį, bet se suo Da lia 
su sir go džio va. Gi mi nės su ži no jo ir 
pa ė mė ją gy dy ti į Vil nių, pas kui pa ė-
mė ir bro lį su auk le. Čia jie už au go. 

–Ar grei tai at sta tėt ry šį?
–Mes ne tu rė jo me ry šio daug 

me tų. Tik po Sta li no mir ties ga lė jom 
su si ra ši nė ti. Ta da jau su ži no jom, kas 
da ro si. Iki ko kių 1950 m. ne ži no jom 
apie jų bė das, net ar jie gy vi. Ma no 
vie nas dė dė bu vo iš trem tas į Si bi rą ir 
mi rė ba du. Ki tas dė dė bu vo pa im tas 
ap ka sų kas ti Ryt prū siuo se ir ten žu-
vo per bom bar da vi mą. Vi sur kau lai 
pa te rio ti. 

–Ar tė ve liai il gai iš gy ve no?
–Ma my tė su lau kė 92 m. Mi rė 

Chi ca go je, kai aš jau gy ve nau Vil-
niu je. O tė ve lis mi rė ga na jau nas – 
67 m. Chi ca go je. 

–O kaip Jū sų gy ve ni mas 
 klos tėsi toliau?

–Iš va žia vau su tė vais ne pil nų 
dvy li kos. Pri si me nu vi sus is to ri jos 
vin gius ir pro ble mas, bom bar da vi-
mus, ne tek tis. Ka ro me tu gy ven ti 
Vo kie ti jo je ne bu vo py ra gai, su mais-
tu bu vo pro ble mų.

–Lie tu viš kas mo kyk las lan-
kėt?

–Ka rui pa si bai gus mes gy-
ve nom Aust ri jo je. Tė ve liai, at ėjus 
ame ri kie čiams, pra dė jo dai ry tis, kur 
vai kams mo kyk lą lan ky ti. Vie ni me-
tai su si truk dė – 1944-1945 m. mes į 
mo kyk lą nė jom. Tė ve lis nu va žia vo į 
Vo kie ti ją – Muen che ną, Augs bur gą, 
Štut gar dą, ap si klau si nė jo, kur bus 
stei gia mos mo kyk los. Nu ta rė, kad 
rei kia kel tis į Muen che ną, ten stei-
gė si lie tu viš ka gim na zi ja. Ją spė jau 
baig ti, nes mes ten gy ve no me 5 me-
tus. Bai giau gim na zi ją bū da mas 17 
me tų. 

Tais lai kais, no rint emig ruo ti į 
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Ame ri ką, rei kė jo gau ti bu to ir dar bo 
ga ran ti jas. Tie žmo nės, ku rie ne ga-
vo, emig ra vo į Aust ra li ją, Bra zi li ją, 
Ko lum bi ją, Ar gen ti ną, Ka na dą. Bet 
vi si no rė jo į Ame ri ką. Tė ve lis pa ži-
no jo ag ro no mą To mą Damb raus ką 
dar iš Ute nos lai kų. Jis tu rė jo gi mi-
nių ir bu vo emig ra vęs Ame ri kon po-
rą me tų anks čiau. Jis mums su ra do 
tas bu to ir dar bo ga ran ti jas Det roi-
te pas vie ti nį gra bo rių, ku ris tu rė jo 
di de lį ūkį ir ta me ūky je jam rei kė jo 
ūk ve džio. Tė vas bu vo pa ten kin tas, 
nes dar bas bu vo pa gal spe cia ly bę. 
Bet, mū sų ne lai mei, ma no 8 me tų 
bro lis su si žei dė ke lią ir jam įsi me tė 
džio va. O į Ame ri ką va žiuo jant dak-
ta rai ati džiai tik rin da vo svei ka tą. Su 
džio va ne įlei do. Tė vai sko li no si ir iš 
pas ku ti nių jų su krapš tė pi ni gų strep-
to mi ci nui. Bu to-dar bo ga ran ti ją pra-
tę sė du kar tus. Man tai iš ėjo į nau dą, 
aš ga lė jau baig ti gim na zi ją, ku rios 
bai gi mas bu vo šiek tiek pa grei tin tas. 

Pa ga liau 1950 m. ko vo 3 d. 
mes iš li pom New Yorke. Prie mū-

sų pri ėjo ku ni gas iš ka ta li kų šal pos 
or ga ni za ci jos NCWC (emig ran tus 
pa pras tai glo bo da vo įvai rios or ga ni-
za ci jos – žy dų, ka ta li kų ir t.t.) ir pra-
ne šė, kad mū sų ga ran ti ja at šauk ta, 
žmo gus ne su lau kė ir pa si sam dė ki tą. 
Ką da ry sit? – pa klau sė. 

Prieš 3 mė ne sius ma no dė dė 
bu vo emig ra vęs į Chi ca gą. Tai bu-
vo vie nin te lis ar ti mas žmo gus, ku rį 
mes pa ži no jom Ame ri ko je. Iš va žia-
vom į Chi ca gą, šal pos or ga ni za ci ja 
nu pir ko bi lie tus. Dė dės du žmo nės 
gy ve no pus rū sy je, dvie juo se kam-
ba riu kuo se, mes at va žia vom pen kie-
se. Taip pra si dė jo mū sų gy ve ni mas 
Ame ri ko je.

Ne pa sa ky čiau, kad bu vo tik-
ras sun kme tis, bet su dar bais ne bu vo 
leng va. Po 2 sa vai čių aš ga vau dar-
bą. 17 me tų bū da mas du mė ne sius 
bu vau vie nin te lis šei mos mai tin to-
jas. Apie jo kias mo kyk las ne ga lė jau 
gal vo ti. Pas kui tė ve lis ga vo dar bo, 
pen kio lik me tė se suo dir bo skal byk-
lo je ly gin to ja už cen tus. Grįž da vo 

na mo ir verk da vo...
Po 1,5 m. įsto jau į uni ver si te-

tą. Rė mė tė vai. Bu vo leng viau. Kai 
bai giau uni ver si te tą, tė vai ne lei do 
ki taip net gal vo ti – ei ni į moks lus to-
liau, ir baig ta. Bai giau che mijos in-
ži ne ri ją. Il li nois uni ver si te te ga vau 
ba ka lau rą, Pen nsyl va ni jos Sta te uni-
ver si te te ap gy niau dok to ra tą. Po to 
pra si dė jo dar bai. Dir bau dau ge ly je 
vals ti jų JAV, 2 me tus Eu ro po je, bet 
vi są lai ką – 36 me tus – didžiau sio je 
che mi jos kor po ra ci jo je „Dow Che-
mi cal“. 

Į pen si ją iš ėjau anks čiau, ne 
65 me tų, ka dan gi Lie tu vos tau ti niam 
olim pi niam ko mi te tui bu vau pa si-
ža dė jęs pa dė ti kaip ata šė At lan tos 
olim pia do je. O ka dan gi mes gy ve-
nom Hous ton-Te xas, va ži nė ti man 
bu vo la bai to li, tai nu ta riau, kad 
dar bų už teks, – su kro vėm du tal pin-
tu vus – į vie ną bal dus Vil niun, į ki-
tą – Flo ri don, kur yra mū sų žie mos 
re zi den ci ja. Įsi kū rė me Vil niu je. Aš 
dir bau Eu ro pos rei ka lų mi nis te ri-
jo je, o pas kui, kai Val das Adam kus 
pa skel bė, kad jis kan di da tuos į pre-
zi den tus, per ėjau dirb ti į jo rin ki mų 
ko man dą. Sėk min gai pa si bai gus rin-
ki mams jis ma ne pa kvie tė dar buo tis 
pre zi den tū ro je. Žmo na kaip psi cho-
lo gė 2,5 m. dir bo Lie tu vos tau po ma-
ja me ban ke. 

Da bar jau esu pen si nin kas. 
Daug ke liau jam. Pra ėju siais me tais 
bu vom Ki ni jo je, olim pia do je. La bai 
sma gu bu vo Jang-tze upe pa plauk ti. 

Re miam ne tik puns kie čius. 
Nors mes ne bu vom biz nie riai, ver-
sli nin kai ir jo kių tur tų ne pa vel dė-
jom, bet abu daug dir bom – žmo na 
dir bo psi cho lo ge, aš – in ži nie rium, 
va do va vau ga myk loms, to dėl šiek 
tiek su si tau pėm. Tų pi ni gų ne pra-
švais tėm, ne pra rū kėm, ne pra gė rėm, 
– tai da bar su di de liu ma lo nu mu 
pa re miam tuos žmo nes, ku riems, 
ma tom, kad rei kia. Puns kas yra tik 
vie nas iš mū sų pro jek tų. Prieš ko-
kį 12 me tų iš gir dom, kad Že mai čių 
Kal va ri jo je su de gė vie nos šei mos, 
au gi nan čios 12 vai kų, na mas. Nu-
va žia vom pa žiū rė ti. Jie gy ve no pas 
sa vo se ne lius – ma žo je pir ke lė je su 

REMIGIJUS GAŠKA SU SAVO GLOBOTINIAIS – LATUKŲ KETVERTUKU
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gal dviem kam ba riais: du se ne liai, 
du tė vai ir 12 vai kų. Nu pir kom jiems 
na mą Ž. Kal va ri jo je.

Ka dan gi ma no ma my tė mo ky-
to ja vo Mo lė tų pa grin di nė je mo kyk-
lo je, tai prieš mir da ma pa pra šė: jei-
gu ga lė si, pa remk Mo lė tų stu den tus. 
Bu vau įstei gęs 3 sti pen di jas. Ma no 
se suo Vi da – ir gi 3 sti pen di jas. 

Jau sep tin ti me tai sti pen di jas 
ski riu Lie tu vos spor ti nin kams. Vik-
to ri ja Že mai ty tė, mū sų gar sio ji leng-
va at le tė, yra mū sų da bar ti nė sti pen-
di nin kė, stu di juo jan ti LKKA. 

La bai džiau gia mės ir di džiuo-
ja mės jau ni mu iš Puns ko. Pir mų jų 
pen kių lai dų mū sų re mia mų stu den tų 
pa siek ti re zul ta tai yra fe no me na lūs – 
iš 29 įsto ju sių jų vi si 29 ir bai gė. Iš-
kri tu sių ne bu vo. Jūs man pa ro dy kit 
Lie tu voj mo kyk lą, ku ri ga lė tų pa si-
gir ti to kiu re zul ta tu. Tai ro do, ko kie 
darbš tūs Puns ko vai kai, kaip jie at-
sa kin gai žiū ri į dar bą, į at ei tį. Iš tų 
29 daug yra įsto ju sių į ma gist ra tū rą. 
Jau tu ri me 12 ma gist rų, 2 ad vo ka tes. 
Daug jų dir ba Lie tu vo je, bet tu ri me 
ir te at ro re ži sie rę, ir vals čiaus dar-
buo to ją Puns ke. 

–Įdo mus Jū sų gy ve ni mas, 
pa mo kan tis.

–Gal vo ju pa ra šy ti au to biog ra-
fi ją. Yra vi so kios me džia gos – apie 
su si ti ki mus, apie pra ra di mus, spor tą, 
dar bus Pre zi den tū ro je, ke lio nes. 

Ma no po mė gis bu vo spor tas. 
Su di de liu įdo mu mu se kiau Lie tu vos 
spor tą. Su so vie tų rink ti nė mis į olim-
pia das į JAV at va žiuo da vo daug lie-
tu vių – Mo des tas Pau laus kas, Ša rū-
nas Mar čiu lio nis, Ri mas Kur ti nai tis, 
Vla das Če siū nas, Al gir das Plun gė, 
su ku riais su si pa ži nau. Blo giau sia 
bū da vo tie pa ly do vai, ku rie ly dė da-
vo ko man das. Pvz., at va žiuo ja SSRS 
krep ši nio rink ti nė į Mi chi ga ną, žai-
džia su Mi chi ga no Sta te uni ver si te to 
ko man da. Mu du su sū num nu va žiuo-
jam. Aš pa ži no jau Ser ge jų Jo vai šą, 
per pus lai kį jį už kal bi nau. Pa kvie tė 
po rung ty nių su si tik ti. Nu ė jom, – jis 
gy ve no su ru su. Tik pra dė jom kal bė-
ti, pri sis ta tė pa ly do vas, KGB-is tas. 
Lie pė neš din tis, da vė 5 mi nu tes. O 

Jo vai ša bu vo pa kvie tęs at ei ti ir Val-
dą Cho mi čių. Už drau dė. Iš ėjom, ne-
no rė jom pa kenk ti Jo vai šai. 

Jei gu spor ti nin kai ei da vo pas 
lie tu vius, juos tu rė da vo kas nors ly-
dė ti, bi jo jo, kad ne pa si lik tų. Pvz., 
Miun che no olim pia do je su ruo šėm 
lie tu viams spor ti nin kams pri ėmi mą. 
Mo dę Pau laus ką tu rė jo ly dė ti Ser ge-

GAŠKOS ŠVENČIANT MAMYTĖS 90-ĄJĮ JUBILIEJŲ. VIRŠUJE PENKI JOS VAIKAI 
(REMIGIJUS DEŠINĖJE), APAČIOJE 6 ANŪKAI

SU LIETUVOS SPORTO SIRGALIAIS ATĖNŲ OLIMPIADOJE 2004 M.

jus Be lo vas, ku rį aš ge rai pa ži no jau. 
Jis bu vo la bai fain žmo gus... Bet vis 
tiek an ge las sar gas...

Taip, gy ve ni mas bu vo tik rai 
įdo mus. Bet ne inam jau nyn. Ge ra-
jam Die vu liui pa de dant dar ban dy-
si me šį tą nu veik ti, pa dė ti ar ti mui. 
Taip pat au ga vai kai ir 7 anū kai, ku-
rių ne ga li me pa mirš ti.
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Gra žus Vil niaus sve čių ir 
mies te lė nų bū rys, su kvies ti Lie tu vos 
ir Veng ri jos bi čiu lių kul tū ros drau-
gi jos (pir mi nin kas dr. Vy tau tas Gri-
nius),  lie pos 5-sios po pie tę su si rin-
ko Vil nios pa kran tė je, kad pri si lies tų 
prie is to ri jos. Dvie jų tau tų, veng rų ir 
lie tu vių, ben dros pra ei ties. Čia bu vo 
ati deng tas at mi ni mo obe lis kas Lie-
tu vos Di džio sios Ku ni gaikš tys tės 
kar ve džiui, ki lu siam iš Veng ri jos, 
Kas pa rui Be ke šui. Apie jo nuo pel-
nus kal bė jo Jo eks ce len ci ja Veng-
ri jos am ba sa do rius Péter Noszkó-
Hor váth, at kur tos ne pri klau so mos 
Lie tu vos vals ty bės pir ma sis va do vas 
pro fe so rius Vy tau tas Land sber gis, 
ki ti as me nys. Skam bė jo ei lės ir ari-
jos, re ne san so šo kiuo se su ko si po-
ros. Ple vė sa vo Lie tu vos ba jo rų vė-
lia vos...

Daž no je lie tu vių liau dies dai-
no je pa mi ni mas Du no jaus var das. 
Kas sie ja di din gą ją Veng ri jos ly gu-
mų upę su mū sų srau ni ą ja Vil nia? 
Ki ta dos mū sų kraš tus jun gė Gin ta ro 
ke lias, to kia svar bi ci vi li za ci jų, bal-
tiš ko sios bei an ti kos, gi ja. Is to ri niais 
lai kais tarp Veng ri jos ir Lie tu vos 
mez gė si dar ar ti mes ni ry šiai. 1576 
m. Tran sil va ni jos, ry ti nės Veng ri jos 
da lies, ku ni gaikš tis Ste po nas Ba to-
ras ta po iš rink tu Abie jų Tau tų Res-
pub li kos val do vu. Lie tu vos di di kai, 
ba jo rai ne iš kar to jį pri pa ži no sa vo 

Lie pos 5 d. Vil niu je, ant Be ke šo kal no, vy ku si obe lis ko Kas pa rui Be ke šui, veng rui kar ve-
džiui, tar na vu siam Lie tu vos Di džia jai Ku ni gaikš tys tei, ati den gi mo ce re mo ni ja – tai ren gi nys, 
Lie tu vos ir Veng ri jos bi čiu lių kul tū ros drau gi jos pir mi nin ko, Be ke šo at mi ni mo įam ži ni mo 
pro jek to va do vo, Veng ri jos am ba sa do riaus Lie tu vo je gar bės pa ta rė jo dr. Vy tau to Gri niaus 
do va na vil nie čiams, ku riems bran gi mū sų tau tos is to ri ja. PL skai ty to jams siū lo me prof. Li-
ber to Klim kos, Vals ty bi nės J. Ba sa na vi čiaus ir St. Šal kaus kio pre mi jų lau re a to, is to ri ko et-
no lo go ir šio ren gi nio pra ne šė jo rašinį apie vie ną iš dau ge lio Lie tu vos var do tūks tant me čiui 
skir tų ren gi nių ir at sklei džia me pri mirš tos is to ri nės LDK as me ny bės veng ro Kas pa ro Be ke šo 
pa veiks lą. Tikimės, kad ši medžiaga ypač pravers Vengrijos LB. Tuo pa čiu PLB at sto vus pa-
sau ly je no ri me pa ska tin ti sa vo kraš tuo se ieš ko ti is to ri nių są sa jų su Lie tu va. Jū sų pa stan gos 
pri si dė tų prie lie tu vių pa sau ly je is to ri jos rašymo.

Prof. Li ber tas Klim ka

Įamžin tas vengro Kas pa ro Be kešo at mi ni mas
di džiuo ju ku ni gaikš čiu, nes tai ne-
bu vo jų pa si rin ki mas. Gal to dėl į 
Vil nių Ste po nas Ba to ras at vy ko  su 
gin kluo tu sa viš kių bū riu, hu sa rų 
tūks tan ti ne, ku riai va do va vo pui kus 
kar ve dys Kas pa ras Be ke šas. 

Vė liau pa si ro dė, kad Ste po-
no Ba to ro val dy mo lai ko tar pis bu vo 
la bai sėk min gas Lie tu vai. Is to ri kai 
tvir ti na jį bu vus ge riau siu elek ci niu 
val do vu. Juk sėk min gai už baig tas 
Li vo ni jos ka ras, tru kęs ket vir tį am-
žiaus, per tvar ky ta LDK ka riuo me-
nė, re for muo tos teis mo ins tan ci jos, 
įsteig tas tri bu no las, o svar biau sia – 
įkur tas Vil niaus uni ver si te tas ir kraš-
to ko le gi jų tin klas.

Ar ti miau sias val do vo ben dra-
žy gis ir ka ro stra te gas Kas pa ras Be-
ke šas gi mė 1520 me tais Kor ny a te. Į 
įta kin gus ir tur tin gus di di kus iš ki lo 
tar nau da mas ku ni gaikš čiui Žig mon-
dui Ja no šui, ku rio mo ti na, be je, bu-
vo mū sų val do vo Žy gi man to Se no-
jo duk tė Iza be lė. Veng ri jai tie lai kai 
ne bu vo leng vi; kraš tą dras kė dvi val-
dys tė ir tų lai kų ga ly bių – Habs bur-
gų im pe ri jos ir Tur ki jos sul to na to 
in te re sai bei įta kos.

Kas pa ras Be ke šas iš ki lo tik 
dė ka sa vo įgim tų ir iš la vin tų sa vy-
bių: ašt raus pro to, stra te gi nio mąs ty-
mo bei ener gi jos, at kak lu mo sie kiant 
už si brėž to tiks lo. Ir ne abe jo ti nai 
tvir to mo ra li nio im pe ra ty vo, – gy-

ven ti ri te rio gar bės nuo sta ta. Taip 
liu di ja am ži nin kai... Bu vo lais vos 
dva sios žmo gus, ti ky bos at žvil giu – 
pa lai kan tis uni ta ri jų, re ne san so au-
ro je at gi mu sios se nos krikš čio niš ko-
sios ari jo nų sro vės, pa žiū ras.

Kaip Tran sil va ni jos po li ti-
ko K. Be ke šo sie kis bu vo su tai ky ti 
im pe ra to rių Mak si mil jo ną II su Žig-
mon du Ja no šu, tuo pa čiu su vie ny ti 
Veng ri ją. Tai pa siek ti be veik pa vy ko 
1570 m. Spe y e rio su tar ti mi. Ta čiau 
Žig mon dui Ja no šui  ne ti kė tai mi rus 
Tran sil va ni jo je įsi lieps no jo ko vos 
dėl ku ni gaikš čio sos to, pre ten duo-
jant į jį Ste po nui Ba to rui ir Kas pa rui 
Be ke šui. 

1575 m. lie pos 8-osios mū šy je 
ties Ke re lios zent pal vie to ve K. Be-
ke šas skau džiai pra lai mė jo. Ste po no 
Ba to ro per ga lė su stip ri no jo ga li-
my bes už im ti Len ki jos sos tą. Ta pęs 
val do vu ne tru kus jis pa kvie tė sa vo 
bu vu sį prie ši nin ką tar ny bai šiau rės 
karš te. Jų su si tai ky mas įvy ko 1577 
me tų sau sį Byd goš če.

Ta da se kė ei lė šlo vin gų žy gių 
ir per ga lių, ypač rei ka lin gų Lie tu vai. 
1577 m. ba lan dy je Ba to rui pa si da vė 
Gdans ko  mies tas. 1579 m. rug pjū-
ty je kri to ga lin ga Po loc ko tvir to vė. 
Kas pa ras Be ke šas šio se ko vo se su-
ma niai pa nau do jo pa tran kas, iš lie-
din tas Vil niaus ar se na le. Mask vos 
ca rui Iva nui žiau ria jam te ko už mirš-
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ti  pla nus iš kirs ti lan gą į Eu ro pą per 
Bal ti ją... Už ka ri nius nuo pel nus Lie-
tu vos ba jo rai Kas pa rui Be ke šui pri-
pa ži no pri gim ti nes tei ses, va di na mą-
jį in di ge na tą, o val do vas ap do va no jo 
Lanc ko ro nos se niū nys te bei di džiu-
liu na mu Kro ku vo je. 

De ja, nu a lin tas sun kių žy gių 
kar ve dys mi rė Gar di ne 1579 m. lap-
kri čio 7 d. Val do vas įvyk dė jo pas-
ku ti nę va lią ir pa lai do jo K. Be ke šą 
ant Pli ko jo kal no Vil nios pa kran tė je. 
Ant ka po pa sta ty di no įspū din gą pa-
min klą – iš to li ma to mą aš tuo nia-
kam pį bokš te lį. Sa ko ma, ant ka po 
ak mens bu vus iš kal din tos lo ty niš kos 
ei lės su jo gy ve ni mo cre do. O gal tai 
tik pa šie pian tis uni ta ri jus teks tas, 
pli tęs per ran kas? Šian die nos to le-
ran tiš kos vi suo me nės aky se to teks to 
ei lu tės skam ba kil niai, pa gi ria mai: 

...Vis ką iš sa vęs tu riu:
Ne trokštu dan gaus, pra ga ro 

ne be bi jau,
Gai les tin gu mo  ne prašau...,
Nuo dė mės ne pa žįs tu ir ne ži-

nau, kuo bū čiau kam pra si kal tęs. 
Vi suo met pa si ti kė jau sa vi mi ir 

bu vau uo lus...
Be ke šo kal ną 1838 me tais 

ga lu ti nai pa plo vė Vil nios po tvy nio 
van de nys. Iš ka po iš rie dė jo kar žy-
gio šal mas ir ka la vi jas. Re lik vi jas 
pri glau dė Se nie nų mu zie jus. Kas-
pa ras Be ke šas li ko ne ma ria Vil niaus 
le gen da. Jo at ves ti veng rų hu sa rai 
ta po šau niau siu Lie tu vos Di džio-
sios Ku ni gaikš tys tės ka riuo me nės 
da li niu. Dau ge lio mū šių sėk min gą 
baig tį lė mė spar nuo tų jų rai te lių ata-
kos... Be je, da bar jų pui kią šar vuo tę 
ga li ma pa ma ty ti Ar se na le ati da ry to-
je pa ro do je „Va ve lis Vil niu je“. Ir net 
su veng rais at ėję nau jos rū bų ma dos 
įam ži no kar ve džio var dą: ele gan-
tiš ki ba jo riš ki pus kai li nu kai bu vo 
pa va din ti „be keško mis“. O vie nas 
iš liau diš kų jų Už ga vė nių tra di ci nių 
per so na žų yra „veng ras gy dy to jas“...

Kas pa ro Be kešo at mi ni mas 
pa gerb tas medžio obe lis ku, veng-
riškai va di na mu „kop ja fa“. Iš ąžuo lo 
jį iš dro žė ži no mas mū sų tau to dai li-
nin kas iš Uk mer gės Ri man tas Zin ke-
vi čius. Pa min klas pa sta ty tas to nu-

slin ku sio kal no vie to je. To kie sta ti-
niai Tran sil va ni jo je žy mė da vo ka rių 
ka pus. Pa va di ni mas ki lęs iš „ie ties 
ko to“. Tar si į že mę įsmeig ta ie tis, 
by lo jan ti: „Čia sa vo šlo vin gų žy gių 
gy ve ni mo ke lią bai gė ka rys“. Me-
niš ki obe lis kai Veng ri jo je  bū da vo 
sta to mi kil min giems di di kams, kar-
vedžiams ir did vy riškai žuvu siems. 
Šian die nos Veng ri jo je se no ji „kop-
ja fa“ sta ty mo tra di ci ja at gai vin ta; 

tai na cio na li nis sim bo lis, sta to mas 
is to ri niams įvy kiams, jų su kak tims 
pa žy mė ti; taip pat iš ki lioms as me ny-
bėms at min ti. „Kop ja fa“ yra pa na ši 
ir į lie tu viš kuo sius sto gas tul pius. O 
jų or na men tai - ben dri mū sų et no-
kul tū roms. 

Šio me mo ria li nio žen klo pa-
sta ty mas – tik ne di de lė sko los ir pa-
dė kos veng rų tau tai da lis.  

PIR MA SIS NE PRI KLAU SO MOS LIE TU VOS VALS TY BĖS VA DO VAS PROF. VY TAU TAS 
LAND SBER GIS IR VENG RI JOS RES PUB LI KOS NE PA PRAS TA SIS IR ĮGA LIO TA SIS AM BA SA-
DO RIUS  LIE TU VO JE PÉTER NOSZKÓ-HOR VÁTH
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Kas ko kį pa si ren ka po il sio bū-
dą – vie ni gu li sau lė je, ki ti li pa į kal-
nus, o Lie tu vos mi nist ras pir mi nin-
kas An drius Ku bi lius il si si ta da, kai 
mi na dvi ra tį. Tuo sa vo po mė giu jis 
už krė tė ir di džiu lį bū rį ben dra min-
čių. Nors šie met Tė vy nės są jun gos-
Lie tu vos krikš čio nių de mok ra tų va-
do vas dar tu ri temp ti ir vals ty bės ve-
ži mą, tai jo ne su stab dė ir jis šie met 
jau aš tun tą sias atos to gas pra lei do jo 
ini ci juo ta me ir at kak liai vyk do ma me 
žygy je „Suk į de ši nę“, ku ris vy ko 
sa vai tę nuo lie pos 25 d. Žy gei viai, 
tarp ku rių bu vo ir Lie tu vos Sei mo 
na riai – Ed mun das Pu pi nis, Do na tas 
Jan kaus kas, Vi tas Ma tu zas, Jus ti nas 
Ur ba na vi čius – įvei kė 750 km Lie tu-
vos ir Len ki jos lie tu viš kų kai mų ke-

Lie tu vos prem je ras pas Len ki jos lie tu vius – dvi ra čiu

liais. Žy gis pra si dė jo Vil niu je, to liau 
žy gei viai my nė pe da lus pro Va rė ną, 
Mer ki nę, Laz di jus. Per va žia vę Len-
ki jos sie ną stab te lė jo Berz ny kų kai-
mo ka pi nė se, kur pa ger bė lie tu vių 
ka rius, žuvu sius is to ri niuo se 1920 
m. rug sė jo 22-23 d. mū šiuo se. Vė-
liau Lie tu vos at sto vai ap lan kė Sei nų 
„Ži bu rio“ mo kyk lą bei vys ku po An-
ta no Ba ra naus ko pa min klą. Va žiuo-
da mi į Puns ką, Vi du gi riuo se, su si ti-
ko su apy lin kės kai mų gy ven to jais, 
Pri sta vo ny se – Da riaus Ra dze vi-
čiaus so dy bo je – ati den gė Lie tu vos 
var do tūks tant me čiui skir tą skulp tū-
rą. Su sto ję prieš pas ku ti nį kar tą sve-
čiai prie Ko vo 11-osios pa min klo 
Kam puo čiuo se pa dė jo gė lių, pa ben-
dra vo su su si rin ku siais ūki nin kais ir 

jų šei mo mis. Vė liau dvi ra čių žy gio 
da ly viai ap lan kė Puns ko baž ny čią, 
se ną ją kle bo ni ją, da ly va vo prie Pu-
nios eže ro su reng to je va ka ro nė je. 
Čia juos pa si ti ko gau siai su si rin kę 
puns kie čiai, Puns ko lie tu vių me no 
ko lek ty vai. Svei kin da ma Len ki jos 
LB pir mi nin kė Ire na Gas pe ra vi čiū tė 
kal bė jo: „Mes ma to me jū sų dė me sį, 
mes jau čia me jū sų pa ra mą, ir tai su-
tei kia mums dau giau jė gų. Ben dra vi-
mas mus su ar ti na. Mes pa si jun ta me 
la bai rei ka lin gi ir ar ti mi“.

Puns ko vals čiaus vir šai tis Vy-
tau tas Liš kaus kas An driui Ku bi liui 
ir žmo nai Ra sai įtei kė spe cia lius 
žygio Sei ni jos ke liais me da lius. 

At sa ky da mas į šil tus puns kie-
čių žo džius prem je ras An drius Ku-

LIETUVOS PREMJERO ANDRIAUS KUBILIAUS VADOVAUJAMUS ŽYGEIVIUS PRIE PUNIOS EŽERO PASITIKO ŠIRDINGI LENKIJOS 
PUNSKO  LIETUVIAI. SIGITO BIRGELIO NUOTR.
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Is to ri nė je Lie tu vos Res pub li-
kos Pre zi den tū ro je Kau ne (Vil niaus 
g. 33) vei kia pa ro da „Eg zo do di plo-
ma ti ja XX am žiu je“. Šia ne di de le pa-
ro da sie kia ma pri min ti is to ri nį vaid-
me nį, ku ris Lie tu vos pri si kė li mo XX 
am žiu je ir ne pri klau so mos vals ty bės 
įsi tvir ti ni mo tarp tau ti nė je are no je 
me tu te ko lie tu vių iš ei vi jai. Taip jau 
su si klos tė, kad su ta po lie tu vių At gi-
mi mo ir emig ra ci jos ban gos lai kas. 
Pir mo jo pa sau li nio ka ro me tu pri si-
ke lian čios nau jam po li ti niam gy ve-
ni mui lie tu vių tau tos la bui ne pa pras-
tai daug dir bo ir dias po ros vei kė jai. 
Ga li ma sa ky ti, kad tuo me tu Ame-
ri kos lie tu vių ju dė ji mas, ak ty viai 
vei kian tys jo ly de riai bu vo vie nas 
svar biau sių Lie tu vos iš si va da vi mo 
rams čių. Nors JAV van giai ry žo si 
pri pa žin ti Va sa rio 16-osios Lie tu-
vą, ta čiau ne abe jo ti na, kad lie tu vių 
imig ran tų liau dies di plo ma ti jos tal ka 
tu rė jo la bai di de lės reikšmės.

XX am žius iš tie sų ne pa gai lė-
jo Lie tu vai iš ban dy mų oku pa ci jo mis 
ir ka rais, rep re si jo mis ir re zis ten ci ja. 
Vi so je šio je dra ma tiško je is to ri jo-
je vi sa da reiš kė si lie tu vių dias po ros 
gy vas ties pėd sa kai. Be jų mes šian-
dien ne ga lė tu me su pras ti pro ce so, 
at ve du sio į da bar ti nę ne pri klau so-
my bę. Iš ei vi ja bu vo itin svar bi, kuo-
met Va ka rų pa sau liui rei kė jo liu dy ti 
at ski ros tau tos tei sę į sa vo ne pri-
klau so mą eg zis ten ci ją. Iš ei vi jos tal-
ka tu rė jo ne abe jo ti nai di de lę reikš-
mę net ta da, kai Lie tu vos Res pub li ka 
jau bu vo ta pu si Tau tų Są jun gos na re. 
Ta čiau dar dau giau ta reikš mė iš au-
go po ne pri klau so my bės pra ra di mo 
1940-ai siais.

Eg zo do di plo ma ti ja XX amžiu je
Il gi so-

vie ti nės Lie tu-
vos oku pa ci jos 
de  š imt  me  č i a i 
ypač iš ryš ki-
no Lie tu vos 
d i  p l o  m a  t i  n ė s 
tar ny bos Va-
ka rų ša ly se 
vaid me nį. Pir-
miau sia – sim-
bo li nę oku puo-
tos vals ty bės 
tęs ti nu mo mi-
si ją. Tai pa brė-
žė ir il ga me tis 
d i  p l o  m a  t i  n ė s 
tar ny bos še fas 
Sta sys Lo zo-
rai tis. Pa sau lio 
lie tu viai lais vės 
by lo je sten gė si 
bū ti vie šai siais 
liu dy to jais, ne-
l e i  d ž i a n  č i a i s 
lais va jam Va-
ka rų pa sau liui 
už mirš ti Bal ti-
jos ša lių oku-
pa ci jos. Pe ti ci-
jo mis, pro tes to 
de monst ra ci jo-
mis, in for ma ci-
jos apie so vie tų 
nu si kal ti mus sklai da jie ban dė pa-
da ry ti tai, ko pa ti Lie tu va ne ga lė jo 
at lik ti. 

Pa ro do je eks po nuo ja mos nuo-
trau kos, ori gi na lūs do ku men tai ir 
sim bo li nę reikš mę iš sau go ję daik tai 
šian dien ge riau siai me na nuo mū sų 
tols tan čią iš ei vi jos is to ri ją. 

Is to ri nė Lie tu vos Res pub li kos 
Pre zi den tū ra Kau ne kar tu su Vy tau to 
Didžio jo uni ver si te to Lie tu vių iš ei vi-
jos ins ti tu tu šiais pa ro dos vaiz dais sie kė 
pri si dė ti prie Lie tu vos var do pa mi nė ji-
mo tūks tant me čio, kaip nie kad jaut riai 
su vie ni jan čio vi so pa sau lio lie tu vius.

Dalia Kuizinienė

IŠ PA RO DOS EKS PO ZI CI JOS

bi lius sa kė: „Mes tik rai jau čia mės 
dvi ra čių čem pio nai, bet jūs esa te lie-
tu vy bės čem pio nai, ir mes ne tu ri me 
to kių me da lių, ku riais ga lė tu me jus 
ap do va no ti už tą čem pio niš kai lie-
tu viš ką dva sią, ku rią jūs iš sau go jo te 
ne pai sant vi sų is to ri jos vin gių, iš lai-
kė te lie tu vių kal bą, kul tū rą ir pa si di-
džia vi mą lie tu vy be. Ir tai yra ver ta 

di džiau sios mū sų pa dė kos ir pa gy ri-
mo. Tie są sa kant, ne ži nau, kas kam 
dau giau duo da. Štai to kiuo se mū sų 
pa si ma ty muo se jūs sa ko te, kad pa-
jun ta te pa si ten ki ni mą su mums ben-
drau da mi, bet pa ti kė kit, mes čio nai 
at vyks ta me kaip tik pa si il gę tik ros 
lie tu viš kos dva sios, ku rią jūs iš sau-
go jo te per vi sus sun kme čius. Man 

kiek vie ną kar tą, kai aš čia at va žiuo-
ju, su vir pa šir dis pa gal vo jus: o kaip 
bū tų at ro džiu si Lie tu va, jei gu ji bū tų 
bent to kia, ko kia čia iš li ko per vi są 
so viet me tį...“

Iš Len ki jos eko lo gi nio dvi ra-
čių žy gio da ly viai grį žo į Lie tu vą ir 
ap lan kė Su val ki ją, Že mai ti ją ir žy gį 
bai gė Klai pė do je.                  PL inf.
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Kaip ir kiek vie nais me tais, 
Val do vų rū mų pa ra mos fon das vil-
nie čius ir mies to 2009-07-10 sve čius 
su kvie tė į Ka ted ros aikš tė je, prie 
at ku ria mų Lie tu vos val do vų rū mų, 
vyks tan čias tra di ci nes aš tun tą sias 
Val do vų rū mų rė mė jų pa ger bi mo iš-
kil mes. Šių me tų iš kil mės ypa tin gos 
tuo, jog jos bu vo mi ni mos kar tu su 
Lie tu vos var do pa mi nė ji mo tūks-
tant me čio šven te. O Lie tu vos di-
džio sios ku ni gaišks tys tės Val do vų 
rū mų at kū ri mas yra vie nas iš svar-
biau sių Lie tu vos tūks tant me čio pro-
gra mos pro jek tų. 

Prieš iškil mes vi sus su si rin-
ku sius links mi no ir vi du ramžiškus 
šokius at li ko Pi lies fes ti va lio ko lek-
ty vai „Ban chet to mu si ca le“, „Fes ta 
Cor te se“ ir vo ka li nis moks lei vių an-
sam blis „Li rum“. Pra si dė jus iš kil mių 
ce re mo ni jai kaip ir kiek vie nais me tais 
ren gi nio da ly vius pir mie ji pa svei ki no 
LR Vi daus rei ka lų mi nis te ri jos rep re-
zen ta ci nis pu čia mų jų or kest ras. Val-
do vų rū mų pa ra mos fon do šauk lys 
ak to rius Da rius Ra kaus kas per skai tė 
po eto Mar ce li jaus Mar ti nai čio iš kil-

Aš tun to sios Val do vų rū mų rė mė jų pa ger bi mo iš kil mės

min gą teks tą pa ger biant Val do vų rū-
mų sta ty to jus, rė mė jus ir tal ki nin kus. 
Bu vo dė ko ta už pa ra mą, nuo šir du mą 
ir pa trio tiz mą, ku riuo jie ap gy nė šią 
mū sų vals ty bin gu mo vi zi ją – Lie tu-
vos Di džio sios Ku ni gaikš tys tės Val-
do vų rū mus, dėl ku rių reikš mės ir gy-
vy bin gu mo kar tais bu vo abe jo ja ma. 
Pub li ka pa kar to jo šauk lio žodžius at-
gar siu: Va lio! Va lio! Va lio!

Šven tės da ly viams ir rė mė-
jams svei ki ni mo žo dį ta rė Fon do 
val dy bos pir mi nin kas Al gir das Vap-
šys, Na cio na li nio mu zie jaus LDK 
Val do vų rū mų di rek to rius dr. Vy-
das Do lins kas, pre zi den tas Al gir das 
Bra zaus kas, kul tū ros mi nist ras Re-
mi gi jus Vil kai tis ir Pa sau lio Lie tu-
vių Ben druo me nės pir mi nin kė Re gi-
na Na ru šie nė. Po svei ki ni mo žo džių 
Vi daus rei ka lų mi nis te ri jos or kest ras 
at li ko mu zi ki nę pro gra mą.

Per Val do vų rū mų rė mė jų pa-
ger bi mo iš kil mes įtei kia mi me tų 
Gar bės, Di džio jo sta ty to jo ir Sta ty-
to jo di plo mai. Fon do val dy bos pir-
mi nin kas Al gir das Vap šys, Val do vų 
rū mų pa ra mos fon do di rek to rius Ed-

mun das Ku li kaus kas įtei kė 2009-ųjų 
me tų di plo mus ir pa dė kas: Gar bės  
sta ty to jo di plo mai, au ko ju siems 10 
000 li tų ir dau giau, įteik ti Lie tu vos 
so rop ti mis čių klu bų są jun gai už pa-
ra mą ir nuo la ti nį da ly va vi mą Fon do 
veik lo je, Mil dai Sku čas Nap jus už pa-
ra mą at ku riant sau lės laik ro dį, UAB 
„Rem mers bal ti ca“ už pa ra mą fa sa di-
niais da žais. At ski rai bus įteik tas Gar-
bės sta ty to jo di plo mas UAB „Aly taus 
pre ky ba“. 

Sta ty to jo di plo mai įtei kia mi 
rė mė jams, au ko ju siems 1000 li tų ir 
dau giau. Di plo mai iš ra šy ti 22 rė mė-
jams iš Lie tu vos ir už sie nio: Ai das 
Baš kys, Kris ti na Bra zaus kie nė, Al-
gi man tas ir Vir gi ni ja Čerš kai, Re-
nol das Čės na (Aust ra li ja), Jur gis ir 
Ona Da mas (JAV), Ma ri ja Da mi jo-
nai ty tė-Da mas (JAV), Jur gis ir Ane-
lė Dra gū ne vi čiai (JAV), Ivor Re nė 
ir Onu tė Da mai tė Fiel ding (JAV), 
Do mi nik Hau ser (Aust ri ja), Kęs tu-
tis ir Vi ta li ja Keb liai (JAV), Na pa lys 
ir Lai mu tė Kit kaus kai, Ra mū nas ir 
Skir ma Kon dra tai, Me čio ir Ja ni nos 
Mi ku tai čių šei ma (JAV), Vi li mas ir 
Sau lė Nau rec kai (JAV), My ko las ir 
Aud ro nė Pa kščiai (JAV), Al gir das, 
Ais tė ir Ra sa Pil ve liai, Žil vi nas Ra-
da vi čius, Al gir das ir Auš ra Sau lis 
(JAV), Vik to ras ir Mil da Ša tai (JAV), 
Alek san dra Van ka vi čie nė (JAV), Jur-
gis, Jo nė ir Li nas Žal kaus kai (Aust-
ra li ja), Aras ir Li na Žlio bos (JAV). 

Iš duo ti du Pa dė kos di plo mai. 
Pir mas di plo mas skir tas Lie tu vos 
Res pub li kos na cio na li niam ra di jui 
ir te le vi zi jai už in for ma ci jos sklei di-
mą vi suo me nei tran sliuo jant dau giau 
kaip 200 vi deo kli pų apie Val do vų 
rū mus. Ant ras Pa dė kos di plo mas 
skir tas Pa sau lio Lie tu vių Ben druo-
me nės fon dui, jo ak ty viam di rek to-
riui, taip pat vie nam iš Fon do stei-
gė jų Vy tau tui Ka man tui ir iž di nin kui 
Juo zui Lu kui už su telk tą už sie nio 
lie tu vių pa ra mą, iš vi so apie 67 000 
JAV do le rių.

Val do vų rū mų pa ra mos 
fon do in for ma ci ja

VAL DO VŲ RŪ MŲ PA RA MOS FON DO DI REK TO RIUS E. KU LI KAUS KAS IR VAL DY-
BOS PIR MI NIN KAS A. VAP ŠYS ĮTEI KIA GAR BĖS STA TY TO JO DI PLO MĄ MIL DAI SKU ČAS 
NAP JUS UŽ PA RA MĄ AT KU RIANT SAU LĖS LAIK RO DĮ
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Al ta jaus kraš to Lie tu vių kul-
tū ros drau gi ja Lie tu vos var do 1000-
me tį mi nė jo bir že lio mė ne sį lan-
ky da ma lie tu vių trem ti nių, mi ru sių 
trem ty je rep re si jų me tais, 1941-1955 
m., ka pus. 

Gra žų raus vo gra ni to pa min-
klą 1998 m. ne be vei kian čio se Bij sko 
mies to Ma čiš čens ko ka pi nė se pa sta-
tė Lie tu vos vals ty bė, pri si min da ma 
lie tu vius trem ti nius. Pa min klo au to-
rius – Lie tu vos ar chi tek tas Vy tau tas 
Nas vy tis.

Nežinan tys pra ei ties ne ver ti at ei ties RUSIJOJE

Dar anks čiau, 1990 m., į šias 
vie tas iš Lie tu vos bu vo at vy ku si Vy-
tau to Ta ra so nio va do vau ja ma bu vu-
sių trem ti nių al ta jie čių de le ga ci ja, 
ku ri pir mų jų lie tu vių au kų lai do ji mo 
vie to je pa sta tė me di nį kry žių. Pir mo-
sios au kos bu vo vai kai nuo ke lių die-
nų iki 5 me tų, ku rie pir mą ją trem ties 
žie mą, 1941-1942 m., vi si mi rė iš ba-
do ir nuo li gų. Me di nis kryžius dar 
sto vi ne to li nau jo jo pa min klo, nors 
lai kas jau jį ge ro kai su nio ko jo. Liūd-
na ma ty ti, kaip jis kas met nyks ta.

Al ta jaus kraš to Lie tu vių kul-
tū ros drau gi ja nuo lat pri žiū ri nau ją jį 
gra ni ti nį pa min klą, kiek vie ną ru de nį 
vyks ta į Bij ską ir tvar ko ap lin ką, pa-
de da gė lių ir už de ga at mi ni mo žva-
kes. 

Štai ir šį kar tą drau gi ja at vy ko 
tu rė da ma tą pa tį tiks lą – pri si min ti 
tuos, ku rie be kal tės bu vo pa smerk-
ti kan čioms ir mir čiai ir li ko gu lė ti 
Al ta jaus že mė je am žiams, to li nuo 
my li mos ir pra ras tos Tė vy nės. Tarp 

BU VĘ TREM TI NIAI IR JŲ VAI KAI BEI VAI KAI ČIAI NE BE VEI KIAN ČIO SE BIJ SKO MIES TO MA ČIŠ ČENS KO KA PI NĖ SE, KUR LIE TU VOS 
VALS TY BĖ PA STA TĖ RAUS VO GRA NI TO PA MIN KLĄ TREM TIES AU KOMS

atkelta iš 32 psl.
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at vy ku sių su gė lė mis bu vo tie, ku rie 
iš li ko tais žiau riais trem ties me tais, 
bet dėl įvai rių prie žas čių taip ir ne-
su ge bė jo grįž ti į Lie tu vą. Čia bu vo 
ir jų vai kai bei vai kai čiai. Ir tai yra 
ne įkai no ja mai svar bu, kad jie taip 
pat pri si lie tė prie sa vo tė vų ir se ne-
lių pra ei ties.

Gir dė da mas pa sa ko ji mus tų, 
ku rie pa ty rė trem ties sun ku mus, ga-
lė jai jaus ti, kad ir jau ni mas šir di mi 
ta po tų įvy kių da ly viais, jie la bai 
nuo šir džiai iš gy ve no kar tu su pri si-
mi ni mų su jau din tais pa sa ko to jais.

Klau sė si tų pa sa ko ji mų ir ty-
lus upe lis, ant ku rio kran to mes ap-
si sto jo me pail sė ti pa ke ly je na mo į 
Bar nau lą. Jo ty lus čiur le ni mas, at ro-
dė, ra mi na su jau din tas pri si mi ni mų 
šir dis. Bu vę trem ti niai pri si mi nė ne 
tik bė das ir skaus mus, bet ir švie sias 
mi nu tes, vie ti nių pa pras tų ru sų žmo-
nių šir din gu mą, ku ris šil dė juos ir 

PRIE ME DI NIO KRY ŽIAUS, KU RĮ JAU BAI GIA NIO KO TI LAI KAS, 1990 M. PA STA TY TO 
LIE TU VIŲ TREM TI NIAMS, AT GU LU SIEMS AL TA JAUS ŽE MĖ JE. DE ŠI NĖ JE – IRI NA KO RIČ-
KO, AL TA JAUS KRAŠ TO LIE TU VIŲ KUL TŪ ROS DRAU GI JOS PIR MI NIN KĖ

tais bai siais lai kais iš gel bė jo ne vie-
ną gy vy bę. 

Sa ko ma, kad žmo nės, ku rie 
ne ži no pra ei ties, ne tu ri ir at ei ties. 
To kie su si ti ki mai su pra ei ti mi yra 
labai rei ka lin gi, kad ne pa mes tu me 
ke lio į at ei tį.

O ru de nį mū sų drau gi ja ren-
gia si Bar nau lo mies to vi suo me nę 
su pa žin din ti su Lie tu vos is to ri ja 
Lie tu vos die nų Al ta ju je me tu. Tai 
bus pa ro da, skir ta Lie tu vos var-
do 1000-me čiui ir de monst ruo ja ma 
Vals ty bi nia me Al ta jaus kraš to is to ri-
jos, li te ra tū ros ir kul tū ros mu zie ju je. 

Al ta jaus kraš to Lie tu vių kul-
tū ros drau gi ja nuo šir džiai dė ko ja 
vie ti nei ad mi nist ra ci jai už su teik tą 
pa ra mą ke lio nei į Bij ską.

Iri na Ko rič ko
Al ta jaus kraš to Lie tu vių kul tū ros 

drau gi jos pir mi nin kė

Bir že lio 27-osios die nos po-
pie tę Veng ri jos lie tu viai bu vo su-
si rin kę švęs ti Jo ni nių. Kec ske me to 
mies te ly je su reng to je šven tė je sve-
čia vo si ir  Aust ri jos lie tu vių ben-
druo me nės pir mi nin kė Jad vy ga Kur-
še lie nė su vy ru Si gi tu ir ke le tas ki tų 
Aust ri jo je gy ve nan čių lie tu vių šei-
mų. Su si do mė ję lie tu vių liau dies tra-
di ci jo mis da ly va vo ir bi čiu liai veng-
rai. Šven tė pa vy ko tik rai lie tu viš kai 
– ažuo lų vai ni ku bu vo pa da bin ta var-
du vi nin kė Jo nė, lie tu viai ra ga vo pa-
si ilg tų pa tie ka lų – šal ti barš čių, ru gi-
nės duo nos, sū rio, ša ko čio. Su te mus 
lau že vy rai ke pė šaš ly kus, o mo te rys 
ir vai ku čiai py nė mar gas pal vių gė lių 
vai ni kus. Ma lo nias aki mir kas pa li-
ko sve čio iš Lie tu vos – Ge di mi no 
Stor pirš čio kon cer tas so de po at vi ru 
dan gu mi. Vė liau už de gus žva kes ant 
vai ni kų lie tu viai dai na vo liau dies 
dai nas.

Dai va Bu rins kie nė

Jo ni nės Kec ske me to mies te ly jeVENGRIJA

JO NI NIŲ ŠVEN TĖS DA LY VIŲ NUO TRAU KA AT MI NI MUI

nukelta į 31 psl.
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2009-05-30, sau lė tą šeš ta die-
nio po pie tę, ini cia ty vi nės gru pės „Aš 
esu“ na riai bei jų pa gal bi nin kai Dub-
li no cen tre Mer rion Squ a re esan čia-
me par ke trau kė pra ei vių dė me sį iš 
il gų po pie riaus ru lo nų lip dy da mi ir 
lanks ty da mi keis tą kom po zi ci ją. Ją 
lip džiu siems kom po zi ci ja anaip tol 
ne bu vo keis ta ar su dė tin ga – gru pė 
lie tu vai čių stro piai lanks tė di de lį lai-
vą Dub li ne iš va ka rė se pri siš var ta vu-
siai Tūks tant me čio odi sė jos įgu lai, 
ku ri sa vo ruož tu lai vą tu rė jo par vežti 
į Lie tu vą ir įteik ti Tūks tant me čio 
odi sė jos au to riui ir ini cia to riui Rai-
mon dui Dau bo rui.

Prie lanks to mo lai vo plu šo 
apie de šimt žmo nių. Pa si bai gus dar-
bams iš už šna ran čių me džių iš ni ro 
vi sa Tuks tant me čio odi sė jos įgu la. 

Pa ger bta Tūks tant me čio odi sė jos įgu la
Ma lo niai nu ste bin ti par ke plu šan čių 
tau tie čių jie, nie ko ne lauk da mi, čiu-
po tep tu kus ir įvai rias pal viu gu a šu 
ėmė pa si ra ši nė ti ant lai vo. 

Po to į dar bą ki bo ir ma žie-
ji en tu zias tai – jie pie šė tri spal ves, 
ai riš kus do bi lo la pus, lin kė jo sau lės 
ir svar biau sia – vė jo. Ini cia ty vi nės 
gru pės „Aš esu“ na rė Da lia Bu lo tai-
tė džiau gė si įgy ven din ta lai vo idė ja: 
„No rė jo me su gal vo ti kaž ką ori gi na-
laus ir įsi min ti no; di de lio po pie ri nio 
lai vo sta ty ba mums pa si ro dė la bai 
sma gi idė ja“.

Sau lė tą ir karš tą šeš ta die nio 
po pie tę „sta ty bi nin kai“ bei Odi sė jos 
įgu la su si lau kė ne ma žai pra ei vių dė-
me sio: vie ni klau sė, kas čia vyks ta, 
ki ti fo to gra fa vo si prie lai vo, tre ti ra-
šė svei ki ni mus ir pa lin kė ji mus tūks-

„AŠ ESU“ INI CIA TY VI NĖS GRU PĖS NA RIAI SU PA GAL BI NIN KAIS BEI TŪKS TANT ME ČIO ODI SĖ JOS ĮGU LA PRIE PA BAIG TO STA TY TI 
LAI VO. TO MO RIM KAUS NUOTR.

AIRIJOJE

tant me tei Lie tu vai. Pa lin kė ji mų bu-
vo už ra šy ta net ke lio mis kal bo mis: 
tik rą ja ai rių kal ba, is pa nų, an glų bei 
por tu ga lų.

Ini cia ty vi nės gru pės ko or di-
na to rius Vai das Ši liaus kas džiau gė si 
sėk min gai pra ėju sia die na: „Šian-
dien be pro tiš kai nuo sta bi die na, ge-
res nio oro ne ga lė jo me ti kė tis. Su 
sa vo di de liu lai vu su si lau kėm ne-
ma žai pra ei vių dė me sio, vi si no riai 
ir su en tu ziaz mu svei ki no mū sų ša lį 
ir žmo nes tūks tant me čio pro ga. Ti-
ki mės, kad įgu lai do va no tas lai vas 
sau giai pa sieks gim tą ją že mę ir vi si 
lin kė ji mai bei svei ki ni mai pra džiu-
gins mū sų tau tie čius“. 

Ie va Stat ku tė
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Dai na aš gy ve nu! – tai IX 
Dai nų šven tės, vyk sian čios 2010 
m. To ron te, šū kis, po ku rio spar nu 
ti ki ma si su bur ti vi są dai nuo jan čią 
išei vi ją – jau nus ir se nus, iš ar ti ir 
iš to li. Tai pro ga švęs ti mu zi kai ir 
dai nai pa si šven tu siųjų pa stan gas iš-
lai ky ti tai, ką mums per da ve mū sų 
protėviai, bei išgirsti pir mą kar tą vi-
suo me nei pristatomus kū ri nius. Šis 
įvy kis – tai gy vas liu di ji mas, kad ta 
Lie tu vos mei lės lieps ne lė, ku ri tė vų 
ir se no lių bu vo mums per duo ta, ru-
se na ir to liau. 

Da ly va vę VI II Dai nų šven-
tės Chi ca go je 2006 m. jung ti nia me 
cho re gy vai pa ju to me tų vi sus mus 
ap gau bian čių spin du lių vei ki mą – 
at li kus pas ku ti nę šven tės dai ną pa-
ty rė me tik rai eu fo ri nį mo men tą, ku rį 
išgy ve no pa tys jau niau si vai ku čiai ir 
vy riau si – gar baus amžiaus cho ris-
tai. Su plau kė me iš įvai riau sių lie tu-

Šiau rės Ame ri kos cho rų 
di ri gen tų stu di jos Dai na vo je

KANADOJE

Dai na aš gy ve nu! 
Dai na gy ve ni mą ku riu.
Dai noj kla jo jan ti šir dis,
Sva jo nės il ge sys.

Ni jo lė Be no tie nė, To ron tas

viš ką ją išei vi ją pri glau du sių kraštų 
ir gy vai pa ju to me, kad esa me vie nos 
lie tu vių tau ti nės šei mos da lis, ne-
svar bu ko kia kal ba kal ba me kas die-
nia me gy ve ni me, kur duo ną užsi dir-
ba me ar kur leidžia me lais va lai kio 
va lan das. Vi siems šis vie ny bės pa ju-
ti mas li ko neišdil do ma pa tir tis. Dai-
nos jė ga su jun gė ir Bal ti jos kraštus 
prieš didžiu lę so vie tų im pe ri ją, kai 
1989-1991m. jie ko vo jo dėl sa vo 
ne pri klau so my bės – dėl to tarp tau ti-
nę je are no je jų re vo liu ci ja bu vo pra-
min ta dai nuo jan čia. Mes, iš ei vi jo je 
gy ve nan tys, gi mę ir už au gę, esa me 
tų dai nuo jan čių re vo liu cio nie rių tau-
tos ne gin či ja ma da lis. Dai na mus 
jun gia, kur mes be bū tu me. 2010 m. 
ir vėl, po 32 m. per trau kos, su va-
žiuo si me į To ron to mies tą Ka na do je 
švęs ti mū sų tau tos dai nos pa li ki mą 
ir liu dy ti, kad tik rai „Dai na aš gy ve-
nu!“

At min ti nų įvy kių sėk mė rei-
ka lau ja daug pa stan gų ir išanks ti nio 
dar bo. Tuo lab dau giau pa si ruošimo 
rei ka lau ja ma si niai ren gi niai, to kie 
kaip dai nų ar šokių šven tės. Prieš 
didžiu lius iš šū kius sto ja si di de lio 
ko or di na vi mo rei ka lau jan tis Dai nų 
šven tės pa ruo ši mo dar bas. No rė da-
ma su jung ti vi sų išei vi jos cho rų di ri-
gen tų bei dai nos vie ne tų at sto vų pa-
si šven ti mą ir ga bu mus bei už tik rin ti 
su de rin tą ar tė jan čiai IX Dai nų šven-
tei pa si ruošimą vy riau sio ji šven tės 
mu zi kos va do vė Da lia Vis kon tie nė 
pa kvie tė Cle ve lan do „Exul ta te“ cho-
ro di ri gen tę Ri tą Klio rie nę, VI II Dai-
nų šven tės Chi ca go je 2006-ai siais 
vy riau si ą ją mu zi kos va do vę, su reng-
ti chor ve džiams se mi na rą, ku ris įvy-
ko rug pjū čio 20-23 d. sa vait ga lį Dai-
na vos sto vyk la vie te je, Man ches ter, 
Mi chi gan vie to vė je, JAV. Tai bu vo 
IX Dai nų šven tės, įvyk sian čios 2010 
m. lie pos 1-4 d. To ron te, Ka na do je, 
pir ma sis – pa ruošia ma sis ren gi nys.

Iš Šiau rės Ame ri kos šven-
tei jau užsi re gist ra vo 34 cho rai: 23 
su au gu sių jų, 3 jau ni mo ir 8 vai kų. 

Se mi na re jų va do vams bu vo pro-
ga su si pažin ti su IX Dai nų šven tės 
cho ri ne medžia ga, su ja pa dir bė ti, 
ap dai lin ti, pri tai ky ti. Taip pat bu vo 
pro ga apšli fuo ti di ri ga vi mo me to di-
ką, išgirs ti nau din gų pa ta ri mų dar bui 
su cho rais iš se mi na re da ly va vu sio 
sve čio Frank Bian chi.

Dau giau kaip 30 me tų cho-
rų di ri ga vi mo pa tir tį tu rin tis Frank 
Bian chi iš Me di na, JAV, se mi na re 
Dai na vo je da li jo si sa vo pa tir ti mi. 
P. Bian chi jau ket vir tas se zo nas dir-
ba kaip Cle ve land Or chest ra Youth 
Cho rus di rek to rius. Jis taip pat pro-
fe so riau ja Bald win-Wal la ce Con ser-
va to ry of Mu sic, dės ty da mas cho rų 
di ri ga vi mą. Dau giau kaip 30 me tų 
dės tė cho ro di ri ga vi mą bei di ri ga vo 
cho rams Me di na Ci ty ir Bruns wick 
Ci ty mo kyk lo se. Jis daug me tų ak-
ty viai reiš kia si kaip cho rų di ri gen tas 
bei cho rų kon kur sų tei sė jas. Jis yra 
di ri ga vęs cho rams Ohio, Ken tuc ky, 
Vir gi nia ir Pen nsyl va nia vals ti jo se. 
Ohio Mu sic Edu ca tion As so cia tion 
yra jam pa sky ru si Out stan ding Mu-
sic Edu ca tor of the Year Award, Dis-
tin guis hed Ser vi ce Award (Me di na 
Ci ty Scho ols) ir Te acher of the Year 
Award (Bruns wick Ci ty Scho ols). 
Šalia tie sio gi nio dar bo su stu den tais 
ir cho rų an sam bliais F. Bian chi yra 
ve dęs dau ge lį se mi na rų mo ky to jams 
Ohio ir Pen nsyl va ni jos vals ti jo se. 
Šiuo me tu jis yra Me di na mies to Ho-
ly Mar tyrs Cat ho lic Church cho ro 
di rek to rius. 

Ga bi ja Pet raus kie nėMU ZI KAS FRANK BIAN CHI
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IX Lie tu vių dai nų šven tės, 
vyks ian čios To ron te 2010 m., ren gi-
mo dar bai įpu sė ję: vieš bu čiai pa rink-
ti, kon cer to ir vi sų pa ren gi mų sa lės 
už sa ky tos, vi so kie įvy kiai links mins 
da ly vius ir žiū ro vus! To ron tas jau 
lau kia ir ruo šia si vi sus pri im ti su ne-
pa pras tu nuo šir du mu ir en tu ziaz mu!

Ka na dos lie tu vių fon das, nuo-
la ti nis Ka na dos lie tu vių kul tū ri nės 
veik los rė mė jas, pir ma sis pa sky rė au-
ką, ku rią kar to ja kiek vie nais me tais.  
Ka na dos lie tu vių fon das yra pa grin di-
nis šven tės me ce na tas ir gar bės glo-
bė jas.  KLB kraš to val dy ba, pa sky ru si 
na rę į šven tės ko mi te tą, pa rū pi na rei-
ka lin gas pa sko las už sa ky ti pa tal poms 
ir užtik rin ti di die siems įvy kiams. 
Glau dus ben dra dar bia vi mas su kraš to 
val dy ba tvir ti na ryž tą ak ty viai dirb-
ti ruo šos dar bus. Pri si dė jo ir To ron to 
mies tas – „To ron to Tou rism“ pa sky rė 
reikš min gą au ką ir svar bias pa slau gas 
trans por to ir tu riz mo sri ty se. Ne tru-
kus ga lė si me skelb ti Ka na dos ir jos 

Daug daug nau jų dai ne lių
lie tu vių ins ti tu ci jų, kre di to ko o pe ra-
ty vų, or ga ni za ci jų ir pa vie nių as me nų 
au kas, ku rios ra gins vi sus pri si dė ti, 
kad vi si kar tu už tik rin tu me 2010 me-
tais To ron te vyks tan čios Lie tu vių dai-
nų šven tės ruo šą ir pa si se ki mą.

Da lis šios šven tės au kų bus 
ren ka mos su da rant są ly gas rė mė-
jams įam žin ti sa vuo sius, or ga ni za ci-
jas, vei kė jus... 

Šven tei bu vo užsa ky tos šešios 
nau jos dai nos: „Dai nos spar nais“ 
– muz. R.Klio rie nės, ž. N. Be no tie-
nės; „Bu vo žodis Lie tu va“ – muz. R. 
Bi liū no, ž. V. Buč mie nės; „Dai na aš 
gy ve nu“ – muz. L. Aba rio, ž. N. Be-
no tie nės; „Sau lė do va no jo“ – muz. 
ir ž. K. Dau gir do; „Dai nuo kim pa-
sau liui“ – muz. S. Klio rio, ž. N. Be-
no tie nės; „Ne bu vo tai že mė“ – muz. 
R. Bi liū no, ž. N. Be no tie nės.

Ša lia šių še šių nau jai su kur-
tų dai nų, yra taip pat nau jai har mo-
ni zuo tos/aran žuo tos šešios dai nos: 
„Sau lu tė te kė jo“ – liet. liau dies 

dai na, harm. R. Klio rie nės; „Pa-
lan kėj, pa lan kėj“ – liet. liau dies 
dai na, harm. R. Klio rie nės; „Drum, 
drum“ – liet. liau dies skai čiuo tė, m. 
R. Klio rie nės; „Tūks tan tis žings ne-
lių“  – liet. liau dies dai na, harm. R. 
Klio rie nės; „Ei sim, bro le liai, na mo“ 
– liet. liau dies dai na, harm. R. Klio-
rie nės; „Sto viu aš pa ri mus“ – liet. 
par ti za nų dai na, harm. R. Klio rie-
nės, ž. Pa na vai tės Stan ku vie nės. 

Rei kia pa si džiaug ti, kad apy-
tik riai treč da lis šven tės re per tu a ro 
yra nau jos dai nos ir jų dau gu ma ra-
šy tos ir su kur tos už sie ny je gi mu sių, 
au gu sių lie tu vių. Tu ri me di džiuo tis, 
kad lie tu vių šei mos, pa ra pi nis ir vi-
suo me ni nis gy ve ni mas pa jė gė ne tik 
iš lai ky ti lie tu viš ką kul tū rą, ją puo-
se lė ti, bet ir už tik rin ti jos tęs ti nu mą 
iš ei vi jo je. Tad ruoš ki mės vi si vyk ti 
į To ron tą 2010 m. lie pą ir da ly vau-
ti IX Lie tu vių dai nų šven tė je, to liau 
tęs da mi šią gra žią tau ti nę tra di ci ją.

Ra sa Ku rie nė

KA NA DOS LIE TU VIAI KO VO 11-OSIOS PRO GA BU VO PA SI KVIE TĘ SVE ČIĄ – SEI MO NA RĮ PAU LIŲ SAU DAR GĄ. RA MŪ NĖS JO-
NAI TIE NĖS NUO TRAU KO JE: PRI SI KĖ LI MO PA RA PI JOS SA LĖ JE DA LIS GAR BĖS SVE ČIŲ IR REN GĖ JŲ (IŠ KAIRĖS) SES. M. PAU LĖ, MVS, 
PRI SI KĖ LI MO KRED. KO OP. PIRM. A. SI MO NA VI ČIUS, KLJS PIRM. R. SA MO NY TĖ, GAR BĖS KON SU LAS P. KU RAS, KLB VAL DY BOS 
PIRM. J. KU RAI TĖ LA SIE NĖ, M. SAU DAR GIE NĖ, LR SEI MO NA RYS P. SAU DAR GAS, TĖ VY ĖS SĄ JUN GOS KA NA DOS SKY RIAUS PIRM. 
E. ČUP LINS KAS, TO RON TO SK. PIRM. K. MAN GLI CAS
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Birželio 21 d. Not ting ha mo 
St. Bar na bas ka ted ro je bu vo iš kil-
min gai pa mi nė ta Ge du lo ir Vil ties 
die na, pri si min ti iš vež tie ji lie tu viai 
į Si bi rą, pa mi nė tos šešto sios kun. 
dr. Ste po no Ma tu lio, MIC, mir ties 
me ti nės. Da ly va vo Ko lum bo ri te riai 
iš Pe ter bo rough, vie tos ir apy lin kių 
lie tu viai, An gli jos uni ver si te tų lie tu-
viai dės ty to jai ir stu den tai, lie tu viai 
gy dy to jai. Iš kil min gas šv. Mi šias 
už Lie tu vą au ko jo kun. dr. Vy tau tas 
Bri lius, MIC, Lie tu vos ma ri jo nų va-

Šv. Mi šios už Lie tu vą ir lie tu viusJUNGTINĖJE KARALYSTĖJE

do vas. Sa vo pa moks le, ku ris bu vo 
sa ko mas an glų kal ba, mi nint ir Tė vo 
die ną JAV ir Jung ti nė je Ka ra lys tė je, 
kun. dr. Vy tau tas Bri lius, MIC, pa-
brė žė dva sios pri ori te tą me džia gi-
nių da ly kų at žvil giu, pa kvie tė, se-
kant Lie tu vos trem ti nių ir kan ki nių 
pa vyz džiu, bet ko kio mis gy ve ni mo 
są ly go mis iš lai ky ti dva sin gu mą, vie-
ny bę, vil tį.

Vė liau lie tu viai vy ko į Wil-
lford Hill ka pi nių lie tu viš ką kam pe-
lį, kur pa lai do tas kun. dr. Ste po nas 

Ma tu lis, MIC. Prie ka po žo dį ta rė 
kun. dr. Vy tau tas Bri lius, MIC, ir 
Di džio sios Bri ta ni jos Lie tu vių ka-
ta li kų ben dri jos pir mi nin kas Ste po-
nas Vait ke vi čius. Kun. dr. Vy tau tas 
Bri lius pa si džiau gė, kad gra žiai su-
tvar ky to se lie tu vių ka pi nė se prie iš-
puoš to a.a. kun. St. Ma tu lio ka po su-
si rin ko ne vien se nie ji lie tu viai, bet 
ir gra žus lie tu viš ko jau ni mo bū re lis, 
pa kvie tė vie ny bei ir vai sin gam ben-
dra dar bia vi mui.

Su grį žę į Lie tu vių ka ta li kų 
cen trą – „Ži di nį“ su si rin ku sie ji iš-
klau sė kun. dr. Vy tau to Bri liaus, 
MIC, pa skai tos apie Lie tu vos Ka ta-
li kų Baž ny čios per se kio ji mą so vie-
ti nės ir ca ri nės prie spau dos lai kais. 
Kun. dr. Vy tau tas Bri lius at sa kė į su-
si rin ku sių jų klau si mus, kar tu bu vo 
pa mąs ty ta apie Lie tu vos baž ny čios 
at ei tį bei dva si nių ver ty bių ak tu a lu-
mą mū sų die no mis. 

Nuo šir džiau siai dė ko ja me 
kun. dr. Vy tau tui Bri liui, MIC, už jo 
ir Lie tu vos ma ri jo nų nuo la ti nį rū pes-
tį Jung ti nės Ka ra lys tės lie tu vių sie-
lo va da, ma ri jo nų pa sto ra ci nį dar bą 
Lie tu vių ka ta li kų cen tre – „Židi ny-
je“ Not ting ha me ir Vi du rio An gli jo-
je, kiek jė gos lei džia – jau 44 me tus. 
Nuošir di pa dė ka Pe ter bourg ho Ko-
lum bo ri te rių gru pei, ypač Ste po nui 
Vait ke vi čiui, Di džio sios Bri ta ni jos 
Lie tu vių ka ta li kų ben dri jos pir mi-
nin kui. Ir, žino ma, pa dė ka šau nio-
sioms Not ting ha mo šei mi nin kėms: 
Ge nu tei Juo zels kie nei, dr. Rū tai 
Fur mo na vi čie nei ir nau ja jai Not ting-
ha mo uni ver si te to Lie tu vių stu den-
tų aso cia ci jos pre zi den tei Pau li nai 
Mar cin ke vi čiū tei. Taip pat pa dė ka 
Lie tu vos ma ri jo nų ir „Židi nio“ tal ki-
nin kui stu den tui Ro kui Vyšniaus kui. 
Džiau gia mės, kad Lie tu vių ka ta li kų 
cen tras – „Židi nys“ pri trau kia jau ni-
mą, uni ver si te tų stu den tus, dės ty to-
jus, lie tu vius gy dy to jus, dir ban čius 
An gli jo je.

Dr. Da rius Fur mo na vi čius
Di džio sios Bri ta ni jos Lie tu vių 
ka ta li kų ben dri jos sek re to riusMA LO NI UŽ STA LĖ LIE TU VIŲ KA TA LI KŲ CEN TRE „ŽI DI NY JE“

IŠ KIL MIN GAS ŠV. MI ŠIAS UŽ LIE TU VĄ AU KO JO KUN. DR. VY TAU TAS BRI LIUS
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Ge gu žės 2 die ną jau ket vir tus 
me tus iš ei lės Lon do ne vy ko Jau nų-
jų ta len tų kon kur sas, skir tas Mo ti nos 
die nai pa mi nė ti. Kon kur so ini cia to-
rė – Edu ka ci nio cen tro „Ligh thou se“ 
bei jam pri klau san čios li tu a nis ti nės 
mo kyk los „Švy tu riu kas“ di rek to rė 
Ni jo lė Jan kaus kie nė. Jos kvie ti mu 
bei ben dra dar bia vi mo su tar ti mi su 
šiuo cen tru, jau ant rus me tus iš ei-
lės kon kur se da ly va vo ir Vil niaus vi-
du ri nės mo kyk los „Lie tu vių na mų“ 
jau nie ji ta len tai. Tai in tru men ti nin-
kas Eri kas To ma še vič ir vo ka lis tės 
Ie va Mus tei ky tė bei Ie va Ku lie šai tė. 
Mo ki niai tu rė jo ne tik pro gos pa-
dai nuo ti, bet ir Lon do ną pa ma ty ti, 
pa si vaikš čio ti, pa sig ro žė ti juo, su si-
pa žin ti su pa grin di niais mies to ob-
jek tais.

Jau nie ji at li kė jai var žė si tri-
jo se – in stru men tų, vo ka lo bei šo kio 
ka te go ri jo se. Iš kiek vie nos ka te go ri-
jos ver ti ni mo ko mi si ja, ku rią su da rė 
žy mūs žmo nės: ko mi si jos pir mi nin-
kas LR am ba sa dos Jung ti nė je Ka ra-

Skam bė jo Lon do no pa dan gė
lys tė je mi nist ras pa ta rė jas Er nes tas 
Gra ba žis, pia nis tas Ri man tas Ving-
ras, Vil niaus vi du ri nės mo kyk los 
„Lie tu vių na mai“ di rek to rė Dai va 
Brie die nė ir dau ge lis ki tų ži no mų 
žmo nių, iš rin kusių po vie ną lau re a-
tą, ku ris bu vo ap do va no tas spe cia liai 
kon kur sui su kur to mis sta tu lė lė mis 
„Gi miau skam bė ti“ bei lau re a to di-
plo mais.

In stru men ti nin kų gru pė je lau-
ra e tu ta po Vil niaus vi du ri nės mo-
kyk los „Lie tu vių na mai“ mo ki nys 
bir by ni nin kas Eri kas To ma še vič. 
Jam kan klė mis akom pa na vo Jo li ta 
Mat kie nė ir for te pi jo nu Ju di ta Tau-
čai tė.

Vo ka lis tų gru pė je lau te a te ta-
po ir sta tu lė lę pel nė – Eg lė Ska burs-
ky tė (9 m.), Li tu a nis ti nė ir me nų 
mo kyk la „Moks liu kas“, mo ky to ja 
R. Gu žaus kie nė, akom pa na vo Vi ta 
Ron ku tė.

Šo kė jų gru pė je lau re a tais ta po 
ir sta tu lė lę pel nė Edu ka ci nio cen tro 
„Ligh thou se“ spor ti nių šo kių gru pė 

(7-12 m.). Va do vai – San dra Ru sa ke-
vi čiū tė ir Ed ga ras Jan kaus kas. 

Vil niaus vi du ri nės mo kyk los 
„Lie tu vių na mai“ vo ka lis tės Ie va 
Ku lie šai tė ir Ie va Mus tei ky tė ap do-
va no tos nu ga lė to jų di plo mais.

Šio ren gi nio tie sio gi nę tran-
slia ci ją in ter ne tu ga lė jo ste bė ti vi si 
gi mi nės ir ar ti mie ji Lie tu vo je. 

Sė dė da mas sa lė je ir ste bė da-
mas kon kur są jau tei si tar si Lie tu-
vo je, nes gir dė jai lie tu viš ką šne ką, 
ma tei švie siap lau kius lie tu vai čių 
vai kus, jų šyp se nas ir žyd ras akis. 
Ma lo niai nu ste bi no An gli jos lie tu-
vių no ras iš lai ky ti ir puo se lė ti sa vo 
tau tos kul tū rą ir tra di ci jas.

„Lietuvių namų“ mo kyk los 
ko lek ty vas jau ga vo pa kvie ti mą ir 
ki tais me tais da ly vau ti šia me nuo-
sta bia me Jau nų jų ta len tų kon kur se. 
Šio pro jek to ini cia to rė ir or ga ni za-
to rė lie tu vių kal bos mo ky to ja Auš ra 
Damb raus kie nė.

PL inf.

Kaip skel bė ver slo tin kla pis 
li tas.lt, bir že lio 4 d. 19 val. 15 min. 
Lon do no lai ku (21 val. 15 min. Lie-
tu vo je) Lon do no sim bo liu va di na mas 
Tau e rio til tas bu vo pa kel tas tam, kad 
Tūks tant me čio odi sė jos jach ta „Am-
ber sail“ ga lė tų įplauk ti į To wer Mil le-
nium prie plau ką. Čia pa trio ti nę mi si ją 
vyk dan čią ir Lie tu vos var dą pa sau ly je 
gar si nan čią jach tą pa si ti ko Lon do no 
lie tu viai ir Lie tu vos am ba sa dos Jung-
ti nė je Ka ra lys tė je at sto vai.

Tarp Tem zės kran tus jun gian-
čių Lon do no til tų vie nin te lis Tau e rio 
til tas yra pa ke lia mas. Po Lon do no 
pa si di džia vi mu va di na mu Tau e rio 
til tu ga li pra plauk ti lai vai iki 8,6 
met rų aukš čio. O jach tos „Am ber-
sail“ LTU 1000 stie bo aukštis – 26 
met rai. Kad jach ta „Am ber sail“ ga-
lė tų švar tuo tis pa čia me Lon do no 
cen tre esan čio je To wer Mil le nium 
prie plau ko je, jach tos ci vi li nės at sa-

Tūks tant me čio odi sė ja ver sli nin kų žvilgs niu
ko my bės drau di mo su ma bu vo pa-
di din ta nuo 5 mi li jo nų li tų iki 5 mi-
li jo nų Di džio sios Bri ta ni jos sva rų 
ster lin gų. To rei ka la vo švar ta vi mo si 
šia me Lon do no uos te są ly gos. 

„ER GO drau di mo gru pė pir-
mą kar tą sa vo veik los is to ri jo je su-
tei kė to kios su mos jach tos ci vi li nės 
at sa ko my bės drau di mo ap sau gą. 
Įvy kus drau di mi niam įvy kiui „ER-
GO LIE TU VA“ tu rė jo at ly gin ti vi sas 
tre čių jų as me nų pa reikš tas pre ten-
zi jas dėl jach tos su kel tos ža los iki 
5 mi li jo nų sva rų ster lin gų“, – tei gė 
ER GO drau di mo gru pės Bal ti jos ša-
ly se val dy bos pir mi nin kas dr. Kęs tu-
tis Bag do na vi čius. 

Vi sus Tūks tant me čio odi sė jos 
bu riuo to jus ER GO drau di mo gru pė 
bu vo ap drau du si ke lio nių drau di mu 
ben drai 30 mi li jo nų li tų su mai. Pa-
sak dr. Kęs tu čio Bag do na vi čiaus, tai 
pir ma sis at ve jis ben dro vės is to ri jo je, 

kai bu ri niam lai vui drau di mo ap sau-
ga su tei kia ma vi sa me pa sau ly je.

Lon do ne Tūks tant me čio odi-
sė jos bu riuo to jai su si ti ko su ten gy-
ve nan čiais tau tie čiais, lan kė si Lie tu-
vos am ba sa do je Jung ti nė je Ka ra lys-
tė je bei da ly va vo Li tu a nis ti nių mo-
kyk lų są skry dy je „Drau gys tės til tas“.

Jung ti nė Ka ra lys tė už ima pir-
mą vie tą pa gal nau jo sios emig ra ci jos 
ban gos mas tą – čia, ma no ma, gy ve-
na 100-150 tūks tan čių (kai ku riais 
ver ti ni mais – iki 200 tūks tan čių) lie-
tu vių. Lie tu vių tel ki mo si cen tras yra 
Lon do nas, di de lės lie tu vių ben dri jos 
su si bū rė Not ting ha me, Bir ming ha-
me, Man čes te ry je. Jung ti nė je Ka ra-
lys tė je vei kia Jung ti nės Ka ra lys tės 
lie tu vių są jun ga, Jau ni mo są jun ga, 
ki tos kul tū ros ir švie ti mo or ga ni za-
ci jos, taip pat vei kia JK lie tu vių ko-
mer ci jos rū mai, Lon do no Si čio lie-
tu vių klu bas, gy dy to jų są jun ga ir kt. 
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(...) XIX a. pa bai go je mums 
ge rai ži no mi lie tu viš ki laik raš čiai 
„Aušra“ (1883-1886 m.) ir „Var pas“ 
(1889-1906 m.), ku rie la biau siai pa-
da rė įta kos lie tu viams Lie tu vo je. 
Tuo tar pu JAV lie tu vių vi suo me nė-
je tuo me tu yra ži no mi net 27 laik-
raš čiai (iš ku rių tik 7 iš si lai kė iki 
XX a. pr.). Toks lie tu viš kų laik raš-
čių gau su mas iš ei vi jo je yra vi siškai 
su pran ta mas, nes jo kių su var žy mų 
lie tu viš kam žo džiui te nai, skir tin gai 
nei Lie tu vo je, ku ri pri klau sė Ru si jos 
im pe ri jai, ne bu vo. Ta čiau la bai svar-
bi są ly ga laik raš čių at si ra di mui ir jų 
pli ti mui – tai mo kan tys skai ty ti žmo-

Vil niu je vyks tant PLB Sei mui, liepos 9 d., Na cio na li nės dai lės ga le ri jo je vy ko 
„Drau go“ dien raščio, lei džia mo JAV, 100 me tų mi nė ji mas, ku ria me da ly va vo pre zi-
den tas Val das Adam kus, pa grin di nį pra ne ši mą skai tė prof. Juo zas Ski rius, „Drau go“ 
ju bi lie ji nį lei di nį pri sta tė il ga me tis JAV LB vei kė jas Al gi man tas Ge čys. Va ka rą ve dė 
Drau go fon do di rek to rių ta ry bos pir mi nin kė Ma ri ja Re mie nė ir Vil niaus dai lės mu-
zie jaus di rek to rius Ro mu al das Bud rys. Va ka ro ini cia to rius ir ren gė jas – Vil niaus ga-
le ri jos di rek to rius Vy tau tas Bal čiū nas. Siū lo me pa grin di nį pra ne ši mą apie „Drau go“ 
dien raš čio nu ei tą ke lią.

Juo zas SKI RIUS
Vil niaus pe da go gi nio uni ver si te to pro fe so rius

JAV lie tu vių laik raš čiui „Drau gui“ – 100 me tų

nes. Mū sų moks li nė je li te ra tū ro je 
yra pa pli tu si, ma ny čiau, ne vi sai pa-
grįs ta nuo mo nė, kad pir mo ji emig-
ran tų ban ga (dar va di na mi „gry no-
riais“) bu vo be raš čiai ar ba ma ža raš-
čiai. To kia nuo sta ta prieš ta rau ja fak-
tui, kad kaip tik XIX a. pab.-XX a. 
pra džio je la bai iš pli to JAV lie tu vių 
spau da. Kas ją Ame ri ko je skai tė? O 
skai tė tie pa tys pir mie ji emig ran tai 
ir jų vai kai. Kaž ko dėl už mirš ta me, 
kad spau dos ir lie tu viš ko raš to drau-
di mo lai ko tar piu Lie tu vos vals tie čių 
vai kai bu vo mo ko mi lie tu viš ko raš-
to slap ta da rak to rių mo kyk lo se. Be 
to, ofi cia liai Ru si jos sta tis ti ka 1897 
m. skel bė, kad lie tu viš kų gu ber ni jų 
gy ven to jai už ėmė 5 vie tą im pe ri jo je 
(po Sankt-Pe ter bur go, Mask vos, es-
tų ir lat vių) pa gal raš tin gu mą – dau-
giau kaip 50 proc. vi sų gy ven to jų 
bu vo raš tin gi. Tai gi į JAV emig ra vo 
jau ni žmo nės, ku rie, ma ny čiau, dau-
giau ar ma žiau tu rė jo to me to pra di nį 
iš si la vi ni mą ir mo kė jo ne tik skai ty-
ti, bet ir rašyti. Be to, ir JAV valdžia, 
kaip yra ži no ma, sten gė si įsi leis ti 
raš tin gus imig ran tus.

Su pran ta ma, kad spau dos pli-
ti mui JAV lie tu vių tar pe bu vo sa vų 
sun ku mų. Kaip pa ste bi is to ri kas An-
ta nas Ku čas, pra džio je ne bu vo kva-
li fi kuo tų re dak to rių, pri ty ru sių bei 
iš si la vi nu sių spau dos ben dra dar bių, 
trū ko skai ty to jų. Skai ty to jų trū ko 
ne dėl to, kad emig ran tai ne mo kė-
jo skai ty ti, o dėl to, kad tik la bai 
ne di de lė da lis ga lė jo ar no rė jo už-

si pre nu me ruo ti laik raš čius; įta kos 
tu rė jo ir pras ta laik raš čių re kla ma. 
Di džiau sia pir mų jų skai ty to jų trau ka 
prie lie tu viš kos spau dos – tai no ras 
ne atit rūk ti nuo lie tu vių, ži no ti, kas 
da ro si iš ei vių tar pe ir Lie tu vo je, pa-
ga liau skai ty ti gim tą ja kal ba. Bū ti na 
pri min ti ir tai, kad pir mo sios ban gos 
iš ei vi ja, nau jai at vy kę imig ran tai 
re tas ku ris kal bė jo ar grei tai iš mo-
ko an gliš kai. To dėl na tū ra liai sie kė 
glaus tis prie sa vų. Ir taip kū rė si lie-
tu vių ko lo ni jos, pa ra pi jos, drau gi-
jos, klu bai. Per juos iš es mės ir bu vo 
pla ti na ma lie tu viš ka spau da. Lai kui 
bė gant kei tė si ir spau di nių ko ky bė, 
dau gė jo skai ty to jų ir tuo pa čiu dau-
gė jo laik raš čių. Spau dos įvai ru mui, 
gau su mui sva rios įta kos da rė ir tai, 
kad JAV lie tu vių vi suo me nė vi siš-
kai na tū ra liai skal dė si į skir tin gas 
ide o lo gi nes sro ves – ka ta li kus, so-
cia lis tus, tau ti nin kus, san da rie čius, 
ko mu nis tus. Vi sos sro vės tu rė jo sa-
vo spau dą ir tos spau dos ly de rius – 
ryš kes nius laik raš čius.

„Drau go“ at si ra di mas 1909 m. ir 
jo vir ti mas dien raščiu
 Anot is to ri ko A.Ku čo, XX a. 

pra džio je Ame ri kos lie tu viai ka ta li-
kai dar ne bu vo rei kia mai su sior ga ni-
za vę. Vei kė daug drau gi jų, 39 lie tu-
vių pa ra pi jos, ta čiau vi sus vie ni jan-
čios tvir tes nės or ga ni za ci jos ka ta li-
kai ne tu rė jo, o taip pat rei kė jo stip-
res nio ka ta li kiš ko laik raš čio, ku ris 
ap im tų vi sas lie tu vių at ei vių gy ve ni-
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mo ir dar bo sri tis. Ka ta li kų vie ny bės 
ini cia to rius ir uo liau sias or ga ni za to-
rius bu vo kun. An ta nas Sta niu ky nas, 
ku ris 1908 m., nu vy kęs į Wa ter bu ry 
rink ti au kų stei gia mam Šv. Ka zi-
mie ro mo te rų vie nuo ly nui, at vi rai 
iš si kal bė jo su vie tos kle bo nu Pet ru 
Siau ru sai čiu apie vi sus tarp ku ni gų 
vyks tan čius nesu si pra ti mus. Kun. A. 
Sta niu ky nui ki lo min tis steig ti lie-
tu vių ku ni gų or ga ni za ci ją ir su telk ti 
vi sus lie tu vius į vie ny bę. Jis pa ren-
gė įsta tų pro jek tą, pa va din tą „Są-
jun gos su ma ny mu“, jį at spaus di no 
ir iš siun ti nė jo vi siems JAV lie tu vių 
ku ni gams. Ku ni gų są jun gos nu ma-
ty ti tiks lai bu vo ka ta li kiš kas laik-
raš tis, mo kyk la, mi si ja, blai vy bė, 
imig ra ci ja. A. Sta niu ky no ini cia ty va 
su si lau kė ku ni gų pri ta ri mo. 1909 m. 
ge gu žės 5 d. New Yorke įvy ko pir-
ma sis vi suo ti nis lie tu vių ku ni gų su-
si rin ki mas, kur bu vo įkur ta Ame ri-
kos lie tu vių Ro mos ka ta li kų ku ni gų 
są jun ga (1920 m. per va din ta Ku ni gų 
vie ny be). Pir mi nin ku iš rink tas kun. 
A. Sta niu ky nas, sek re to riu mi – kun. 
An ta nas Kau pas. Ku ni gų są jun ga ir 
nu ta rė leis ti dar vie ną ka ta li kiš ką 
laik raš tį „Drau gas“, ku rio re dak to-
riu mi bu vo išrink tas kun. A.Kau pas. 
Įdo mu pa ste bė ti, kad laik raš čio pa-
va di ni mas pa rink tas ne at si tik ti nai – 
juo bu vo sie kia ma telk ti ben driems 
rei ka lams Ame ri kos lie tu vius ka ta li-
kus, ku rie tu ri bū ti drau ge ir da ry ti 
dar bus drau ge.   

Pir ma ja me laik raš čio nu me ry-
je, iš leis ta me 1909 m. lie pos 12 d., 
bu vo įdė tas ei lė raš tis „Pa svei ki ni-
mas „Drau gui“, ku rio ke lios ei lu tės 
taip skam bė jo:
(…) Jau leis ti pra de da me Drau gą
Tą sū nų mū sų rū pes čių.
Te gul jis di dis mums užaugs
Nors gi męs že mė je sve čiu.
Te gul kiek vie no gry čią lan ko,
Ra my bę neš da mas vi siems.
Jis drau gas di de lio ir men ko,
Kiek vie ną links mins, stip rins, rems.
Gy vuok tu kuo il giau siai,
Tu, drau ge ir va do ve mūs!
Ir pla tin kis vi sų dau giau siai,
Lai ta vo var das ne pražus!

Ten ka pa ste bė ti, kad tai bu vo 

pra na šin gi žo džiai, įpin ti į ne ži no mo 
au to riaus ei les. 

Tie sa, tuo me tu Ame ri ko je ėję 
du ka ta li kiš ki sa vait raš čiai „Žvaigž-
dė“ ir „Ka ta li kas“ vis dėl to ne ati ti ko 
to kio vie ni jan čio laik raš čio idė jos, 
nes, anot is to ri ko A. Ku čo, „Ka ta li-
kas“ dau giau lai kė si neut ra lios tau-
ti nės kryp ties, o „Žvaigždei“ va do-
va vęs ku ni gas ir is to ri kas An ta nas 
Mi lu kas pa si žy mė jo sa vo ne la bai 
su kal ba mu cha rak te riu.

„Drau go“ at si ra di mui, kaip 
man at ro do, tam tik ros įta kos tu rė jo 
ir nuo 1908 m. JAV val džios pri pa ži-
ni mas lie tu vių, kaip at ski ros et ni nės 
gru pės, eg zis ta vi mo Ame ri ko je (tuo 
me tu vy ko JAV gy ven to jų su ra šy mas 
ir su ra šy mo blan kuo se at si ra do įra-
šas „Lit hu a nian“). To kiu bū du lie tu-
viai bu vo iš skir ti iš len kų ir net ru sų 
tar po. Lie tu viams su si da rė są ly gos 
leng viau at si spir ti len kų įta kai Ame-
ri ko je. Tai su stip ri no tau ti nį lie tu vių 
iš ei vių pa si di džia vi mą; be jo kios 
abe jo nės ska ti no lie tu vių tel ki mą si, 
lie tu viš ką švie ti mą, kul tū ri nę veik lą. 

1909 m. sa vait raštis „Drau-
gas“ ta po pa grin di nės JAV lie tu vių 
ka ta li kų or ga ni za ci jos Lie tu vių Ro-
mos ka ta li kų su si vie ni ji mo Ame ri-
ko je ofi cio zu. Tai gi pra dė jo sa vo, 
kaip laik raš čio ly de rio, ke lią. Nuo 
1912 m. lie pos 4 d. per kel tas ir lei-
džia mas Chi ca go je iki šios die nos.

Pra si dė jęs Pir ma sis pa sau li-
nis ka ras (1914-1918 m.) su ju di no 
iš ei vi ją, nes at si ra do vil tis po ka ro 
at kur ti Lie tu vos vals ty bę. Iš ei viai 
pa gei da vo dau giau ži nių apie pa dė-
tį ka ro siau bia mo je Lie tu vo je. Be 
to, iš ei vi jos or ga ni za ci jos su stip ri no 
sa vo veik lą. Sie kiant išgau ti Lie tu-
vai ne pri klau so my bę bu vo ren ka mos 
au kos ir fi nan suo ja mas Eu ro pos lie-
tu vių vei ki mas, siun čia mi de le ga tai 
į Eu ro pą su si tik ti su Lie tu vos at sto-
vais. Apie tai taip pat rei kė jo in for-
muo ti Ame ri kos lie tu vius. Ki lo min-
tis sa vait raš tį vers ti į bran ges nį dien-
raš tį. Ma nau, kad bu vo dar vie na 
priežas tis – tai, kad JAV lie tu viai so-
cia lis tai nuo 1914 me tų lei do pir mą jį 
iš ei vi jo je dien raš tį „Nau jie nos“, re-
da guo ja mą dr. Pi jaus Gri gai čio. Šis 

laik raš tis bu vo ga na stip rus ka ta li-
kiš kos spau dos opo nen tas ir ka ta li-
kams rei kė jo ope ra ty viau re a guo ti į 
kri ti ką. Dėl to 1916 m. ko vo 31 d. 
„Drau gas“ pra dė tas leis ti dien raš čiu.

„Drau go“ reikš mė Ame ri kos 
lie tu vių gy ve ni mui 1909-1940 m.

Nuo pat pra džių laik raš ty je 
ryš kė jo dvi ži nių gru pės – ži nios iš 
lie tu vių ko lo ni jų ir iš Lie tu vos įvai-
rių vie to vių. Tai bu vo da ro ma tiks-
lin gai, nes iš ei viai gau dė nors ir ma-
žiau sią in for ma ci ją iš sa vo gim tų jų 
vie tų. Tra di ciš kai pa tei kia ma svar-
biau sia in for ma ci ja apie pa sau lio ir 
JAV įvy kius. Laik raš ty je nuo lat bu-
vo ra šo ma iš ei vi jos švie ti mo, mo ra-
lės ir ti ky bos klau si mais. Fik suo ja-
mas lie tu viš kų baž ny čių ati da ry mas, 
ren gi niai, vy kę įvai rio se pa ra pi jo se, 
pa tei kia mos iš ti sos pa ra pi jų is to ri-
jos. Laik raš čiui vir tus dien raš čiu šis 
lei di nys tam pa sa vo tiš ka, ga na de ta-
lia Ame ri kos lie tu vių gy ve ni mo kro-
ni ka. Tai pir miau sia nuo pel nas laik-
raš čio re dak to rių, apie ku riuos pla-
čiai ra šo ma ju bi lie ji nia me lei di ny je.   

1909-1919 me tų „Drau go“ 
kom plek tai – tai iš ti sas JAV lie tu-
vių ka ta li kų po li ti nio vei ki mo ar-
chy vas: laik raš čių pus la piuo se bu vo 
spaus di na mi ka ta li kiš kų or ga ni za ci-
jų kon gre sų ir su si rin ki mų po sė džių 
pro to ko lai, re zo liu ci jos, vei kė jų pa-
si sa ky mai ir ei li nių pi lie čių laiš kai; 
at vi rai vy ko gin čai ir dis ku si jos ne 
tik su ki tų iš ei vi jos sro vių ly de riais 
ir spau di niais, bet ir su sa vais. Is to-
ri kui, ty ri nė jan čiam iš ei vi jos pra ei tį, 
– tai ne pa kei čia mas šal ti nis. No riu 
pa žy mė ti, kad Lie tu vos spau da nie-
kuo met ne pa si žy mė jo to kiu po li ti-
nio vei ki mo at spin dė ji mo at vi ru mu, 
kaip JAV lie tu vių spau da.

Bū ti na pa brėž ti, kad Le o nar-
dui Ši mu čiui, gar siam iš ei vi jos vei-
kė jui, 1927 m. pra dė jus re da guo ti 
laik raš tį, „Drau gas“ tam pa pa kan-
ka mai nuo sai kus Lie tu vos ir jos val-
džios at žvil giu po 1926 m. per ver-
smo ir iki pat 1940 me tų. Laik raš čio 
nuo sai ku mas – tai vie nas iš es mi-
nių spe ci fi nių šio spau di nio bruo žų. 
Dien raš ty je, kaip ir iki per ver smo, 
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ga na sis te min gai, bet pla čiau pa tei-
kia ma in for ma ci ja apie kraš to ūkio 
pa sie ki mus, už sie nio po li ti ką, ga li-
my bes in ves tuo ti; ra gi na mi skai ty to-
jai vyk ti kaip tu ris tai į Lie tu vą ir sa-
vo aki mis pa ma ty ti kraš to pa žan gą. 
(„Drau go“ re dak ci ja pa ti or ga ni zuo-
da vo ir sa vo tu ris ti nes gru pes). Tuo 
tar pu ki tas įta kin gas ka ta li kiš kas 
lei di nys iš ei vi jo je – du kar tus per 
sa vai tę iš ei nan tis Bos to ne laik raš-
tis „Dar bi nin kas“ bu vo ga na griežto 
kri ti ko po zi ci jo je. Tie sa, ir „Drau-
go“ pus la piuo se pa ste bi ma kri ti ka 
Lie tu vos valdžios atžvil giu, bet tik 
dėl Lie tu vos baž ny čios ka ta li kiškų 
or ga ni za ci jų su var žy mų; tuo pa čiu 
ne už mirš tant pri min ti Lie tu vos val-
džiai, kad rei kia grei čiau at sta ty ti ša-
ly je de mok ra ti ją. 

Dien raš čio nuo sai ku mą ap-
spren dė ne tik as me niš ka L. Ši mu čio 
nuo sta ta siek ti vi sų lie tu vių vie ny-
bės, bet ir pa tir tis dir bant 1926 m. 
Lie tu vos sei me, be tar piš kas Lie tu vos 
su dė tin gos po li ti nės si tu a ci jos ste bė-
ji mas ir ver ti ni mas. Jo įsi ti ki ni mu, 
tuo me tu Lie tu vo je bren do kai rių jų 
jė gų su ki li mas, ku riam ke lią už kir to 
ka riš kių per ver smas, į val džią iš kė-
lęs tau ti nin kus su A. Sme to na ir A. 
Vol de ma ru prie ša ky je. Re dak to riaus 
ar ti mas bi čiu lis prof. Ka zys Pa kštas, 
pri si min da mas tas die nas, pa sa ko-
jo, jog kai po per ver smo nu ė jęs pas 
L. Ši mu tį ir pra ne šęs jam, kas at si-
ti ko, šis ap si ka bi nęs pro fe so rių ir 
pa sa kęs: „Dė kui Die vui, Lie tu va iš-
gel bė ta“. Nors per ver smas ir įves ta 
dik ta tū ra ša ly je jo, kaip il gus me tus 
iš gy ve nu sio de mok ra ti nė se JAV, ne-
ten ki no, bet tam pri ta rė tik kaip lai-
ki nai prie mo nei. L. Ši mu tis ti kė jo, 
kad tau ti nin kai sie kia ge ro Lie tu vos 
vals ty bei ir tau tai, ir kad po kaž kiek 
lai ko kraš te bus su grą žin tas de mok-
ra ti nis val dy mas.

1927-1940 me tų dien raš čio 
tu ri nys, ap ra šan tis iš ei vi jos veik lą, 
kei čia si. Tie sa, ne tuo, kad dau gė ja 
me džia gos, bet tuo, kad ša lia ka ta-
li kiš ko po bū džio veik los fik sa vi mo 
vis dau giau ran da me sis te miš kos ir 
de ta lios in for ma ci jos, at spin din čios 
tau tiš ką veik lą ne tik tarp Chi ca gos 

lie tu vių, bet ir vi so je iš ei vi jo je. Čia 
aki vaiz džiai ma ty ti re dak to riaus įta-
ka, nes jis, bū da mas įvai riau sių or-
ga ni za ci jų, są jun gų, ko mi te tų vie nas 
iš va do vų, sten gė si nu švies ti jų veik-
lą. Pa vyz džiui, laik raš ty je ran da me 
gau siai ver tin gos me džia gos, dau-
giau sia pa reng tos re dak to riaus L.Ši-
mu čio, apie lie tu viš kos Šv. Kry žiaus 
li go ni nės Chi ca go je sta ty bos or ga ni-
za vi mą ir au kų rin ki mą 1927-1929 
m., apie Vy tau to Didžio jo ju bi lie-
jaus 1930 m. or ga ni za vi mą ir šven ti-
mą iš ei vi jo je, apie Da riaus ir Gi rė no 
fon do glo bė jų veik lą 1932-1935 m. 
bei pa min klo pa sta ty mą Mar ket Par-
ke ir pan. Pa si py lė straips niai tau tiš-
ku mo stip ri ni mo, iš ei vi jos jau ni mo 
do ro vės ir švie ti mo klau si mais. Nuo 
1930 m. kas met L. Ši mu čio ir „Drau-
go“ or ga ni zuo ja mas Lie tu vių die-
nos šven ti mas Chi ca go je, įtrau kiant 
ir vie ti nę JAV val džią, bu vo vie nas 
ban dy mų vie ny ti iš ei vius. Dien raš tis 
sa vo pus la piuo se sis te min gai sky rė 
vie tos Vil niaus klau si mui – ra šė apie 
Vil niaus kraš to pro ble mas, apie Vil-
niaus va da vi mo są jun gą ir Vil niaus 
gin klų fon dą, smul kiai ap ra ši nė jo 
VVS de le ga tų prof. My ko las Bir žiš-
kos (1931 m.), prof. Fa bi jo no Ke mė-
šio, doc. Bo liaus Vit kaus ir Pet ro Ba-
bic ko (1934 m.) ir Vin co Už da vi nio 
(1938-1939 m.) vi zi tus po iš ei vių 
ko lo ni jas; pub li ka vo me džia gą apie 
iš ei vi jos veik lą re miant Vil niaus ir 
lie tu vių vil nie čių rei ka lus. 

„Drau gas“ 1940-1968 me tais – 
laik raš čio kles tė ji mo me tai

1940 m. įvy kiai Lie tu vo je, ka-
ro ir po ka rio oku pa ci ja tu rė jo stip-
rų emo ci nį po vei kį lie tu vių iš ei vi jai. 
Tai at si lie pė ir iš ei vi jos spau dai, taip 
pat ir laik raš čiui „Drau gas“. Ko kią 
po zi ci ją už ėmė dien raš tis? Apie tai 
1941 m. spa lio 25 d. nu me ry je, 25 
m. dien raš čio „Drau gas“ ju bi lie jaus 
pro ga, L. Šimu tis ra šė: „Pas ku ti niais 
ke le riais me tais, kai Lie tu vą iš ti ko 
di džiau sios ir skau džiau sios ne lai-
mės – ne te ki mas lais vės ir ne pri klau-
so my bės, jos žmo nių kan čios, per se-
kio ji mai, iš trė mi mai, „Drau gas“ tai 
la bai at jau čia ir kuo tik ga li rū pi na si, 

kad pa dė ti ka ro su nai kin tam kraš tui, 
kad su šelp ti iš trem tuo sius, kad ir vėl 
at gau ti Lie tu vai ne pri klau so my bę. 
Žvelg da mi į at ei tį, mes ne abe jo ja me 
Lie tu vą vėl bū siant lais va ir ne pri-
klau so ma; mes ma tom di dį jį Jung ti-
nių Vals ty bių vaid me nį, ku rį jos su-
vai dins pa sau lio pa sto vios ir tei sin-
gos tai kos at sta ty me, de mok ra ti jos 
iš gel bė ji me, pa verg tų tau tų iš lais vi-
ni me; mes ma to me nau ją, taip per-
tvar ky tą pa sau lį, ku ria me vieš pa tau-
ja so cia li nis krikš čio niš kas tei sin-
gu mas, krikš čio niš ka ar ti mo mei lė; 
mes vaiz duo ja mės pa sau lį, ku ria me 
nė ra nei skriau dė jų, nei skriau džia-
mų jų; mes trokš ta me, kad Ame ri kos 
lie tu viai vi sa da ei tų tais ke liais, ku-
rie ves tų juos į dva si nę ir ma te ria li nę 
ge ro vę, kad jie sėk min gai iš lai ky tų 
ir re li gi nes ir tau ti nes bran ge ny bes“. 
La biau pa si gi li nus į iš dės ty tas min tis 
ga li ma sa ky ti, kad tai glaus ta dien-
raš čio re dak ci jos veik los pro gra ma, 
skir ta Lie tu vos ir JAV lie tu vių at ei-
čiai. Di dži ą ja da li mi ši pro gra ma ir 
po ka ro bu vo re a li zuo ja ma prak ti-
nė je laik raš čio veik lo je, re dak ci jos 
dar buo to jų san ty ky je su iš ei vi ja, su 
an gliš kai kal ban čia vi suo me ne, su 
JAV val džios įstai go mis. 

„Drau go“ tu ri nys po 1940 m. 
da rė si tam tik ra pras me la biau „po-
li ti zuo tas“, ir tai su pran ta ma. Laik-
raš ty je ne li ko pa kan ka mai pla čios 
me džia gos apie ne pri klau so mos Lie-
tu vos gy ve ni mą. Jos vie tą už ėmė 
in for ma ci ja apie oku puo tą Lie tu vą 
iš ant ra ei lių ar net tre čia ei lių šal ti-
nių. Ša lia tra di ci nio įvy kių pa sau-
ly je ir JAV bei iš ei vi jos kul tū ri nio, 
eko no mi nio ir vi suo me ni nio gy ve-
ni mo ap ra šy mų vis dau giau vie tos 
ski ria ma iš ei vi jos po li ti niam gy ve-
ni mui, Lie tu vos lais vi ni mo klau-
si mui. Pla čiai ap ra šo ma Ame ri kos 
lie tu vių ta ry bos, ku rios pir mi nin ku 
iki 1965 me tų bu vo re dak to rius L. 
Ši mu tis, veik la; su si ti ki mai su JAV 
pre zi den tais, vals ty bės sek re to riais, 
se na to riais, kon gres me nais ir ki tais 
aukš to ran go įvai rių vals ti jų ad mi-
nist ra ci jos val di nin kais. (Dien raš-
tis be jo kios abe jo nės jau yra la bai 
svar bus šal ti nis ALT is to ri jos ty ri-
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nė to jams). Ne ma žai dė me sio ski ria-
ma VLIK ir LDT veik lai nu švies ti, 
lie tu vių DP įsi kū ri mui Ame ri ko je, 
nau jų lie tu viš kų or ga ni za ci jų įsi stei-
gi mui, BALF ir Pa sau lio Lie tu vių 
Ben druo me nės kū ri mo si bei veik los 
pro ble moms ap tar ti ir pan. 1968 m. 
pa si trauk da mas iš „Drau go“ re dak-
ci jos, sa vo at si svei ki ni mo kal bo je L. 
Ši mu tis pa žy mė jo, kad „esu gy vas 
liu di nin kas, kiek daug spau da, pa-
žy mė ti nai dien raš tis „Drau gas“, pa-
de da mū sų va di na moms ben dri nėms 
or ga ni za ci joms – AL T’ai, BAL F’ui, 
VLI K’ui, Lie tu vių ben druo me nei“. 
Re dak to rius tu rė jo gal vo je ne tik iš-
ei vi jos in for ma vi mą per spau dą, bet 
ir iš ei vi jos tel ki mą or ga ni zuo jant ir 
re miant, pir miau sia pi ni gais, šias or-
ga ni za ci jas. 

Dien raštis „Drau gas“, nors ir 
ne bu vo pats di džiau sias JAV lie tu vių 
laik raš tis (ti ra žas sie kė iki 10 000 eg-
zem plio rių), ta čiau pre ten da vo tap ti 
svar biau siu po li ti niu, kul tū ri niu ir 
vi suo me ni niu pe ri odi niu lei di niu vi-
so je iš ei vi jo je. Toks sie kis bu vo re a-
lus. (Tuo la biau, kad jo re dak to rius 
ofi cia liai tam pa pri pa žin tu iš ei vi jos 
po li ti niu ly de riu). Be to, laik raš tis ir 
jo re dak to rius pir miau sia yra vie šo-
sios nuo mo nės for muo to jas. Šiuo at-
ve ju la bai svar bų vaid me nį vai di na 
„Drau go“ ve da mie ji straips niai pa-
čio mis ak tu a liau sio mis, lie tu vių gy-
ve ni mą lie čian čio mis te mo mis. Bu-
vęs ben dra dar bis re dak ci jo je, o vė-
liau ir vyr. re dak to rius ku ni gas Pra-
nas Garš va pa žy mė jo, kad L.Ši mu tis 
sa vo ve da mai siais straips niais, ku rių 
per 40 m. at spaus di no dau giau kaip 
10 tūks tan čių, „gy vai ir taik liai pa sa-
ky da vo sa vo min tis (…) t.y. pa pras-
tais žo džiais, sklan džiais sa ki niais 
ir gy vais iš si reiš ki mais jis su ge bė jo 
aiš kiai pa sa ky ti skai ty to jams sa vo 
idė jas ir at kreip ti jų dė me sį į svar-
biau sius kas die nos klau si mus“. Re-
dak to rius ve da muo siuo se, pa si nau-
do da mas tu ri ma fak ti ne in for ma ci ja 
ir pa rink da mas įdo mios me džia gos, 
per teik da vo iš ei vi jai ak tu a lias idė jas 
pa grįs tas tau ti niais, mo ra li niais ir 
krikš čio niš kais prin ci pais. Tai gi, ve-
da mie ji straips niai bu vo ta pir mi nė 

in for ma ci ja, ku rios lauk da vo ei li nis 
skai ty to jas, iš ei vi jos vei kė jas, net ir 
dien raš čio opo nen tas.

Pats dien raš tis po ka rio lai-
ko tar piu ir ko ky biš kai, ir kie ky biš-
kai stip rė jo. Ga li ma teig ti, kad tai 
jo kles tė ji mo lai ko tar pis. Dien raš tis 
pa di di no ir pus la pių skai čių. Tai įta-
ko ja ir re dak ci jos per so na lo kai tą. 
Mi nint „Drau go“ 40-me tį, L. Ši mu-
tis vie na me in ter viu pa žy mė jo, kad 
dien raš čio re dak ci jos, ad mi nist ra-
ci jos ir spaus tu vės per so na las pa di-
din tas dvi gu bai nei bu vo prieš po rą 
me tų, nes, kaip jis pa brė žė, „skai ty-
to jų skai čius yra žy miai pa di dė jęs“. 
Bū ti na pa žy mė ti, kad skai ty to jų ra-
tas pra si plė tė dė ka į JAV at vy ku sių 
„di pu kų“ iš Vo kie ti jos. (JAV lie tu vių 
ir Lie tu vos ka ta li kiš kų or ga ni za ci jų 
na riai nuo se no pa lai kė glau džius ry-
šius ir ka ta li kai „di pu kai“ na tū ra liai 
įsi lie jo į jau bu vu sias JAV lie tu vių 
ka ta li kiš kas or ga ni za ci jas, pri ėmė jų 
spau dą). Vi sa tai, ma tyt, lei do po ke-
le rių me tų, t.y. 1957 m. va sa rio 1 d., 
„Drau go“ re dak ci jai su per so na lu ir 
spaus tu ve per si kel ti į nau jas, di des-
nes ir pa to ges nes pa tal pas (Kil bourn 
ir 63 gat vių san kry žo je), kur iki šiol 
bu vo. Tai ro do ir pa ge rė ju si lei di nio 
fi nan si nė pa dė tis. Kaip žino ma, iki 
ka ro „Drau go“ lei dy ba bu vo nuos-
to lin ga. Kaip nu ro do ma ofi cia liuo se 
lei di niuo se, rei ka lai pra dė jo tai sy tis, 
kai 1941 m. ko vo 29 d. bu vo įkur-
ta ir Spring fiel de įre gist ruo ta pel no 
ne sie kian ti Lie tu vių ka ta li kų spau-
dos drau gi ja (pir ma sis drau gi jos 
pir mi nin kas prel. Ig nas Al ba vi čius), 
ofi cia li „Drau go“ lei dė ja, at sa kin ga 
prieš JAV val džią už dien raš čio lei-
di mą. Drau gi ja su Ma ri jo nų vie nuo-
li ja ben dro mis jė go mis ga na sėk min-
gai spren dė fi nan si nes, ad mi nist ra ci-
nes lei di nio pro ble mas.

Be jo kios abe jo nės laik raš-
čio fi nan si nė pa dė tis pri klau so pir-
miau sia nuo jo po pu lia ru mo, o po-
pu lia ru mą le mia re dak ci ja ir jos 
va do vas, jo su ge bė ji mas pri trauk ti 
kuo dau giau skai ty to jų – po ten cia-
lių pre nu me ra to rių. Vie na iš po ka rio 
dien raš čio gy vy bin gu mo prie žas-
čių – pa di din tas dė me sys lie tu viš-

kai kul tū rai, kaip sa vo tiš ka at sva ra 
be au gan čiam laik raš ty je po li ti niam 
kon teks tui. Kas bu vo da ro ma? 1947 
m. prie „Drau go“, kaip spe cia li lei-
dyk la ir sam bū ris, įstei gia mas Lie-
tu viš kos kny gos klu bas (iki 1979 m. 
iš lei dęs 135 vei ka lus – dau giau sia 
gro ži nės li te ra tū ros). Nuo 1951 m. 
pra dė tas leis ti sa vai ti nis, šeš ta die ni-
nis Moks lo, me no ir li te ra tū ros prie-
das. Bū ti na pa žy mė ti, kad „Drau go“ 
re dak ci jos, ad mi nist ra ci jos ir rė mė-
jų pa stan go mis tais pa čiais 1951 m. 
bu vo įsteig ta kas me ti nė 1 tūkst. do-
le rių pre mi ja už ge riau sią kon kur sui 
at siųs tą ro ma ną, o 1962 m. (Mai ro-
nio me tais) pa skir ta 1 tūkst. do le rių 
po ezi jos pre mi ja (pir mą ją ga vo po-
etė Kot ry na Gri gai ty tė, ant rą ją 1963 
m. – po etas Ka zys Bra dū nas). Te ko 
už tik ti to kį fak tą, kad iš ei vi jos 75 
proc. po etų ir ra šy to jų ben dra dar bia-
vo „Drau ge“ ir lei do laik raš čio lei-
dyk lo je sa vo kū ry bą. Vi sa tai ro do, 
kad iš ei vi jos kul tū ri nis gy ve ni mas 
su ko si apie „Drau gą“ ir kad lei di nio 
fi nan si nė pa dė tis ne bu vo blo ga. 

Dar la bai įdo mus da ly kas – 
tai, kad „Drau go“ re dak ci ja ras da vo 
ga li my bę mo kė ti ir iki šiol mo ka, 
kad ir ne di de lius ho no ra rus sa vo ne-
tie sio gi niams, iš ti ki miau siems ben-
dra dar biams, ra šan tiems į dien raš tį. 
Tai pa tvir ti na, tie sa, la bai ne gau sūs 
ar chy vi niai do ku men tai. Pa vyz džiui, 
iš 1945 m. lap kri čio 14 d. L.Ši mu čio 
laiš ko V. Ged gau dui, gy ve nu siam 
Pa ryžiu je, ma ty ti, kad yra mo ka ma 
už kiek vie ną re por ta žą (nuo 1 iki 2 
dien raš čio skil čių ap im ties) po 3 do-
le rius. Ho no ra rų mo kė ji mas, rei kia 
spė ti, bu vo re tas reiš ki nys iš ei vi jos 
spau dos is to ri jo je. Taip pat ver ti dė-
me sio re dak ci jos ke lia mi rei ka la vi-
mai re por ta žų au to riui. Štai ką ra šo 
re dak to rius mi nė ta me laiš ke: „Kaip 
ir ko kias ži nias siųs ti – pa lie ka me 
Tams tos nuo žiū rai. Svar bu, kad jos 
ati tik tų lie tu viš ko, ka ta li kiš ko dien-
raš čio dva siai, kad lie tu viui skai-
ty to jui bū tų įdo mios, kad bent ret-
kar čiais ap im tų Eu ro pos po li ti nio ir 
so cia li nio bei eko no mi nio gy ve ni mo 
vė liau sius įvy kius, kad kiek ga lint 
daž nai bū tų ži ne lių iš Lie tu vos ir, 
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ap skri tai, Eu ro pos lie tu vių gy ve ni-
mo“.

Bū ti na pa ste bė ti ir tai, kad 
„Drau gas“, jo tei kia ma in for ma ci ja 
ne vi suo met ten ki no skai ty to jų in-
te re sus. Iš li kę ne gau sūs skai ty to jų 
laiš kai at sklei džia kai ku riuos, jų 
nuo mo ne, ne pa gei dau ja mus dien-
raš ty je mo men tus. Tie sa, bū ti na pa-
žy mė ti, kad ke lia mos dien raš čiui 
pre ten zi jos yra dau giau as me ni nio 
nei vi suo me ni nio po bū džio. Su-
pran ta ma, dien raš tis, kaip ir kiek-
vie nas spau di nys, tu rė jo di des nių ir 
ma žes nių re dak ci nių pro ble mų bei 
tam tik rų ne su si kal bė ji mų su sa vo 
skai ty to jais ir ben dra dar biais-ko res-
pon den tais. Apie tai po L. Ši mu čio 
mir ties spau do je pra si ta rė jo ben dra-
dar bis K. Bra dū nas, pa brėž da mas, 
kad daug to kių nesu si pra ti mų la bai 
ko rek tiš kai lik vi duo da vo L.Ši mu tis 
po kal biuo se te le fo nu su pre ten zi jų 
tu rin čiais dien raš čio skai ty to jais.

At kreip ti nas dė me sys, kad pa-
si trau kus L. Ši mu čiui iš vyr. re dak to-
riaus pa rei gų 1952 m. dien raš čio po-
zi ci ja po tru pu tį kei tė si. Į tai re a ga vo 
ne tik opo nen tai, bet ir dien raš čiui 
ar ti mi žmo nės. Pa vyz džiui, 1963 m. 
ba landžio 13 d. „Drau go“ ben dra dar-
bių klu bo val dy bos na rys Vy tau tas 
Za la to rius sa vo laiške Lie tu vių ka ta-
li kų spau dos drau gi jos pir mi nin kui 
pre la tui Ig nui Al ba vi čiui ra šė, jog 
jam ir jo pa žįs ta miems bu vo ma lo-
nu skai ty ti „Drau gą“ „Ši mu čio-Bag-
da na vi čiaus-Či ni ko lai kais, nes tuo 
me tu jis pa si žy mė jo sa vo to le ran ci-
ja, nuo sai ku mu (…) Tų tri jų žmo nių 
dė ka „Drau gas“ ta po vi sų lais vo jo 
pa sau lio lie tu vių dien raš čiu“, o štai 
„da bar ti niai „Drau go“ re dak to riai 
vėl pra dė jo tą se ną, iš ki tų laik raš-
čių pa žįs ta mą don ki cho tiš ką ka rą 
prieš „Nau jie nas“, „Dir vą“, „Vie-
ny bę“, „Met me nis“ ir net prieš sa vo 
ben dra dar bius“. Vė liau, t.y. 8-aja me 
dešimt me ty je, dien rašty je „Nau jie-
nos“ pa si ro dė ke le tas straips nių, kur 
bu vo at vi rai ra šo ma, jog L. Ši mu tį 
Tė vai Ma ri jo nai, pa de dant fron ti-
nin kams, iš „Drau go“ re dak to riaus 
pos to iš stū mė ir dien raš ty je pra dė jo 
„skverb tis ki to kios idė jos ir žvar bes-

ni vė jai“. Ar tai bu vo tie sa, at sa kys 
ki ti laik raš čio „Drau go“ is to ri jos ty-
ri nė to jai. Ne žiū rint tai, dien raš tis ir 
to liau iš lai kė sa vo po pu lia ru mą. Tai 
iliust ruo ja ke le tas pa vyz džių. Te-
ko kal bė tis su ne vie nu D. Bri ta ni-
jos ir Ka na dos lie tu viu, ku rie nuo lat 
pre nu me ra vo „Drau gą“. Jų tei gi mu, 
dau ge lis jų pa žįs ta mų taip pat skai-
tė šį dien raš tį. Dar ta ry bi niais lai kais 
ke le tas moks li nin kų iš Lie tu vos sta-
ža vo si Jung ti nė se Ame ri kos Vals ti-
jo se ir grį žę pa sa ko jo, kad sta žuo tės 
me tu bu vo už si pre nu me ra vę „Drau-
gą“. Tie pa vyz džiai sa vo tiš kai ro do 
dien raš čio svo rį lie tu vių vi suo me nė-
je. O kaip šian dien lai ko si vie nin te-
lis iš ei vi jos dien raš tis?

Dien raš čio „Drau gas“ li ki mas
 Pa žy mint laik raš čio 85-me tį, 

1994 m. rug sė jo 23 d. „Drau go“ nu-
me ry je, bu vo pub li kuo tas Au re li jos 
M. Ba la šai tie nės ju bi lie ji nis straips-
nis „Va lio ,,Drau gui“! Įver tin da ma 
laik raš čio gy va vi mą nau jo mis są ly-
go mis straips nio au to rė ra šė: „Gy-
ve nant dau ge lį de šimt me čių to li nuo 
gim to jo kraš to, at bun ka jaus mai, 
ma žė ja įsi pa rei go ji mas, men kė ja 
gim to sios kal bos mo kė ji mas. Vi sa 
tai ne igia mai at si lie pia į už sie nio 
lie tu vių kul tū ri nį ir vi suo me ni nį gy-
ve ni mą. Lie tu vai at ga vus ne pri klau-
so my bę, at puo lus rei ka lui ko vo ti už 
tau tos lais vę, su sil pnė jo ir kul tū ros 
bei me no sri tys – sa vo veik lą nu trau-
kė įvai rūs me no vie ne tai, cho rai, an-
sam bliai, li tu a nis ti nė se mo kyk lo se 
ėmė stig ti mo ky to jų ir su ma žė jo mo-
ki nių skai čius, o ir lie tu viš ko ji spau-
da ne li ko tos kri zės ir apa ti jos ne pa-
lies ta. Vy res nia jai kar tai trau kian tis 
į am ži ny bės aruo dus, pri au gan čiam 
jau ni mui pra ra dus in te re są do mė tis 
lie tu viš kais rei ka lais, pra dė jo ma-
žė ti pre nu me ra to rių skai čius, to dėl 
kai ku rie lei di niai iš gy ve ną fi nan si-
nę kri zę…“ Tai yra tie sa, bet, kaip 
man at ro do, da bar „Drau gui“ eg zis-
ta vi mo są ly gos šiek tiek pa na šios į 
lai ko tar pį po 1918 m., kai su si kū rė 
ne pri klau so ma Lie tu va, ir į lai ko tar-
pį po 1948 me tų, kai į JAV gau siai 
at vy ko nau jie ji at ei viai – „di pu kai“. 

Šiuo me tu JAV gy ve na daug nau jai 
at vy ku sių lie tu vių, ku riuos „Drau-
gas“ tu rė tų trauk ti prie sa vęs ir tuo 
pa čiu iš sau go ti se nų jų JAV lie tu vių 
ir jų pa li kuo nių pa si ti kė ji mą. Ben-
dras se nų jų ir nau jų jų JAV lie tu vių 
in te re sų var dik lis, ku ris ir anks čiau 
bu vo dien raš čio pro pa guo ja mas, yra. 
Dar 1984 m. šven čiant laik raš čio 75-
me tį, ju bi lie ji nia me lei di nė ly je bu vo 
la bai aiš kiai api brėž tas dien raš čio 
tiks las – „Kaip pra ei ty je, taip ir at ei-
ty je „Drau gas“ pa si ry žęs rem ti vi sas 
tas lie tu viš kas or ga ni za ci jas, ku rios 
dir ba Lie tu vos ir lie tu vy bės ge ro-
vei. Kaip anks čiau, taip ir at ei ty je 
šis dien raš tis bus at vi ras vi siems, 
ku rie reik šis krikš čio niš ko je, tau tiš-
ko je ir lie tu vy bės iš lai ky mo plot mė-
je…“ Šis kil nus tiks las ir šian dien 
ne pra ra do sa vo reikš mės. Tik bū ti na 
jį pri tai ky ti esa moms są ly goms, at-
si žvel giant į iš ei vi jos skir tin gų ban-
gų in te re sus. Skai tydamas da bar ti nį 
dien raš tį ga liu pa sa ky ti, kad laik-
raš čio re dak ci ja iš ties de da pa stan gų 
spau di nį pri tai ky ti prie nau jų są ly gų. 
Tai da ro ža vus mo te rų ko lek ty vas, 
ku riam pra džią da vė bu vu si vyr. re-
dak to rė Da nu tė Bin do kie nė, o da bar 
nau ja, jau na va do vė dr. Da lia Ci dzi-
kai tė. Tai gi, bu vo lai kas, kai laik raš-
čiui va do va vo ku ni gai, bu vo lai kas 
– kai pa sau lie čiai vy rai, o da bar at ėjo 
lai kas mo te rims. Kaž kas yra pa sa-
kęs: „Pa sau lį iš gel bės mo te rys“, to-
dėl ti kiuo si, kad ant ra ja me šimt me-
ty je „Drau gas“ iš gy vens ir dar la biau 
su stip rės dė ka pa si au ko jan čių re dak-
ci jos dar buo to jų – pa sau lie čių mo te-
rų ir vi so pa sau lio lie tu vių pa ra mos.

P.S. Kiek vie nas lie tu viš kas 
pe ri odi nis lei di nys – tai mū sų tau tos 
kul tū ros da lis, tai iš ti sas tam tik ros 
mū sų tau tos da lies ar chy vas, pra ei ties 
at spin dys. Kiek vie no pe ri odi nio lei di-
nio lei dy bos pa bai ga – tai tam tik rų 
žmo nių gru pių lie tu viš kos veik los at-
spin džio iš ny ki mas, smū gis mū sų tau-
tos is to ri jai. O jei gu dar ne su ge ba me 
iš sau go ti jau tu ri mos, išleis tos pe ri-
odi kos, ku rios se no ji da lis jau nyks-
ta mū sų aky se, tai pra ran da me ry šį su 
sa vo anks tes nė mis kar to mis, stip riai 
su men ki na me sa vo is to ri ją.
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Ka dan gi va sa rą PL pa si ro do 
re čiau, kai ku rie įvy kiai pa sens ta, 
bet ver ta juos nors trum pai pa mi nė ti. 

Štai iš Aust ra li jos ra šo nuo-
šir dus PL bi čiu lis ir tal ki nin kas An-
ta nas Kra mi lius: „Syd nė ju je  per 
pas ku ti niuo sius 50 me tų tu re jo me 
di de lę gar bę tu rė ti Va len čiū nuo se 
gi mu sią lie tu vai tę, za na vy kę Mar ti-
ną Vi džiū nai tę Reis gie nę-Reis gys. 
Tai ka ra lie nė-prin ce sė, pa si žy mė ju si 
ne tik sa vo gro žiu, drau giš ku mu – ji 
gal jau vie nin te lė lie tu viš kų juos tų ir 
kos tiu mų au dė ja. Ji ne tik au dė, bet ir 
de monst ra vo sve tim tau čiams pa ro-
do se už Lie tu vių Ben druo me nes ri-
bų. Skau džiai iš gy ve no me pas ta ruo-
ju me tu pa šli jus Jos svei ka tai. Ačiū 
Die vui, ji vėl ant ko jų. O bir že lio 8 
d. vi sos Aust ra li jos spau da pra ne šė, 
kad Ka ra lie nės Elž bie tos gim ta die-
nio pro ga mū sų Mar ti nai už nuo pel-
nus Lie tu vių Ben druo me nei su teik-
tas OAM – Aust ra li jos or di no me da-
lis (lie tu viš kai – Aust ra li jos or di no 
ka va lie rės ti tu las).

Kaip za na vy kas, mie li bro liai 
ir se sės, no riu pa si da lin ti su Ju mis 
šia džiu gia ži nia, kad po il gų me tų, 
Mar ti nos ne su skai to mų va lan dų, pa-
au ko tų lie tu vy bei, yra įver tin tas dar-
bas pa čios Ka ra lie nės gim ta die nio 
pro ga. Il giau sių me tų Mar ti nai“. Be-
je, p. Mar ti na yra „Pa sau lio lie tu vio“ 
skai ty to ja. Prie svei ki ni mo ir il giau-
sių me tų lin kė ji mų pri si de da ir PL 
re dak ci ja.

2009-06-26 Lie tu vos mi nist-
ras pir mi nin kas An drius Ku bi lius, 
lan ky da ma sis Bal ta ru si jo je, vie šė jo 
Pe le sos Lie tu vių Ben druo me nė je, 
– pra ne šė LR Vy riau sy bės spau dos 
tar ny ba. 

Bal ta ru si jos Res pub li ko je 
šiuo me tu gy ve na apie 18 tūks tan-
čių lie tu vių. Gy vo sios Lie tu vos sim-
bo lis Bal ta ru si jo je – Pe le sos pri va ti 
ben dro jo la vi ni mo vi du ri nė mo kyk la 
lie tu vių mo ko mą ja kal ba, iš lai ko ma 
Lie tu vos vals ty bės. Jo je  šiuo me tu 
mo ko si 80 mo ki nių. Pe le sos lie tu vių 
pa ra pi ja įsteig ta dar 1925 me tais Pa-
lai min to jo ar ki vys ku po Jur gio Ma-

PLB kraš tų įvy kių ka lei dos ko pas

AKI MIR KOS IŠ LIE TU VOS KUL TŪ ROS DIE NŲ ĮSRUTY JE. ALEK SO BART NI KO NUOTR.
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tu lai čio. Pe le sos lie tu vių mo kyk lo-
je, su si ti kęs su Bal ta ru si jos lie tu vių 
ben druo me nių at sto vais iš Pe le sos, 
Mins ko, Ger vė čių ir Gar di no, mi-
nist ras pir mi nin kas An drius Ku bi-
lius dė ko jo jiems, kad, ne pai sant 
is to ri jos per mai nų, at si ran dan čių ir 
dings tan čių sie nų, jie iš sau go jo tai, 
kas la bai svar bu – lie tu vy bę, kal bą, 
kul tū rą ir pa pro čius.

„Tai svar bu jums, gy ve nan-
tiems ne Lie tu vo je, tai la bai svar bu 
ir mums, gy ve nan tiems ki to je pu sė je 
– ti kiu – lai ki nų sie nų“, – sa kė An-
drius Ku bi lius.

Dė ko da mi mi nist rui pir mi-
nin kui už Lie tu vos dė me sį ir rū pes tį 
jais, Bal ta ru si jos lie tu viai pa žy mė jo 
ir Bal ta ru si jos vie tos val džios pa lan-
ku mą jų ry šiams su Lie tu va.

Pra ėju sia me nu me ry je ra šė me 
apie Ka ra liau čiaus kraš to lie tu vių 
kul tū ri nius įvy kius. Ona Dru sei kai-
tė ir Vi li ja An dru le vi čiū tė pa sa ko-
jo apie ba lan džio 24-26 d. Įsruty je 
(Čer nia chov ske) vy ku sias Lie tu vių 
die nas, skir tas Lie tu vos var do tūks-
tant me čio pa mi nė ji mui, ir Vil niaus 
pe da go gi nio uni ver si te to cho ro „Ave 
Vi ta“ kon cer ti nį tu rą Ka li ning ra do 
sri ty je. Pra ėju sio nu me rio ži nias pa-
pil do me nuo trau ko mis.

AKI MIR KOS IŠ LIE TU VOS KUL TŪ ROS DIE NŲ ĮSRUTY JE. ALEK SO BART NI KO NUOTR.
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Sta tis ti kos de par ta men to ver-
ti ni mais, 2008 m. iš Lie tu vos į už sie-
nį nuo lat gy ven ti iš vy ko 23,7 tūkst. 
gy ven to jų, tai 2,8 tūkst. ma žiau ne-
gu 2007 m., o imig ra vo – 9,3 tūkst. 
žmo nių, tai 0,7 tūkst. dau giau ne gu 
2007 m. Di dži ą ją da lį mig ran tų su-
da rė Lie tu vos Res pub li kos pi lie čiai 
(2008 m. – 79 proc. emig ran tų ir  68 
proc. imig ran tų). 

Tarp tau ti nei mig ra ci jai įta kos 
tu rė jo su pras tė ju si eko no mi nė ir fi-
nan si nė ša lies pa dė tis, spar čiai di dė-
jan tis ne dar bas ir ma žė jan tis lais vų 
dar bo vie tų skai čius.  

Nuo pat įsto ji mo į Eu ro pos 
Są jun gą Lie tu vo je iš lie ka ta pa ti ten-
den ci ja: dau giau ne gu du treč da liai 
emig ran tų iš vy ki mo tiks lo ša li mi 
ren ka si Eu ro pos Są jun gos vals ty bę 
na rę. 2008 m. į Jung ti nę Ka ra lys tę  
emig ra vo 26 proc. emig ran tų, Ai ri ją 
– 12, Vo kie ti ją – 8, Is pa ni ją – 5 proc. 
Iš vyks ta ma nuo lat gy ven ti ir į JAV 
(11 proc. vi sų emig ran tų), Ru si jos 
Fe de ra ci ją,  Bal ta ru si ją (po 6 proc.).  

Sta tis ti kos de par ta men to ver ti-
ni mais, 2008 m. sa vo iš vy ki mą de kla-
ra vo 17,0 tūkst. (72 proc.), emig ran tų, 
ne dek la ra vo – 6,7 tūkst. (28 proc.), 
2007 m. – ati tin ka mai 13,8 tūkst. (52 
proc.) ir 12,7 tūkst. (48 proc.).

Lie tu va ir to liau pir mau ja Eu-
ro pos Są jun go je pa gal emig ra ci jos 
mas tą. Iš anks ti niais Eu ro pos Ben-
dri jų sta tis ti kos tar ny bos (Eu ros ta-
to) duo me ni mis, 2008 m. ne igia mas 
emig ra vu sių ir imig ra vu sių as me nų 
skai čiaus skir tu mas 1000 gy ven to jų 
bu vo tik ke tu rio se Eu ro pos Są jun gos 
vals ty bė se na rė se – Lie tu vo je (–2,3), 
Lat vi jo je (–1,1), Len ki jo je (–0,4) ir 
Bul ga ri jo je (–0,2). 

Mig ruo ja dau giau sia jau ni 
dar bin go am žiaus žmo nės: kas ant-
ras mig ran tas yra 20-34 me tų am-
žiaus (47 proc. emig ra vu sių jų ir 46 
proc. imig ra vu sių). 

2008 m. penk ta da lį vi sų emig-
ran tų su da rė 25-29 me tų am žiaus gy-
ven to jai, 13 pro cen tų – 20-24 m., 14 

2008 m. iš Lie tu vos emig ra vo 23,7 tūkst. 
gy ven to jų, imig ra vo – 9,3 tūkst.

proc. – 30-34 m., 2007 m. – ati tin-
ka mai 18, 13 ir 14 proc. Kas šeš tas 
emig ran tas bu vo iki 18 m. am žiaus 
(2007 m. – kas penk tas). Pa gy ve nę 
gy ven to jai (60 m. ir vy res ni) 2008 
m. su da rė 3 proc. vi sų emig ran tų, 
2007 m. – 4 proc.

2008 m. dau giau ne gu 40 
proc. 18 me tų ir vy res nio am žiaus 
iš vy ku sių jų į už sie nį nuo lat gy ven-
ti  ne bu vo su si tuo kę, o 43 proc. vy rų 
ir 37 proc. mo te rų bu vo su si tuo kę. 
Be veik penk ta da lis (17 proc.) šio 
am žiaus emig ra vu sių mo te rų ir kiek 
dau giau nei de šim ta da lis (13 proc.) 
vy rų bu vo iš si tuo kę.

Emig ra ci jos prie žas tys be veik 
ne si kei čia. 2007–2008 m. dau gu ma 
(70 proc.) emig ran tų iš vy ko į už sie nį 
dirb ti. 2008 m. kas de šim tas emig-
ran tas iš vy ko mo ky tis, 2007 m. – kas 
aš tun tas. Dėl šei my ni nių ap lin ky-
bių, t. y., kai iš vyks ta ma pas anks-
čiau emig ra vu sius šei mos na rius ar 
su da rius san tuo ką su už sie nie čiu, 
2008–2007 m. iš vy ko 8 pro cen tai vi-
sų emig ran tų. 

2008 m. dau giau ne gu pu-
sė (56 proc.) 15 m. ir vy res nio am-
žiaus emig ran tų prieš iš vyk da mi iš 
Lie tu vos ne dir bo vie ne rius me tus ir 
il giau, 10 proc. dir bo pre ky bo je, 9 

proc. – pra mo nė je, 4-5 proc. – trans-
por to, ry šių  ir ne kil no ja mo jo tur to 
sri ty se.

Sta tis ti kos de par ta men tas kas-
met at lie ka ne dek la ruo tos emig ra ci-
jos ty ri mą kar tu su gy ven to jų už im-
tu mo ty ri mu nau do da mas at si tik ti nių 
im čių me to dą. 2009 m. pir mą jį me tų 
ket vir tį bu vo at rink ta 8 tūkst. na-
mų ūkių ir ap klaus ta 14,3 tūkst. (0,5 
proc.) 15 me tų ir vy res nio am žiaus 
gy ven to jų. Šie gy ven to jai pa tei kė 
in for ma ci ją apie į už sie nį nuo lat gy-
ven ti iš vy ku sius gi mi nai čius, drau-
gus ar kai my nus. At ski rų ro dik lių 
įver čių san ty ki nės stan dar ti nės pa-
klai dos yra di de lės, to dėl iš sa mes ni 
duo me nys ne skelb ti ni. Ty ri mo įver-
čiai yra lai ko mi tiks liais, jei jų san ty-
ki nė stan dar ti nė pa klai da ne vir ši ja 8 
proc. Jei pa klai dos yra  8-30 proc. – 
įver čiai yra pa ten ki na mi, jei vir ši ja 
30 proc. – ne pa kan ka mai tiks lūs. 
2008 m. ne dek la ruo tos emig ra ci-
jos ty ri me ne dek la ra vu sių iš vy ki mo 
emig ran tų ro dik lio pa klai da su da-
rė 17,8 proc., ki tų ro dik lių pa klai dos 
dar di des nės.

Da lia Amb ro zai tie nė
Iš Sta tis ti kos de par ta men to 

prie LRV pra nešimo

Lie tu vos gy ven to jų tarp tau ti nė mig ra ci ja 2004–2008 m.1

EMIG RAN TŲ SKAI ČIUS ĮVER TIN TAS RE MIAN TIS GY VE NA MO SIOS VIE TOS DE KLA RA-
VI MO DUO ME NI MIS IR EMIG RA CI JOS TY RI MO RE ZUL TA TAIS, IMIG RAN TŲ – GY VE NA MO-
SIOS VIE TOS DE KLA RA VI MO DUO ME NI MIS.
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– „Wein gut Vol lmer“ – mū-
sų vy no ūkis. Tai ne tik vy nuo gy nų 
plan ta ci jos, bet ir vy no ga my bos 
kom plek sas ir rū sys su vy nu. Tai 
pu siau žem dir bys tė, pu siau in dust-
ri ja ir lais va lai kio pra lei di mas. Tai 
gy ve ni mo bū das, – sa ko bu vu si vo-
kie čių kal bos ver tė ja Zi ta. – Vy ras 
už si i ma vyn da rys te jau nuo vai kys-

Vy no ūkio šei mi nin kė

Šis pa sa ko ji mas apie lie tu vai tę Zi tą Vol lmer, ku rią į sve čią Vo kie ti jos Rein lan do Pfal co 
že mę, El lers tadt vyn da rių mies te lį, at ve dė lai min gas at si tik ti nu mas. Ji jau 20 me tų yra ge-
riau sio tos že mės vy no ūkio šei mi nin kė ir apie jos šei mą jau ra šė ne vie nas Lie tu vos lei di nys. 
Zi ta sa ko, kad jos tė ve lis ki lęs iš Var nių, pa ti ji bu vo vil nie tė. O vi są šią is to ri ją su lai min ga 
pa bai ga iš gir si te iš pa čios Zi tos, ku rią su ra do šių ei lu čių au to rė kar tu su Eu ro pos Par la men-
to na rio Vy tau to Land sber gio šta bo or ga ni zuo ta Lie tu vos pi lie čių gru pe, ke lia vu sia į Stras bū-
rą, į Eu ro pos Par la men tą, ir pa ke liui lan kiu sia įdo mias Vo kie ti jos vie tas. „Aš čia nuo 1990 
m., – pri im da ma sve čius iš Lie tu vos sa ko Zi ta ir pa ža da su pa žin din ti su vi sa da už si ė mu siu 
sa vo vy ru Hein ri chu Vol lmer, su ku riuo jie au gi na moks lei vę duk rą.

tės, jis ki lęs iš vyn da rių šei mos, iš 
pie ti nės Vo kie ti jos, o Pfal cą, ko ge-
ra, gra žiau sią Vo kie ti jos re gio ną, kur 
daug vyn da rių, kur ge ros kli ma ti nės 
są ly gos aug ti vy nuo gėms, per si kė lė 
1972 m. ir įkū rė šį ūkį. Čia vis kas 
pa da ry ta jo ran ko mis. 

Da bar mū sų plan ta ci jos su da-
ro 64 ha – da rom įvai rių rū šių vy ną 

– bal tą, rau do ną ir ro ži nį. Tie kia me 
ir pri va tiems as me nims, ir res to ra-
nams, ir Vo kie ti jos avia li ni jai „Luf-
than sa“, ir ge le žin ke lio fir mai. Vie-
nam pir kė jui par duo da me ir po 18 
tūkst. bu te lių, ir po 6 bu te lius. Į Lie-
tu vą, de ja, dar ne siun čiam, nes kol 
kas ne bu vo po rei kio. Bet iš Lie tu vos 
at va žiuo ja daug pa žįs ta mų ir pa žįs-

WEIN GUT HEIN RICH VOL LMER. VY NUO GIŲ LAU KAS IR VOL LME RIŲ SO DY BA TO LU MO JE. KAI RĖ JE – GAR SU SIS RO MĖ NŲ STI-
LIAUS BOKŠ TAS, KU RIA ME ĮRENG TA DE GUS TA CI JOS SA LĖ
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ta mų pa žįs ta mų, su si da ro daug įvai-
rių gru pių, ku rios pas mus at vyks ta 
va ka rė liui. Žmo nes su ve da at si tik ti-
nu mai. 

Aš su sa vo vy ru taip pat su-
si pa ži nau ne ty čia. Vil niu je bai giau 
uni ver si te tą, daug me tų dir bau vo-
kie čių kal bos ver tė ja, ke lia vau su 
vi so kiais reikš min gais žmo nė mis po 
pa sau lį. Ver tė ja vau čia, į Man hei-
mą, at vy ku siai ru sų de le ga ci jai, ku ri 
ke ti no pirk ti skait me ni nę tech ni ką. 
Kal ba tarp vo kie čių ir ru sų ne si ru-
tu lio jo, de ry bos vy ko sun kiai, ta da 
vo kie čiai ėmė si klas tos ir nu ta rė at-
vež ti ru sus pas ge riau sią vyn da rį, ti-
kė da mie si, kad tuo met vyks ge res nė 
kal ba. Ga li ma sa ky ti, taip ir įvy ko. 
O aš su si pa ži nau su pa čiu vyn da riu, 
ku ris, pir ma jai san tuo kai iš irus, 10 
me tų gy ve no vie ni šas ir tuo me tu 
sta tė bokš tą – ro mė nų lai kų gy ny bi-
nio bokš to imi ta ci ją, kur įren ta de-
gus ta ci jos sa lė (čia prieš 2000 me-
tų sto vė jo to kie ro mė nų gy ny bi niai 
bokš tai; ro mė nai į Pfal co že mę at ne-
šė ir vyn da rys tės me ną). Bokš tas yra 
be ne pa grin di nis mū sų ūkio taš kas, 
nes čia vyks ta vi si svar bes ni su si ti-
ki mai – vy no de gus ta ci jos, va ka rė-
liai. 

Dar bo už ten ka, rei kia la bai 
grei tai re a guo ti į rin ką, siū ly ti tuos 
vy nus, ku riuos pa lan ku par duo ti, 
nuo bo du ne bū na. 

–Ar jus la bai spau džia mo-
kes čiai? – klau sė lie tu vių gru pė je 
bu vęs po li ti kas.

–Mes prak tiškai 54 proc. pel-
no tu ri me ati duo ti vals ty bei. Pas mus 
dir ba 9 nuo la ti niai žmo nės. Jiems ir-
gi ne nu obo du – jie dir ba ir prie pils-
ty mo, ir biu re, ir lau kuos. Tu ri me 
ir lai ki nų dar buo to jų, ku rie pa de da 
nuim ti der lių. Der liui im ti tu ri me 
ir kom bai ną, ku ris per me tus dir ba 
6-8 sa vai tes, o ki tą lai ką sto vi. Jei gu 
no ri tu rė ti ge ros ko ky bės vy ną, tu-
ri pa si ryž ti ne ma žiems kaš tams. Tas 
kom bai nas yra aukš čiau sios ko ky-
bės tech ni ka, ku ria su rink tos vy nuo-
gės yra net ge res nės ko ky bės ne gu 
rink tos ran ko mis – taip nu pur to uo-
gas, kad į rū gi mo pro ce są ne pa ten ka 
ko te liai, ku rie ga li są ly go ti kar tu mą 
vy ne. 

Mes au gi na me apie 20 rū šių 
vy nuo gių ir iš tų pa čių vy nuo gių da-
ro me ke lių rū šių vy ną: pvz., „Ries-
lin gą“ – sau są, pu siau sal dų ir sal dų 
(pri klau so mai nuo to, ka da tu nu-

trauk si rū gi mo pro ce są). Iš rau do nų 
vy nuo gių da ro mi rau do ni ir raus vi 
vy nai. 

Tu ri me plan ta ci jų ir Ar gen ti-
no je, kur ir gi dar bo ne trūks ta. Ten 
že mės tu ri me šiek tiek dau giau, ta-
čiau pa gal Ar gen ti nos dy džius mes 
esa me vi sai ma žiu kai – 600 ha ten 
yra kaip pas mus 6 arai. 

–Kaip Vo kie ti jos rin ko je 
išsi ten ka te su ki tais vyn da riais?

–Kon ku ren ci ja la bai di de lė. 
Ma tė te – mū sų El lers tadt kai me ly je 
var tai prie var tų. Iš 2300 žmo nių yra 
18 vyn da rių – be veik kas ant ras kie-
mas su si jęs su vyn da ry te. Vo kie ti jo-
je mū sų ūkis lai ko mas vie nu iš di-
džiau sių. Yra daug ma žų, ku rie da ro 
taip pat la bai ge rus vy nus. Plan ta ci jų 
dy dis ne ap spren džia vy no ko ky bės. 
80 proc. pro duk ci jos par duo da me 
Vo kie ti jo je. 60 proc. – rau do ni vy-
nai, li ku tis – bal ti ir raus vi. 

–Kiek išleidžia te re kla mai? 
–Vi sai ne daug. Mes ne tu ri-

me biu dže to re kla mai, nors, gru biai 
skai čiuo jant, ga li ma sa ky ti, kad apie 
2-3 proc. nuo apy var tos iš ei na de-
gus ta ci jai. Re kla muo tis, sa ky kim, 

RI MAN TO MIKŠ TOS NUO TRAU KO JE: ZI TA VOLL MER VE DA EKS KUR SI JĄ PO SA VO VY NO RŪ SIUS
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te le vi zi jo je, mes esa me per ma ži, 
nes tai kai nuo ja be pro tiš kus pi ni gus. 
Tu ri me sa vo žen klą, kiek vie nas vyn-
da rys sten gia si, kad jį at pa žin tų ir 
šiais, ir ki tais me tais. 

–Ka da ge ni te medžius? – 
klau sia so di nin kas mė gė jas.

–Kai nui ma mas der lius, lei-
džia ma au ga lui šiek tiek pail sė ti, 
ta da ker pa ma. Ir tai pra si de da gruo-
džio pra džio je. Sa ko ma, kad iki va-
sa rio rei kia bū ti nu kar pius. 

–Ar da ro te vy ną iš pa šą lu sių 
vy nuo gių?

–Jau daug me tų ne be da rom, 
nes šy la kli ma tas. La bai ne pa to gu 
lauk ti, ka da at eis šal čiai, nes mū sų 
pa grin di niai kon ku ren tai yra paukš-
čiai. Tam nau do ja mi spe cia lūs tin-
klai, bet lauk ti la bai di de lė ri zi ka ir 
la bai ma ža to kio vy no rin ka. 1992 
m. mes tu rė jo me la bai aukš tos ko ky-
bės ir ge rų da ly kų, bet tai ne mū sų 
spe cia li za ci ja. Kiek vie nas tu ri sa vo 
vy nus – vi sos pa le tės ne ga li ma pa-
da ry ti, tu ri pa si rink ti tai, kur esi stip-
riau sias.

–Ar daug vy nuo gių pri ski-
na te?

–Au ga las pra de da duo ti vai sių 
(ofi cia liai lei džia ma) tre čiais me tais, 
o duo da 25-30-40 me tų. Nor ma li 
ko ky bė pra si de da 5-6 me tais. Iš 64 
ha pri ski na me 1 mln. kg. No rint ap-
skai čiuo ti, kiek lit rų iš jų pa ga mi na-
ma vy no, rei kia ki log ra mą da lin ti iš 
0,75. 

Vy nuo gių krū mus mes ir purš-
kia me, ir trę šia me. Uo gos pū va, jas 
ga li už pul ti ama rai. Pvz., da bar jau 
ke lin tus me tus nau do ja mas nau jas 
me to das skrai dan čioms mu se lėms 
nai kin ti – ma žiu kai plas ti ki niai krep-
še liai, ku rie tu ri vi lio jan tį nu odą; pa-
ra ga vu sios mu sės pra ran da ga li my bę 
dau gin tis. Ši prie mo nė moks liš kai 
pa grįs ta ir iš tie sų yra la bai pa vei ki. 
Yra la bai di de lė ri zi ka pra ras ti daug 
der liaus – ir kru ša, ir karš tis, ir lie tus 
ga li kenk ti.

–Vy no eti ke tė je yra ra šo ma 
daug vi so kių ko ky bės žen klų, ar 
tu ri te sa vo la bo ra to ri ją?

–Tu ri me la bo ra to ri ją, su ku-
ria ben dra dar biau jam, ir ji ana li zuo-
ja kiek vie ną vy ną, ku ris iš bač kos 
pa ten ka į bu te lį. Par duo dant rei kia 
ana li zuo ti ir gau ti li cen ci nį nu me rį. 
Jei gu vy nas blo gos ko ky bės ir ne-
ati tin ka rei ka la vi mų, par duo ti ne lei-

Eu ro pa

AU KOS:
50 eu rų
dr. Jo nas Nor kai tis, Bad Mer-

gent heim, Vo kie ti ja; 

JAV, Ka na da (JAV do le riais)

Gar bės pre nu me ra ta: Ar-
vy das Barz du kas, Falls Church, 
VA, JAV; Vy tau tas J. Bie liaus kas, 
Cin cin na ti, OH, JAV; Ge no vai tė 
Breich ma nas, Ha mil ton, ON, Ka na-
da; Rim tau tas Dab šys, Los An ge les, 
CA, JAV; Vin ce De ren čius, Sun ny 
Hills, Fl, JAV; Eu ge ni ja Gin čaus kas, 
To ron to, ON, Ka na da; Mr. and Mrs. 
Ra mo jus Vai tys, High land Park, IL, 

džia ma. Ga li bū ti, kad iš pils tęs vi są 
vy ną į ko kius 6 tūkst. bu te lių vėl tu ri 
at kiš ti ir ką nors pa tai sy ti. Pvz., sal-
du mo per daug. 2 gr. li ku tis na tū ra-
laus cuk raus jau per daug ir par duo ti 
ne lei džia ma. Yra vi so kių niu an sų, 
kaip ir kiek vie no je sri ty je. 

–Kaip vyn da riai ne nu si ge-
ria, juk jie tu ri nuo lat sa vo vy nus 
ra gau ti?

–Yra to kių, ku rie ne su pran ta 
to pa vo jaus ir ra gau ja ne iš spjau da mi 
ir la bai daž nai tam pa al ko ho li kais. 
Ne dėl to, kad ge ria, o dėl to, kad ra-
gau da mi kiek vie ną die ną tu ri nuo la-
ti nį są ly tį su ta ma te ri ja ir ne su ge ba 
at si ri bo ti. Ra gau jant vi si re cep to riai 
yra pa vir šiu je, to dėl nė ra rei kia my-
bės nu ry ti, no rint nu sta ty ti sko nį. 

Lie tu vių gru pė, ap lan kiu si 
Vol lmer vy no rū sius, ku riuo se sto-
vė jo ne rū di jan čio plie no bač kos po 
2-5-10 tūkst. lit rų ir me di nės 225 lit-
rų bač ku tės ir kur šei mi nin kau ja tik 
pats Hein rich Vol lmer, po rai va lan-
dų įstri go de gus ta ci jos sa lė je. Kas 
ra ga vo Vol lmer vy nus, gy rė ir kaip 
su ve ny rą į na mus ve žė (vie no bu te lio 
kai na – 4-10 eu rų). 

Wein gut Hein rich Vol lmer 
www.vol lmer wei ne.de

„Pa sau lio lie tu vio“ au ko to jai ir gar bės pre nu me ra to riai
JAV; Rū ta Ži lins kie nė, Mis sis sau ga, 
ON, Ka na da;

AU KOS:
45 dol.
Al gis Nau sė da, To ron to, ON, 

Ka na da; 
40 dol.
Ar vy das Barz du kas, Falls 

Church, VA, JAV; Eu ge ni ja Gin čaus-
kas, To ron to, ON, Ka na da;

30 dol. 
Al Jar mas, Clark, NJ, JAV;
20 dol.
Al gis Si mo na vi čius, To ron to, 

ON, Ka na da; 
10 dol.
Ina Ber tu ly tė Gray, Se at tle, 

Wa, JAV; Juo zas Ka ra sie jus, Mis sis-

sau ga, ON, Ka na da; Gra ži na Ma tu-
kas, Klein burg, ON, Ka na da; Jo nas 
Ma tu lai tis, Cin cin na ti, OH, JAV; 
Ste fa ni ja Stri kai tis, Los An ge les, 
CA, JAV;

5 dol. 
Sop hie Da mei ka, Roc kford, 

IL, JAV;

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

AU KOS:
10 dol.
Zi ta Prašmu tas, Mal vern East, 

Vic.;
5 dol.
Aga Skei vys, Haw thorn, Vic.


