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aplankykite lietuvą

Kad užsie nio lie tu viai nuo lat pri si de da prie 
Lie tu vos kul tū ros ir is to ri jos kū ri mo, kal ba ma ir 
šia me PL nu me ry je. Tai iliust ruo ja straips nis apie 
Vil niu je nuo 2003 m. vei kian čią Ka na dos lie tu-
vių dai li nin kų Anas ta zi jos ir An ta no Ta mo šai čių 
ga le ri ją „Židi nys“. Lietuvių tautinio drabužio 
galerija yra tie sio gi nis iš ei vi jos lie tu vių veik-
los vai sius sa vo tė vy nės Lie tu vos kultūrai. To-
kių vai sių dau gė ja, tik ne vi sa da Lietuvoje apie 
juos ži no ma, nes Lie tu vos kul tū ri nės įstai gos jų 
vis dar kaž ko dėl ne ak cen tuo ja, o iš ei vi jos kul tū-
ri nin kai kuk li na si juos pro pa guo ti. O jau bū tų lai-
kas su su muo ti išei vi jos in dė lį į Lie tu vos kul tū rą 
ir is to ri ją. Apie tai rei kia rimtai gal vo ti, nes vi-
sos is to ri jos so vie ti niais lai kais bu vo ra šo mos be 
iš ei vi jos in dė lio, at virkš čiai, jo se iš ei vi ja, ypač 
nau jau sio ji, ku ri pa lai kė Lie tu vos ne pri klau so-
my bės by lą, bu vo juo di na ma ir nie ki na ma. 

Iš ei vi jo je yra pa ra šy ta, ypač Šiau rės Ame-
ri ko je, daug kny gų, – jų tu ri Nacionalinė Mar ty-
no Maž vy do bib lio te ka Vilniuje ir ki tos Lie tu vos 
bib lio te kos, – bet šios knygos pasakoja tik apie 
at ski ras as me ny bes ir or ga ni za ci jas (pvz., PLB 
Sei mo me tu šią va sa rą Vil niu je bu vo pri sta ty-
tos to kios net trys kny gos: vie na skir ta „Drau-
go“ laik raš čio 100-me čiui, ki ta – Amerikos lie-
tu vių me nui, o trečiąją Šveicarijos Lietuvių 
Bendruomenė pašventė lietuviams rašytojams, 
gyvenusiems ir kūrusiems Šveicarijoje). Nau jau-
sio je Lie tu vo je lei džia mo je en cik lo pe di jo je jau 
yra įtrauk ti (gai la, kad la bai trum pai) ir iš ei viai 
vei kė jai, bet nė ra api ben dri nan čios kny gos – lie-
tu vių iš ei vi jos is to ri jos. 

Rei kia pa si džiaug ti, kad moks li nin kų ir 
ins ti tu ci jų, ty ri nė jan čių iš ei vi jos is to ri ją, ran da si. 
Vie na iš jų – Iš ei vi jos ins ti tu tas prie Kau no Vy-
tau to Di džio jo uni ver si te to, ku ris lei džia tęs ti nį 
lei di nį „Oi kos“ ir ren gia kon fe ren ci jas iš ei viš kos 
is to ri jos te mo mis, bet lai kas ei ti dar to liau. Tie sa, 
eko no mi nis sun kme tis nė ra pats ge riau sias lai kas 
gran dio zi nių pla nų vyk dy mui, bet tai ge riau sias 
lai kas mąs ty ti. Čia ir iš ei vi jos kul tū ri nin kai tu ri 
ne pa mai no mų jų ba rą – jie tu rė tų rink ti me džia-
gą apie sa vo kraš to lie tu vius ir ją skelb ti. Kad ir 
„Pa sau lio lie tu vy je“, jei gu nė ra ga li my bių, kaip 
Švei ca ri jos lie tu viams, me džia gą leis ti kny ga. Iš 
vi sų tų me džia gos ga ba lė lių kaž ka da bus su da ry-
tas so li džios is to ri jos to mas.

Aud ro nė V. Škiu dai tė

Lai kas „įfor min ti“ 
už sie nio lie tu vių in dė lįGe riau sias tei sė jas – Lai kas ................................................... 4
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Lap kri čio pa bai go je iš Lie tu vos kon cer ti nei ke lio nei į JAV – Cle ve lan dą (OH), 
Det roi tą (MI) ir „vė jų mies tą“ Chi ca gą iš vyks ta „klum pių coun try“ mu zi kos pra di-
nin kas Vir gis Sta kė nas. Jo kon cer ti nę ke lio nę or ga ni zuo ja Lau ry nas Mi se vi čius iš New 
Jer sey vals ti jos, ak ty vus „tre čia ban gis“ vi suo me ni nin kas, į JAV at vykęs iš gim to sios 
Lie tu vos jau prieš 15 me tų.

Ma est ro ne be rei kia pri sta ty ti, – kas abie jo se At lan to pu sė se ne pa žįs ta Sta kė no, – 
bet ka dan gi jis kiek vie ną kar tą ki toks, PL pa pra šė jo at sa ky ti į ke le tą klau si mų.

Ge riau sias tei sė jas – Lai kas
–Ko dėl „coun try“? Juk yra 

ir ki to kios mu zi kos...
–Yra du skir tin gi, bet vie nas 

ki tą pa pil dan tys Sta kė nai. Pa niu rė-
lis fi lo so fas, akom pa nuo jan tis sa vo 
ei lė raš čių ba la dėms akus ti ne gi ta ra, 
lū pi ne ar mo ni kė le bei ka zū, ir links-
muo lis špo si nin kas, ge ros nuo tai kos 
gre na die rius kan tris tas. (Čia no riu 
pri min ti, kad ma na sis „coun try“ – ne 
ame ri kie tiš ko ko pi ja. Tai uni ka li au-
to ri zuo ta teš la iš kau bo jiš kos mu zi-
kos tra di ci jų ir lie tu vių liau dies dai-
nų me lo diš ku mo. Vi sai tai, su mai-
šius pa gal ne at sklei džia mą re cep tą, 
ke pa ma Sta kė no kū ry bi nė je la bo ra-
to ri jo je. Py ra gas va di na mas „Wo o-
den Sho es Coun try“ – klum pių kan-
tri (au to riaus ter mi nas) – kaip kad ir 
ki tos „coun try“ at mai nos – „Ca jun“, 
„Zy de co“, „Blu eg rass“, „Coun try 
Rock“, „New Coun try“...).

Šie abu at li kė jai ma ny je pui-
kiai su gy ve na, vie nas ki tą pa pil do. Į 
sce ną iš lei džiu juos po vie ną – pa gal 
si tu a ci ją, au di to ri jos po rei kį, pa ga-
liau – ką čia slėp ti – ir pa gal už sa-
ko vo – kvie tė jo pa gei da vi mą. Tie sa, 
pas ta ruo ju me tu pa eks pe ri men tuo-
ju. Pir mo jo je kon cer to da ly je, su-
tup dęs žmo ne lius į te at ro kė des ar 
prie sta liu kų, dai nuo ju ba la des, o po 
per trau kos (su ka va ar alu mi), ant-
ra ja me kė li ny, pra se gu rū pes čių-su-
si mąs ty mų sa gas. Ir mes vi si drau ge 
pa dai nuo jam-pa lin guo jam, pa try-
piam-pa švil piam ir ne re tai pa šo ka-
me... Man pa tin ka bū ti „One Man 
Band“ – žmo gu mi or kest ru...

–Ka da tai įvy ko ir kas bu vo 
kal ti nin kas, pa stū mė jęs Jus bū-

AT LI KĖ JAS IR KOM PO ZI TO RIUS VIR GIS STA KĖ NAS. R. PA RA FI NA VI ČIAUS NUOTR.
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tent šia kryp ti mi?
–Vi są sa vo są mo nin gą gy ve-

ni mą pri ori te tus tei kiau žmo gaus 
kū ry bai – kaip to bu liau siai iš raiš kos 
for mai ir aukš čiau siam in te lek to re-
a li za vi mui. Net ir mu zi kan tus skirs-
tau į tuos, ku rie tik at lie ka ki tų min-
tis, ir į tuos, ku rie dar ir pa tys ku ria. 

Už ko duo tas ma ny je mu zi kos 
ge nas il go kai tū no jo še šė ly. Gy ve ni-
mo iš ban dy mai – vai kys tė je tė vų per 
prie var tą grūs ta mu zi kos mo kyk la 
mo ky tis ta da to kio kai miš ko (blo-
gą ja to žo džio pras me) in stru men to 
– akor de o no, o pa aug lys tė je, bren-
di mo me tu, ma din gas no ras stver ti 
„The Be at les“ ar E. Pres ley iš po pu-

lia rin tą gi ta rą – bet tu rint aki niuo to 
sto ru lio iš vaiz dą, įkal tas ne pil na ver-
tiš ku mo kom plek sas – ma ne to li no 
nuo tiks lo. Ir tik pa bė gus iš na mų, 
įsto jus mo ky tis „ant dak ta ro“ ( juo 
taip ir ne ta pau – ir ačiū Die vui – ne-
gi drįs tu mėt pra ver ti gy dy to jo, ku ris 
ge rai gro ja gi ta ra, ka bi ne to du ris?) 
įvei kiau sa vo juo duo sius de mo nus... 
Vil niaus uni ver si te te 1971 m. gru-
pė je iš 11 vai ki nų 7 gro jo gi ta ro mis. 
Ne rei kia spė liot, ką pir kau iš pir mos 
sti pen di jos. Po 3 sa vai čių, su iš ti nu-
siais nuo re pe ti ci jų iš ti są pa rą pirš-
tais, jau sto vė jau sce no je...

Vi są laik kū riau dai nas. Į jas 
su dė da vau ir ne lai min gos mei lės 

dū sa vi mus, ir nu si vy li mus žmo nių 
dvi vei diš ku mu, ir so cia li nius pro-
tes tus... Tai bu vo tar si ma no ly ri nis 
die no raštis (taip ka dais pa va di no ko-
le ga Vy tas Ker na gis). Šian dien tu riu 
dau giau kaip 320 dai nų me lo di jų su 
teks tais ir 70 teks tų ki tų me lo di joms. 
Pri ra šiau 11 po ezi jos są siu vi nių, su-
kū riau apy sa ką, ruo šiau si ro ma nui... 
Ma no len ty no je be bai gia mas jau 18-
tas CD al bu mas „Se ne lio dai nos“. 
Yra DVD al bu mas, dai ny nas su 
teks tais, gai do mis ir nuo trau ko mis... 
Te be sau gau idė ją pa ra šyt kny ga apie 
mu zi kan to gy ve ni mą. Stab do du da-
ly kai: lai ko trū ku mas (esu Bar bė-de-
vyn dar bė) ir sub ti lūs as me niš ku mai. 

VIR GIS STA KĖ NAS – FES TI VA LIŲ „VIE NĄ KAR TĄ PER VE LY KAS“, „VI SA GI NO COUN TRY“, „JUOD’ COUN TRY“, „PŪ DAS DRUS-
KOS”, „AKA CI JŲ ALĖ JA“ SIG NA TA RAS. VI LIAUS BRU CO NUO TRAU KO JE: PRO DIU SE RIS SU KO LE GO MIS BAR DAIS KU LAU TU VO JE
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Ten bū tų ap ra šy ta ne ma žai ži no mų 
žmo nių, mu zi kan tų. Ar jie pa si ruo šę 
pri im ti ne tik kom pli men tus ? 

–Kas bu vo ir ar da bar tu ri te 
au to ri te tų mu zi ko je?

–Tu rė jau tris di džiau sius mo-
ky to jus: ma no akys, ma no au sys ir 
ma no gal va + šir dis. Mo kyk lo je mo-
ki nau si su stip rin to je li te ra tū ros kla-
sė je – tad te ko „su grauž ti“ kal nus 
kny gų. Per ko šiau ai bes mu zi kos įra-
šų, ap lan kiau to ną kon cer tų, su ti kau 
trau ki nį žmo nių. Vi si jie bu vo ma-
no stu di jų ob jek tai. Na, o sa vo tiš-
ku gu ru mu zi ko je vis dėl to bu vo du 
– ame ri kie čių po etas ir mu zi kan tas 
Bob Dy lan ir ru sų ak to rius ir po etas 
Vla di mir Vy sot skij. Iš jų mo ki nau-
si žo džio svo rio, skie mens su ta ri-
mo su gai da, ba la di nio la ko nišku-
mo ir tai, kas Ame ri ko je va di na ma 
„stor ry tel ling“ – is to ri jų pa sa ko ji mo 
me no. Dė ko ju dan gui, kad su ve dė 
su ta len tin gu žmo gu mi, tuo me ti nės 
SSRS „un derg raund“ mu zi kos tė vu 
žur na lis tu Ar tiom Troic kyj. Jis su-
pra to ma ne ir stum te lė jo link bliu zo 
(da bar ma no re per tu a re nuo la tos yra 
au to ri nių „folk“ bliu zų). Po to at ra-
dau vis nau jų ir nau ju var dų. Nū nai 
ma no na mų fo no te ko je per 600 CD 
su „Rock“ kla si ka, „Folk“ ba la dė-
mis, „Coun try“ ir „Blu eg rass“ bei 
ir ver tin go sios „Pop“ mu zi kos pa-
vyzdžiais... Sun ku net įvar din ti nū-
die nos ma no pri ori te tus – klaus kit 
apie kon kre čius mu zi kan tus – at sa-
ky siu. Pa tir tis iš ug dė ne tik pa gar bą, 
bet ir pa dė jo su pras ti sle pia mą tie-
są. Ir to liau lik da mas ma no žvaigž de 
Bob Dy lan su si lau kia ne ma žai ma no 
kri ti kos. Ir ne to dėl, kad ne pa no ro su 
ma nim su si tik ti trum pam šnek te lė ji-
mui, bet tie siog re giu ge ni jaus kri zę. 
Aš už akus ti nį Di lan su ne elek tri ne 
gi ta ra New Port fes ti va ly je kaž kur 
76-ai siais...

–Kur ge riau si Jū sų klau-

sy to jai ir ko kius klau sy to jus Jus 
ver ti na te?

–Te ta Ka ziū nė sa ky da vo: vi-
so kių žmo nių yra, vi so kių rei kia. 
Taip ir su klau sy to jais. Ne iš skir-
čiau vie nos ša lies ar mies to. Va žiuo-
ju ten, kur kvie čia. Ver ti nu žmo nes, 
ku rie ži no, ko ei na į ma no kon cer-
tus. Tarp tau ti nė je sce no je pas ta ruo ju 
me tu vis daž niau su si du riu su kal bos 
bar je ro pro ble ma. Dai nuo jant ba la-
des tai truk do le dų tirp dy mui tarp 
sa lės ir sce nos... Bu vo pa si šo vu sių 
ra šyt man teks tus ru siš kai. Aš gi 
no rė jau, kad bū tų ver čia mi ma nie-
ji. Ne su ti ko. Ne su ti kau ir aš. An glų 
kal bos ži nios per kuk lios po ezi jai. 
Bet ge ra no rių bi čiu lių, mu zi kan-
tų dė ka tu riu dau giau kaip 10 sa vo 
dai nų ir an gliš kas ver si jas. Dai nuo-
da mas ne lie tu viams pri smaigs tau jų 
kaip ra zi nų į py ra gą. Sa ko, la bai pa-
gar di na.

–Esa te ne tik mu zi kan tas ir 
kom po zi to rius, bet ir mu zi kos ren-
gi nių or ga ni za to rius, žur na lis tas... 
Ar ta ki ta veik la tik duo nai už si-
dirb ti, ar tai reiš kia, kad mu zi ka 
ne iš nau do ja vi sų Jū sų su ge bė ji-
mų?

–Tur būt tai ne dėl duo nos už si-
dir bi mo... Kur kas pa pras čiau at gro ti 
kon cer tą ar net tu rą ir ra miai sau il-
sė tis... O or ga ni za vi mas, pro diu se rio 
veik la – la bai ner vus ali nan tis dar-
bas, ma žai ma to mas, ne pa kan ka mai 
ap mo ka mas. Gal dėl to, kad esu ne 
ver sli nin kas, o me ni nin kas... 

 Žur na lis ti ka – se na ma no 
mei lė. Pra si dė jo ji pro ziš kai – 1979 
m. per tem piau bal so sty gas. Ta da jau 
bu vau stu den tiš kų sce nų čem pio nas 
– ma niau, esu Žvaigž dė. Te ko da ry-
ti „stop“. At ėjo juo dos die nos ir dar 
juo des nės min tys. Da bar tai va di na-
ma dep re si ja. Iš gel bė jo trys da ly kai: 
su ti kau dai lią dai lės stu den tę pir ma-
kur sę Ra mu tę Dva rio nai tę (ne tru kus 
ji ta po Sta kė nie ne), su bū riau pir mą jį 

ša ly je bar dų ko lek ty vą Šiau lių dai-
nuo ja mo sios po ezi jos stu di ją – su ja 
pa si ro dy da vau kaip kon cer tų ve dė-
jas (taip ten kin da mas sce nos aist rą) 
ir  pa ga liau iš si sa ky da vau ra šy da mas 
straips nius. Pra džio je tik apie mu zi-
ką, po to at si ra do pub li cis ti ka. Nū nai 
ži no mo ra šy to jo, ki no re ži sie riaus 
Vy tau to V. Land sber gio pa kvies tas 
dve jus me tus va do va vau „Mu zi ki nės 
skry ne lės“ sky riui „Lie tu vos pio nie-
riaus“ laik rašty je. Po to dve jus me-
tus kū riau „talk show“ lai dą „Ma na-
Ma na“ Šiau lių te le vi zi jo je, pen ke-
rius me tus dir bau „Vai ro“ ga myk los 
vie ti nių ra di jo lai dų re dak to riu mi, 
dve jus me tus kū riau lai dą na cio na li-
nė je TV „Coun try va ka rė lis“ ir pa-
ga liau per pus šeš tų me tų pa ruo šiau 
270 au to ri nių lai dų Na cio na li nia me 
ra di ju je „Sta kė no Ra dio la bas“ (ex-
„Kan tri va ka rė lis“)... Taip, esu įval-
dęs gal 10 me ni nių spe cia ly bių. Di-
plo mų ne tu riu, bet prak ti kos ir ži nių 
– so čiai. Anks čiau biu rok ra tai žiū rė-
jo sker sai, da bar klau sia nuo mo nės 
(kar tais jos pai so), net gi kvie čia pa-
si da lin ti pa tir ti mi su stu den tais, spe-
cia lis tais...

–Me ni nin kai pa pras tai sa vo 
kū ry bą įsi vaiz duo ja kaip mi si ją. 
Ko sie kia te Jūs sa vo dai no mis?

–Esu sta kė nos kep ti kas. Pir-
miau sia sten giuo si įver tin ti sa ve iš 
kri ti nės pu sės. Tei siu sa ve. Tų teis-
mo pro ce sų ne ma to nie kas – net 
žmo na ži no jų tik ma žą ją da lį... Tad 
ne si ryž čiau sa vęs sta ty ti gre ta di din-
go žo džio „Mi si ja“. Man kū ry ba – 
ge riau sia sa vi raiška. Ki tam – tai gal 
mal kas pjau ti, žu vį gau dy ti, ska nau ti 
alų, my lė ti daug mo te rų, spaust ak-
se le ra to riaus pe da lą vis nau jes nė je 
ma ši no je... Kiek vie nam sa vo. Jau 
gal 35 me tus ma no de vi zas, ku-
rio tei sin gu mu įsi ti ki nu vėl ir vėl – 
kiek vie ną die ną „Ge riau sias tei sė jas 
– Lai kas“...

Išeivių lietuvių interesams atstovaujanti Seimo narė Irena Degutienė išrinkta 
Lietuvos Seimo pirmininke. Ji tapo ir pirmąja moterimi Lietuvoje, užėmusia Seimo 
pirmininko pozicijas. Kitame numeryje spausdinsime pokalbį su Seimo pirmininke 
Irena Degutiene apie gyvenimą, šeimą ir politiką.
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Tėvynėje

2003 m. Vil niaus se na mies-
ty je, Do mi ni ko nų g. 15/1, pra dė ju si 
veik ti Anas ta zi jos ir An ta no Ta mo-
šai čių ga le ri ja „Ži di nys“ bu vo Lie tu-
vos teks ti lės pa triar cho, tau ti nių dra-
bu žių ty ri nė ji mų pra di nin ko An ta no 
Ta mo šai čio (1906-2005) dau ge lio 
me tų sva jo nės iš si pil dy mas – po gy-
ve ni mo kla jo nių su grįž ti į tė vy nę ir 
įsteig ti ga le ri ją, ku rio je bū tų eks po-
nuo ja mi jo dar tar pu ka rio Lie tu vo je 
su rink ti liau dies au di nių ir dra bu-
žių rin ki niai, jo ir ve lio nės žmo nos 
Anas ta zi jos Ta mo šai tie nės (1910-
1991) go be le nai, riš ti niai ki li mai, 
ta py bos ir gra fi kos kū ri niai. 

Lie tu vo je jau vei kia ne vie na 
to kia ga le ri ja – Ka zi mie ro Var ne lio 
ir Ka zi mie ro Žo roms kio (Vil niu je), 
Vy tau to Ka zi mie ro Jo ny no (Drus ki-
nin kuo se), Ja ni nos Mon ku tės Marks 
(Kė dai niuo se), Mag da le nos Stan-
kū nie nės (Ma ri jam po lė je), Miko 

Anas ta zi jos ir An ta no Ta mo šai čių ga le ri ja Vil niu je

Šileikio (Zarasuose) ir kt. 
Vy res nio ji Šiau rės Ame ri kos 

lie tu vių iš ei vių kar ta ge rai ži no Ta-
mo šai čių pa var des. Tu rė ti jų tau ti nių 
dra bu žių kom plek tą bu vo pri vi le gi-
ja. Šian dien tarp gy vų jų ne bė ra nė 
vie no iš šių liau dies me no fa na ti kų, 
to dėl apie jų kū ry bą pra dė ki me nuo 
trum pų biog ra fi jų.

Anas ta zi ja Ma žei kai tė – že-
mai tė iš Vai nu to, Ši lu tės raj., mo kė si 
Mo te rų dai lės dar bų mo kyk lo je, kur 
ją įsi žiū rė jo tuo me ti nis Že mės ūkio 
rū mų au di mo in struk to rius ir Na mų 
pra mo nės sky riaus ve dė jas An ta nas 
Ta mo šai tis, su val kie tis iš Barz dų, 
Ša kių raj., la bai ener gin gas, darbš-
tus, veik lus ir la bai or ga ni zuo tas 
žmo gus. Jie su si ti ko ir vie nas ki tą 
pa pil dė, nes jau bu vo iki tol ėję vie-
na kryp ti mi. An ta nas Kau no dai lės 
mo kyk lo je bu vo bai gęs gra fi ką, bet 
ir pri gim ties, ir ap lin ky bių iš mes tas į 

liau dies me no jū ros kran tą. Tuo me ti-
nės M. K. Čiur lio nio me no ga le ri jos 
di rek to rius Pau lius Ga lau nė 1926 m. 
kar tu su ki tais jau nais dai li nin kais 
jį iš siun tė į Lie tu vos re gio nus rink-
ti liau dies me no dir bi nių. Tai jį taip 
už krė tė, kad jis vi sam gy ve ni mui 
pa si nė rė į liau dies kū ry bos gel mes. 
Šios ke le rių me tų eks pe di ci jos lei do 
A. Ta mo šai čiui su kaup ti lo bių ne tik 
me no ga le ri jai, bet ir pra tur tė ti kaip 
dai lėtyrininkui. Jis įgi jo tiek pa tir-
ties, kad ga lė jo pir mas su si ste min ti 
lie tu vių liau dies kos tiu mus pa gal re-
gio nus ir taip su da ry ti prie lai das to-
les niam lie tu viš ko kos tiu mo ty ri nė-
ji mui. Jis pra dė jo leis ti liau dies me-
no se ri ją „So džiaus me nas“, – iš ėjo 
net 8 kny gos (1931-1939). Vė liau 
šią me džia gą pa kar to jo jau an gliš kai 
iš ei vi jo je, Ka na do je, ir iš lei do kny-
gas apie lie tu vių juos tas, mar gu čius 
ir tau ti nius dra bu žius. 

ANAS TA ZI JA IR AN TA NAS TA MO ŠAI ČIAI GY VE NI MO SAU LĖ LY DY JE. 1990 M. 
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Ta mo šai čių kū ry ba la bai tam-
priai su si py nu si. Iki to lai ko, kol 
An ta nas ne bu vo su ti kęs Anas ta zi-
jos, au di mą jis dės tė te oriš kai, o kai 
su ra do sau au dė ją žmo ną, ir pats ta-
po teks ti li nin ku – ne tik pro jek ta vo 
ki li mus, bet ir au dė. 1937 m. Ta mo-
šai čiai su ren gė ben drą ki li mų pa ro-
dą, ku ri tu rė jo to kį pa si se ki mą, kad 
pra no ko vi sas iki tol ne tik per so-
na li nes, bet ir ko lek ty vi nes lie tu vių 
dai li nin kų pa ro das, – taip ra šo An-
ta no Ta mo šai čio kū ry bos ty ri nė to-
ja Li ja na Ša ta vi čiū tė Na ta le vi čie nė 
mo nog ra fi jo je „An ta nas Ta mo šai tis. 
Gy ve ni mo ir kū ry bos ke lias“, 2003. 
65 eks po nuo ti kū ri niai bu vo nu pirk ti 
per ke lias die nas ir eks po zi ci ją te ko 
pa pil dy ti nau jais dar bais iš Ta mo šai-
čių Ąžuo lų Bū do je vei kian čių dirb-
tu vių.

Be je, iš Ta mo šai čiui skir tos 
mo nog ra fi jos ga li ma su si da ry ti nuo-
mo nę, kad Ta mo šai čiai bu vo liau dies 
me no at gi mi mo prieš ka riu ne tik da-
ly viai, bet ir tam tik ra pras me ins-
pi ra to riai. Lie tu vo je liau dies me no 
ver ti ni mo ir kau pi mo idė ja ki lo pa-
vė luo tai, kai my ni niai kraš tai tai da rė 

jau nuo XIX a. pa bai gos. Ta mo šai-
čiai bu vo liau dies teks ti lės gai vin to-
jai – Anas ta zi jos tau ti niai kos tiu mai, 
o Ta mo šai čio ki li mai jau Lie tu vo je 
iki ka ro bu vo ta pę pres ti ži niai, jie 
at vė rė in te li gen tų sa lo nų du ris. Nė 
vie na tarp tau ti nė pa ro da ne ap si ė jo 
be A. Ta mo šai čio ki li mų. Jų kū ry bos 
vir šū ne ga li ma lai ky ti 1937 m. Pa ry-
žiaus pa sau li nę pa ro dą (be ki ta ko, 
A. Ta mo šai tis bu vo pa ro dos ren gi mo 
ko mi te to na rys) – A. Ta mo šai tie nės 
tau ti niai dra bu žiai ir A. Ta mo šai čio 
ki li mai Pa ry žiu je bu vo įver tin ti auk-
so me da liais.

Šį sėk min gą kū ry bos ke lią 
nu trau kė gre sian ti ant ro ji so vie ti nė 
oku pa ci ja. 1943 m. A. Ta mo šai tie nė 
iš vyks ta į Aust ri ją stu di juo ti liau dies 
me no (iki tol bu vo sta ža vu si Šve di jo-
je), o vy ras jai įkan din pra dė jo siųs ti 
siun ti nius su su kaup tais liau dies me-
no rin ki niais. Ar tė jant fron tui, 1944 
m., ir pats A. Ta mo šai tis pa si trau kė į 
Va ka rus. Ap si sto jo Aust ri jo je. 

Ge riau ir įdo miau apie to les-
nį Ta mo šai čių gy ve ni mo ir kū ry bos 
ke lią bei Ta mo šai čių ga le ri jos įkū ri-
mą nei li te ra tū ra pa pa sa kos A. ir A. 

Ta mo šai čių ga le ri jos ve dė ja Lai ma 
Lu ko še vi čie nė, ku ri, be je, yra Anas-
ta zi jos Ma žei kai tės Ta mo šai tie nės 
duk te rė čia, pri si dė ju si prie ga le ri jos 
Vil niu je at si ra di mo. Tai gi at ver ki me 
„Ži di nio“ du ris. Pir mo jo je iš pen kių 
ga le ri jos sa lių mus pa si tin ka au ten-
tiš ki vi sų Lie tu vos re gio nų  tau ti niai 
dra bu žiai iš prieš ka rio An ta no Ta-
mo šai čio su rink tos ko lek ci jos. 

„Ka ro aud rai nu bloš kus Anas-
ta zi ją ir An ta ną Ta mo šai čius į Va-

„ŽI DI NIO“ GA LE RI JA DO MI NI KO NŲ/ 
GA O NO G. VIL NIU JE

A. IR A. TA MO ŠAI ČIŲ GA LE RI JOS NUO LA TI NĖ JE EKS PO ZI CI JO JE – TA MO ŠAI ČIŲ IŠ SAU GO TI AU TEN TIŠ KI XIX A. LIE TU VOS RE-
GIO NŲ MO TE RŲ TAU TI NIAI DRA BU ŽIAI
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ka rus, švie tė jiš ka ir pe da go gi nė 
veik la ne nu trū ko. 1946-1948 m. jie 
dir bo Frei bur ge (Vo kie ti ja) Vy tau to 
K. Jo ny no įsteig to je dai lės ir ama-
tų mo kyk lo je. At vy ku si į Mon re a lį 
Ka na do je Anas ta zi ja YM CA cen tre 
įstei gia au di mo ir tau ti nių dra bu-
žių stu di ją. Įsi kū rę so dy bo je ne to li 
Kings to no Ta mo šai čiai pa si šven-
tė kū ry bai – ta pė, kū rė ir au dė ki li-
mus. Jų so dy bo je, iš puoš to je lie tu-
vių liau dies mo ty vais, vi rė dar bas: 
čia rin ko si Ka na dos ir JAV lie tu viai, 
ne no rin tys ati trūk ti nuo sa vo lie tu-
viš kų šak nų, – pa sa ko ja L. Lu ko še-
vi čie nė. – Pra džia ga na sun ki, kaip 
ir vi sų iš ei vių. Ta mo šai tis už si ė mė ir 
vie ne ti nių bal dų se no viš ku sti liu mi 
ga my ba, ku riuos įsi gy da vo lie tu viai 
iš ei viai, jaus da mi nos tal gi ją sa vo 
tė vy nei ir tra di ci nei bui čiai. Vie nas 
suo liu kas dar yra iš li kęs, aš jį pa ma-
čiau pas Ta mo šai tie nės bro lį Po vi lą, 
ku ris ne pri klau so my bės me tais grį žo 
į Lie tu vą iš Ame ri kos. Jo vai kai mie-
lai pa do va no jo jį ga le ri jai.

Ta mo šai čių ini cia ty va 1977 
m. įsteig tas Lie tu vių tau to dai lės ins-
ti tu tas (LTI). Anas ta zi ja ir An ta nas 
Ta mo šai čiai ta po ne ofi cia liais Lie tu-
vos kul tū ros am ba sa do riais Ka na do-
je.  Jų na muo se lan ky da vo si ar ti mi 
drau gai – dail. Vik to ras Viz gir da, 
po etas Ber nar das Brazdžio nis...

 Ka na die čiai yra su kū rę ki-
no fil mu ką, ku ria me apie Ta mo šai-
čių so dy bą taip sa ko ma: „Va žiuo si 
sker sai Ka na dos, re tai pa ma ty si to kį 
me di nį na me lį, bet kai įei si į vi dų, 
nu švis ta vo akys. Ten gy ve na la bai 
įdo mūs žmo nės, jie ga li su ta vi mi 
ben drau ti die ną nak tį: pa sa ko ti, ro-
dy ti eks po na tus. Jų na mai – tik ras 
mu zie jus-ga le ri ja“.

1989 m. man su vy ru te ko 
lan ky tis pas juos. Jų na mas bu vo 
iš puoš tas Ta mo šai čio drož tais žir-
ge liais. Mū sų ga le ri jo je yra du rys, 
ku rias Ta mo šai tis at si ve žė iš sa vo 
sek ly čios Kings to ne. Vis kas ten bu-
vo da ry ta sa vo ran ko mis. Mus pa-
si ti ko pa gy ve nę žmo nės tau ti niais 
dra bu žiais, mū sų gar bei su skam bė jo 
gon gas. Vi sa tai bu vo la bai įspū din-
ga. Te ko lan ky tis Kings to no me ri jo-

je, ten yra A. Ta mo šai čio ki li mas“. 
Į klau si mą, kaip gi mė ga le ri-

jos idė ja, Lai ma Lu ko še vi čie nė at-
sa ko: „Pir mo sios ke lio nės 1989 m. 
į Ka na dą me tu dė dė An ta nas pra si-
ta rė, kad no rė tų vi są sa vo pa li ki mą 
– kū ry bą ir su rink tus eks po na tus, 
di džiu lę me no bib lio te ką, pa do va-
no ti Lie tu vai, įsteig ti to kį kul tū ros 
ži di nį. Tuo me tu jis sa vo eks po na tų 
dar ne si ry žo vež ti į Lie tu vą, nors ne-
pri klau so my bės vė jai jau pū tė. Re a li 
ga li my bė at si ra do Lie tu vai at kū rus 
ne pri klau so my bę. Jis mums pa ra šė, 

kad no rė tų ap lan ky ti Lie tu vą (so vie-
ti niais me tais jie ne bu vo at va žia vę į 
tė vy nę). 

A. Ta mo šai tis pir mą kar tą po 
il go iš si sky ri mo Lie tu vos že mę pa-
lie tė 1993 m. Tuo met jau bu vo li kęs 
vie ni šas. Jo žmo na mi rė 1991 m., 
ji la bai lau kė ži nios apie ne pri klau-
so my bę ir džiau gė si pas ku ti nė mis 
gy ve ni mo die no mis su ži no ju si, kad 
is lan dai pir mie ji pri pa ži no Lie tu vą.

Štai pas ku ti nės stak lės, ku rio-
mis Anas ta zi ja au dė, jas mes lai ko-
me kaip re lik vi ją, ki to mis au džia me. 

„ŽI DI NIO“ GA LE RI JOS VE DĖ JA LAI MA LU KO ŠE VI ČIE NĖ RO DO TA MO ŠAI ČIŲ SEK-
LY ČIOS KINGS TO NE DU RIS, KU RIAS KŪ RĖ PATS SA VI NIN KAS
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At vy kęs A. Ta mo šai tis ta rė si 
su Dai lės mu zie ju mi, vė liau su Lie-
tu vos Na cio na li niu mu zie ju mi, bet 
Ta mo šai tį la biau siai trau kė Dai lės 
aka de mi ja, ku rio je 1940-1942 m. 
yra dės tęs ir ku rios gar bės pro fe so-
riaus var das jam su teik tas 1995 m. 
Su An ta nu Ta mo šai čiu Dai lės aka-
de mi ja (rek to rius Ar vy das Šal te nis) 
pa si ra šė su tar tį. Ga le ri ja vei kia kaip 
aka de mi jos pa da li nys, iš da lies iš lai-
ko mas iš Ka na do je pa lik to Ta mo šai-
čių ka pi ta lo pro cen tų. Ta me pa sta te 
so viet me čiu bu vo „Ra mu nės“ siu-
vyk la, su ve ny rų par duo tu vė. Pa tal-
pos bu vo la bai ap leis tos. A. Ta mo-
šai tis į bū si mo sios ga le ri jos pa tal pų 
res tau ra vi mą in ves ta vo di de lę su mą 
sa vo as me ni nių lė šų. 1999 m. vy-
kau į Ka na dą pa dė ti jam eks po na tus 
ruoš ti per siun ti mui. 2000 m. Ta mo-
šai tis vi sam lai kui grį žo į Lie tu vą ir 
ak ty viai įsi jun gė į ga le ri jos kū ri mo 
dar bus“, – pa pa sa ko jo L. Lu ko še vi-
čie nė. 

„Ži di nio“ ga le ri jo je yra pen-
kios pui kios eks po zi ci jų sa lės. Pa-
čio je di džiau sio je Dai lės aka de mi-
ja ren gia kon fe ren ci jas, čia at ei na 
stu den tai ir vi si, ku rie do mi si liau-
dies teks ti le, stu di juo ti Ta mo šai čių 
su kaup tų liau dies me no rin ki nių. 
Pir ma ja me aukš te vei kia nuo la ti nė 
eks po zi ci ja, vir šu ti nė se sa lė se ren-
gia mos pa ro dos, vyks ta įvai rūs ren-
gi niai. 2008 me tų va sa rą bu vo su-
reng ta tarp tau ti nė lie tu vių, lat vių ir 
es tų teks ti lės pa ro da, ku rio je bu vo 
eks po nuo ja mi rankš luos čiai iš se no-
vi nių Ta mo šai čių liau dies me no rin-
ki nių.  Šiuo me tu ruo šia ma si su reng-
ti A. ir A. Ta mo šai čių pa ro dą Kė-
dai niuo se, Ja ni nos Mon ku tės Marks 
(mo kė si pas Ta mo šai čius) ga le ri jo je, 
o jos go be le nų pa ro dą – ga le ri jo je 
„Ži di nys“. 

„An ta nas Ta mo šai tis su grį žo 
su vi so mis sa vo stak lė mis, – tę sia 
pa sa ko ji mą ga le ri jos ve dė ja. – Jo-
mis aus da vo lie tu vės mo te rys Ka na-
do je. Ta mo šai tie nė ves da vo au di mo 
kur sus, o Ta mo šai tis skai ty da vo ir 
tam tik rą liau dies me no kur są. Ta-
mo šai tis bu vo dau giau te ore ti kas, 
Ta mo šai tie nė mo ky da vo pa ties au-

di mo me no. Ten su va žiuo da vo mo-
ky tis lie tu viai iš įvai riau sių kam pe-
lių“, – sa ko p. Lai ma ir pri si pa žįs ta, 
kad se nuo sius tau ti nius kos tiu mus, 
ku rie ga min ti XIX a., ga le ri ja ga vo 
ga na ap gai lė ti nos būk lės. Dai lės mu-
zie jaus res tau ra ci nė se dirb tu vė se jie 
bu vo res tau ruo ti. Kol kas jie dar yra 
eks po nuo ja mi, bet la bai sau go mi ir 
juos jau ke ti na ma pa keis ti dub li ka-
tais. 

„Da bar pa gal Ta mo šai čio su-
rink tus se nuo sius rin ki nius au džiam 
nau jus au di nius. Ben drau ja me su LTI 
iš ei vi jo je (Ka na do je). A. Ta mo šai čio 
gi mi mo 100-me čiui ins ti tu tas mums 
sky rė fi nan sa vi mą pro jek tui, pa gal 
ku rį dvi mer gi nos (ne mo kan čios 
aus ti), iš aus tų tau ti nius dra bu žius. 
Mer gi nos – vie na pra di nių kla sių 
mo ky to ja, ki ta – is to ri kė. Ga le ri jo je 
dir ban ti me to di nin kė Ra mu tė Ra ciū-
tė va do va vo šiam pro jek tui. Mer gi-
nos iš mo ko aus ti ir iš au dė aukš tai tės 
ir že mai tės tau ti nius dra bu žius sau 
ir po vie ną kos tiu mą  ga le ri jai. Jos 
abi bu vo dai na vu sios fol klo ri nia me 
an sam bly je, ir tai joms bu vo la bai 
įdo mi ir nau din ga prak ti ka. Vie na 
ir to liau au džia, kar tais at ei na aus ti 
ir pas mus. O ki ta da bar iš vy ku si į 
Ame ri ką, bet kai grįš, sa ko, vėl at-
eis aus ti. Tai to kią gra žią idė ją įgy-
ven di no me“, – pa sa ko ja p. Lai ma, 
pri dur da ma, kad tie kos tiu mai bu vo 
aus ti pa gal Ta mo šai čių iš sau go tus 
XIX a. pa vyz džius. 

Ir dar vie nas eks po na tas tu ri 
ne pa pras tą is to ri ją – tai nuo trau ka 
su A. Ta mo šai tie nės iš aus tu tau ti-
niu kos tiu mu, ku rį Ka na dos Lie tu vių 
Ben druo me nė pa do va no jo prin ce sei 
Dia nai Spen ser ves tu vių pro ga. Sa-
ges nu ka lė An ta nas Ta mo šai tis, o 
juos tą iš au dė Anas ta zi jos se suo Al-
do na Ve sel kie nė. 

Itin ver tin ga ga le ri jos rin ki nių 
da lis – XVI II a. pab.-XIX a. sie kian-
tys lie tu vių liau dies au di niai (lo va-
tie sės, rankš luos čiai, stal tie sės) ir 
dra bu žiai (pri juos tės, si jo nai, marš-
ki niai, lie me nės, ska ros), net gi iš ti-
si ap ran gos kom plek tai, ku riuos A. 
Ta mo šai tis su rin ko kai muo se prieš 
ka rą ir ne iš sklai dė po pa sau lio mu-

zie jus, nors to kių pa siū ly mų tu rė jo. 
Ta mo šai čių rin ki ny je yra la bai re tų 
eks po na tų, net to kių, ku rių ne tu ri ki-
ti mu zie jai, pvz., XIX a. Klai pė dos 
kraš to pri juos tė, marš ki nių de ta lės, 
že mai čių apa ti niai si jo nai ir kt. 

Nuo la ti nė je eks po zi ci jo je ka-
bo ir pa ties ga le ri jos įkū rė jo A. Ta-
mo šai čio ta py bos ir gra fi kos kū ri-
niai, ku rių te ma ti ka ir me ni nė for ma 
la bai lie tu viš ka, iš au gu si iš tau ti nių 
šak nų. Kar tu ro do mi eks pre sy vūs, 
ryš kias pal viai A. Ta mo šai tie nės go-
be le nai, riš ti niai ki li mai, ta py bos 
dar bai.

Ga le ri jo je eks po nuo ja mi ir 
ke tu ri A. Ta mo šai čio drau go dail. 
Vik to ro Viz gir dos jam do va no ti pa-
veiks lai, pui kiai at lie pian tys „Ži di-
nio“ nuo tai ką. 

Da bar jau eks po na tas yra ir 
Ta mo šai čių šei mos ar chy vo do ku-
men tas – Ka na dos mi nist ro pir mi-
nin ko svei ki ni mas A. Ta mo šai čiui jo 
80-me čio pro ga bei 2003 m. Lie tu-
vos pre zi den to ap do va no ji mas – Vy-
tau to Didžio jo ka ri nin ko kryžius už 
nuo pel nus Lie tu vai. 

Ne ga li ma ne pa mi nė ti, kad 
„Ži di ny je“ yra ir 2000 kny gų me no 
lei di nių bib lio te ka, An ta no Ta mo šai-
čio kaup ta vi są gy ve ni mą. Tarp kny-
gų – ir abiems Ta mo šai čiams skir tos 
mo nog ra fi jos: 1989 m. Ka na do je bu-
vo išleis ta Anas ta zi jai skir ta kny ga, 
o 2003 m. Vil niu je bu vo pri sta ty ta 
An ta no Ta mo šai čio mo nog ra fi ja. 

Anas ta zi jos ir An ta no Ta mo-
šai čių pa lai kai il si si Vil niaus An ta-
kal nio ka pi nė se, me ni nin kų kal ne-
ly je.

„Ži di nys“ vei kia ne tik kaip 
ga le ri ja, bet ir kaip me no dirb tu vės, 
kur mo ko ma si aus ti, dir ba ma su vai-
kais, ku rie su pa žin di na mi su liau-
dies me nu, su da ro mos ga li my bės čia 
dirb ti Vil niaus dai lės aka de mi jos ir 
ki tų aukš tų jų mo kyk lų stu den tams, 
me no ty ri nin kams, vi siems be si gi li-
nan tiems į tau ti nės kul tū ros pro ble-
mas. 

A. ir A. Ta mo šai čių ga le ri jos 
„Ži di nys“ du rys at vi ros tre čia die-
niais-šeš ta die niais.  

Aud ro nė V. Škiu dai tė
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2009-09-10 Lie tu vos mi nist-
ras pir mi nin kas An drius Ku bi lius, 
vie šė da mas Suo mi jo je, Hel sin ky je 
su si ti ko ir su Lie tu vių Ben druo me-
nės na riais. Tarp ki tų ren gi nių Lie tu-
vos prem je ro vi zi to me tu Hel sin ky je 
ati deng ta me mo ria li nė len ta ant na-
mo, ku ria me 1925-1940 me tais vei-
kė Lie tu vos Res pub li kos kon su la tas, 
va do vau ja mas Gar bės ge ne ra li nio 
kon su lo dr. Rag nar Öller. 

R. Öller bu vo ne ei li nė as me-
ny bė, pa si šven tęs Lie tu vos ir Suo-
mi jos san ty kių kū rė jas, ne nu trau kęs 
sa vo veik los ir gar si nęs Lie tu vos 
var dą net ir tuo met, kai So vie tų są-
jun gai oku pa vus Lie tu vą, mū sų ša-
lies di plo ma ti nė at sto vy bė Hel sin-
ky je bu vo už da ry ta.

Ati da ry da mas me mo ria li nę 
len tą Prem je ras A. Ku bi lius pa žy-
mė jo, kad R. Öller veik la šian dien 
liu di ja, kaip daug po li ti ko je, tarp-
tau ti niuo se san ty kiuo se pri klau so 
ne tik nuo stip rių ins ti tu ci jų, bet ir 
nuo kon kre čių žmo nių šir din go pa si-
šven ti mo pa si rink tai tar ny bai.

Lie tu vių drau gas Rag nar Öller 
(1893-1960) pa gal iš si la vi ni mą bu-
vo fi lo lo gas, 1919 m. Hel sin kio uni-
ver si te te ap gy nęs ma gist ro dar bą, o 
1921 m. pel nęs fi lo so fi jos dak ta ro 
laips nį iš suo mių li te ra tū ros is to ri-
jos. Rag nar dar ba vo si įvai rio se sri-
ty se, be ki ta ko, jis bu vo ir 20 gro-
ži nių kū ri nių au to rius, pa si ra ši nė jęs 
sla py var džiu (Sten So ders kar), to dėl 
apie šią veik lą net ar ti mie ji su ži no-
jo tik prieš jo mir tį.  Di des nę sa vo 
gy ve ni mo da lį jis pa sky rė Lie tu vai. 
Ry šiams su lie tu viai ir Lie tu va jį pa-
ska ti no dar bas su Ig nu Šei nium, ku-
ris tuo me tu bu vo Lie tu vos at sto vas 
Suo mi jo je. 

Rag nar mo kė jo lie tu viš kai, 
jis į šve dų kal bą iš ver tė ap sa ky mų 
rin ki nį, iš ėju sį 1940 m., kur bu vo 
spaus di na ma P. Cvir kos, J. Bi liū no, 
V. Krė vės, P. Orin tai tės, J. Sa vic kio 
ir A. Vie nuo lio ap sa ky mai. 

Rag nar Öller Lie tu vos pa siun-
ti ny bė je pra dė jo dirb ti 1922 m. 1925 

Pa gerb tas Lie tu vos Gar bės kon su lo Suo mi jo je Rag nar Öller at mi ni mas

m. jis bu vo pa skir tas Lie tu vos gar-
bės kon su lu Suo mi jo je, o ge ne ra li-
niu kon su lu – 1932 m. Jis taip pat 
bu vo ofi cia lus Lie tu vos nau jie nų 
agen tū ros EL TA at sto vas. 

Lie tu vos at sto va vi mas Suo mi-
jo je di des ne da li mi pri klau sė gar bės 
kon su lui Öller, ku ris šias pa rei gas 
ėjo be at ly gi ni mo, nes Lie tu vos at-
sto vy bė ne vi sa da bu vo Hel sin ky je.

Reg nar Öller su žmo na ar ti-
mai ben dra vo su Suo mi jo je gy ve nu-
siais lie tu viais, sa vo na muo se reng-
da vo pri ėmi mus Va sa rio 16-osios 
pro ga. Jų na muo se ki lo ir idė ja kur ti 
Suo mi jos-Lie tu vos drau gi ją (pa gal 
1927 m. įkur tos lie tu vių ir suo mių 
drau gi jos pa vyz dį). Prof. A. R. Nie-
mi – ki tas nuo šir dus Lie tu vos drau-
gas – ta po tos drau gi jos pir mi nin ku, 
o R. Öller – pa va duo to ju ir bu vo juo 
iki drau gi jos už da ry mo 1944 m.

Kon su lo Öller ini cia ty va ant 
Nie mi ka po, Hel sin kio Hie ta nie mio 
ka pi nė se, pa sta ty tas pa min klas. A. 
R. Nie mio il ga me tis bi čiu lis lie tu-
vis Adol fas Sa ba liaus kas (Ža lia Rū-
ta) Lie tu voje su ren gė lė šų rin ki mą 
ir 1933 m. ant jo ka po bu vo pa sta-
ty ta dail. B. Pun dziaus rū pin to jė lio 
skulp tū ra. Va sa rio 16-osios pro ga at-
kur tosios Lie tu vos am ba sa da rengia 

Nie mio ka po lankymą.
Be je, Lie tu vą oku pa vu sios 

So vie tų są jun gos pa rei gū nai, at ėję 
į Lie tu vos kon su la tą areš tuo ti tur-
to, su si dū rė su kon su lo Öller pa si-
prie ši ni mu. Jam pa vy ko įkal bė ti, ir 
ne pra šy ti sve čiai iš si ne šė tik kon-
su la to ra šo mą ją ma ši nė lę. Kon su la-
to ar chy vas li ko Öller glo bo je, o po 
jo mir ties per ėjo jo bro liui Per-Erik 
Öller. Šis prieš mir tį 1987 m. ar chy-
vą per siun tė į Stok hol mą Lie tu vo je 
gi mu siam ir emig ra vu siam į Šve di ją 
lie tu vių emig ran tų val dy bos na riui 
Juo zui Lin giui.

Vi sos šios ži nios bu vo pa teik-
tos Plokš čiuo se 1998 m. vy ku sia-
me se mi na re „Lie tu vos di plo ma tai 
Suo mi jo je“, ku rį bu vo su ren gu si 
Suo mi jos am ba sa da Vil niu je, Lie tu-
vos-Suo mi jos drau gi ja, Do ne lai čio 
drau gi ja ir Plokš čių vi du ri nė mo kyk-
la. O ko dėl Plokš čiuo se? Ten vei kia 
„Plokš čių aka de mi ja“ – tai lie tu vių 
ir suo mių kul tū ra be si rū pi nan tis ren-
gi nys, ku riuo sten gia ma si puo se lė-
ti ir pa gerb ti tą kraš tą dau giau kaip 
prieš šim tą me tų „at ra du sių“, čia dir-
bu sių ir pa mi lu sių suo mių ra šy to jos 
ir vi suo me nės vei kė jos Mai la Tal vio 
ir jos vy ro kal bi nin ko Jo o sep pi Ju-
lius Mik ko la at mi ni mą.         PL inf.

LIETUVOS PREMJERAS ANDRIUS KUBILIUS SUSITIKIME SU SUOMIJOS LIETU-
VIAIS: (IŠ KAIRĖS) HELSINKIO MERAS JUSSI PAJUNEN, ANDRIUS KUBILIUS, 
LIETUVOS AMBASADORĖ HALINA KOBECKAITĖ, HELSINKIO UNIVERSITETO 
BALTOLOGIJOS DOCENTĖ LAIMUTĖ BALODE IR LIETUVIŲ KALBOS LEKTORĖ AURELIJA 
KAŠKELEVIČIENĖ. TUIJA KERONEN NUOTR.



Pasaulio lietuvis  /  2009 Spalis12

Tėvynėje

Vil niu je, Ado mo Mic ke vi-
čiaus vie šo sios bib lio te kos Pa ro dų 
sa lė je, va sa rai bai gian tis bu vo ati-
da ry ta fo to gra fi jų pa ro da „Bal ti jos 
ša lių ben druo me nės Was hing to no 
vals ti jo je“. Pa ro da jau bu vo ap lan-
kiu si dvi Bal ti jos sos ti nes: Ry gą ir 
Ta li ną ir eks po nuo ta Es ti jos ir Lat-
vi jos na cio na li nė se bib lio te ko se. Tik 
Vil niu je, dėl Mar ty no Maž vy do bib-
lio te ko je vyks tan čio re mon to, ji ati-
da ry ta A. Mic ke vi čiaus bib lio te ko je. 

Bal ti jos vals ty bių iš ei vių gy-
ve ni mo is to ri jos pa tei kia mos tris de-
šim ty je įrė min tų lakš tų. Tarp pa ro dos 
he ro jų lie tu viš kos pa var dės – Vy tau-
tas V. La pa tins kas, Zi ta ir Juo zas 
Pet kai, An ta nas ir Al do na Mi nial-
gos, Vy tau tas ir Do na tas Švagždžiai, 
Da lia Tut lys-Mro wiecz ir ki ti. Juos 
fo to gra fa vo vi suo se JAV Šiau rės Va-
ka ruo se ge rai ži no ma fo to me ni nin kė 
Ma ry Rand lett, iš gar sė ju si gam tos, 
ar chi tek tū ros, taip pat ži no mų me ni-
nin kų bei ra šy to jų (pa vyz džiui, Art-
hu ro Mil le rio) por tre tais. 

Pa ro dą su ma nė Was hing to-
no uni ver si te to is to ri jos moks lų 
dok to ran tė Aman da Swain ir to pa-
ties uni ver si te to bib lio te kos vaiz di-
nės me džia gos ku ra to rė Ni co let te 
Brom berg. A.Swain pa sa ko jo, kad 
pir miau sia min tis at skleis ti bal tiš kų 
ben druo me nių gy ve ni mą Was hing-
to no vals ti jo je ki lo jos ko le gei, ku ri 
prieš ke le rius me tus vie šė jo Bal ti jos 
ša ly se. Grį žu si na mo N. Brom berg 
su ži no jo, kad Siet lo uni ver si te te jau 
pen kio li ka me tų vei kia Bal ti jos ša-
lių stu di jų pro gra ma ir čia gy ve na 
ne ma žai iš ei vių. A.Swain, stu di juo-
da ma šią pro gra mą, ku ris lai kas ben-
dra vo su vie tos lie tu viais, lat viais ir 

Fo to pa ro da apie Was hing to no vals ti jos bal tie čius
es tais. Jie ir su pažin di no abi mo te ris. 
„Pir ma sis mū sų tiks las bu vo pri sta-
ty ti ame ri kie čiams iš ei vius iš Bal-
ti jos ša lių. Siet le šios gru pės la bai 
ak ty vios, ta čiau apie jų gim tuo sius 
kraštus ne daug težino ma“, – „Lie tu-
vos žinioms“ sa kė pa ro dos ren gė ja. 

A. Swain ypač do mi na po ka-
rio Ry tų Eu ro pa. Dak ta ro laips niui 
gin ti ji pa si rin ko lie tu vių jau ni mo 
pro tes tą prieš so vie tų val džią aš tun-
to jo de šimt me čio pra džio je. „Ma ne 
ypač do mi na Ro mo Ka lan tos lai ko-
tar pis, su si de gi ni mo ap lin ky bės ir 
ki ti įvy kiai bei veiks mai. Taip pat 
hi pių ju dė ji mas“, – sa kė ne blo gai 
lie tu vių kal bos pra mo ku si A.Swain, 
ty ri nė ju si KGB ir ko mu nis tų par ti jos 
ar chy vus, skai čiu si ra ši nius to me to 
laik raš čiuo se. „Dar su grį šiu į Lie tu-
vą ir ta da pra dė siu pa žin tį su žmo nė-
mis“, – rašoma „Lie tu vos ži niose“. 

Su ži no ju si apie pa ro dos Vil-
niu je ati da ry mą PL re dak ci jai pa ra šė 
laiš ką il ga me tė Se at tle, WA, Lie tu-
vių Ben druo me nės pir mi nin kė Ina 
Ber tu ly tė Bray. „Lie tu viai įvai riuo se 
su si vie ni ji muo se bū rė si jau be veik 
prieš 100 me tų, – sa ko I. Ber tu ly tė 
Bray. – Ir tai tę sia si iki šiol. Ži no-
ma, kei tė si po rei kiai, kei tė si žmo-
nės, kei tė si ir veik la. Su lat viais, 
es tais itin ar ti mai vei kė me 8-aja me 
dešimt me ty je, kai kė lėm stip rų pa-
si priešini mą ta ry bi nei oku pa ci jai, ir 
vėl nuo 1990-ųjų, kai pri si dė jo me 
prie nuo sta biai sėk min gos Bal tis ti-
kos stu di jų pro gra mos Was hing to no 
uni ver si te te įkū ri mo ir pa lai ky mo.  
Es tai, lat viai ir lie tu viai tu ri sa vo 
at ski ras or ga ni za ci jas ir in ten sy viai 
sie kia išlai ky ti sa vo ta pa ty bę. Lat-
viai prieš gal 40-50 me tų net gra-

žią baž ny čią ir sa lę su mo kyk lė le 
pa si sta tė.  O mes pas juos Va sa rio 
16-osios mi nė ji mus šven čia me, ke-
lia me ves tu ves, ren gia me kon cer tus. 

Mū sų JAV Lie tu vių Ben druo-
me nės Se at tle sky rius sa vo veik lu mu 
tik rai yra pa si žy mė jęs ry šiais su JAV 
po li ti kais, su Lie tu vos įžy my bė mis 
ir ei li niais žmo nė mis. Bu vom pa si-
kvie tę ar ra do me kas pa kvies tų pre-
zi den tą Val dą Adam kų, Vla dą Bu-
la vą, Ri man tą Di cha vi čių, Vy tau tą 
Land sber gį, be veik vi sus Lie tu vos 
am ba sa do rius JAV, Al gi man tą Če-
kuo lį, Ar vy dą Juo zai tį, Vil niaus sty-
gi nį kvar te tą, ir kluo to jų rink ti nę ko-
man dą net du sy kius. Čia pa mi nė ta 
tik ne di de lė da lis, dar kiek ki tų yra 
bu vę ir kiek dar bus“.  

Rei kia pri dur ti, kad lie tu viai 
leidžia ir sa vo laik raš tį an gliškai 
„Tul pe Ti mes“, ku rio nau jau sia me 
nu me ry je Ina Ber tu ly tė Bray pa sa-
ko ja apie Cas ca de kal nuo se, Ros lyn 
mies tu ke, 1909 me tais lie tu vių an-
glia ka sių įsteig tas sa vo ka pi nai tes, 
ku rios šią va sa rą bu vo baig tos at sta-
ty ti ir iškil min gai ati da ry tos. 

Grįž da mi prie pa ro dos Vil niu-
je, tu ri me pa sa ky ti, kad ją or ga ni za-
vo Was hing to no uni ver si te to Re tų 
kny gų ir ran kraš čių sky rius. Fi nan si-
nę pa ra mą su tei kė „4Cul tu re“, Lat vi-
jos, Lie tu vos bei Se at lo es tų ben dri-
jos fon dai ir p. Nan cy Nord hoff. Pa-
pil do mą fi nan si nę pa ra mą su tei kė 
Was hing to no uni ver si te to Bal ti jos 
šalių stu di jų pro gra ma, Was hing to no 
uni ver si te to bib lio te kos Sla vų ir Ry-
tų Eu ro pos stu di jų sky rius, JAV LB, 
Paul Raid na ir Was hing to no uni ver-
si te to Bal ti jos ša lių stu di jų pa ta ria-
ma sis ko mi te tas.                   PL inf.



132009 Spalis  /  Pasaulio lietuvis

Tėvynėje

Kros nos mo kyk lo je 
(Laz di jų raj.) vie šė jo Syd-
nė ju je gy ve nan tys Aust ra-
li jos lie tu viai: 1996 me tais 
iš Lie tu vos iš vy kęs Man tas 
Ze ge ris Ka lė da (21-eri me-
tai) ir jo pus se se rė, Aust ra-
li jo je gi mu si Ka san dra Ka-
lė da (19 me tų).

„Spor tas svei ka ta“ – to kius 
žodžius, di džiu lė mis rai dė mis už ra-
šy tus ant spor to sa lės sie nų, be veik 
kiek vie ną die ną gir di ir ma to Kros-
nos mo kyk los mo ki niai. Gal tuo be-
si rem da mas, o gal ko kių ki tų mo ty-
vų ve di nas, kū no kul tū ros mo ky to jas 
Pra nas Sut kus bir že lio 9 die ną su-
ren gė jau tra di ci ja ta pu sią ne tra di-
ci nio ug dy mo die ną – spor to šven tę. 
Toks ne tra di ci nis tra di ci nis ren gi nys 
ar pa na šus vyks ta kiek vie no je mo-

Pliūps nis sma gių aki mir kų,
ar ba sve čiai iš Aust ra li jos Kros nos mo kyk lo je

kyk lo je, to dėl ap ra ši nė da ma jį la bai 
ko ir ne nu ste bin čiau. Ta čiau ap ra šy ti 
bū ti na, nes tą dien mo kyk lo je lan kė si 
du ypa tin gi sve čiai.

Vi si Kros no je, o ir Laz di jų 
ra jo ne ge rai ži no, kad Kros nos mo-
kyk la ben dra dar biau ja su Aust ra li jos 
Ka lė dų fon du (AKF). Ir ši gra ži ben-
drys tė jau tę sia si de vy ne rius me tus. 
Mo ki niai tik ir te lau kia ko kio nau jo 
kon kur so, kad ga lė tų sa ve iš ban dy-
ti ir gau ti AKF pa ska ti ni mą – pre-
mi ją. Ži no ma, kiek vie nas su di de liu 
už si de gi mu lau kia ir pa čių Ka lė dų, 
į Kros ną at vyks tan čių net iš Aust-
ra li jos (26 tūkst. km.). Ir štai kur 
bu vęs, kur ne bu vęs, į mo kyk lą per 
pa čią spor to šven tę už su ko Man tas 
Ka lė da su sa vo pus se se re Ka san-
dra. Man tas – tre čia kur sis Syd nė jaus 
uni ver si te to biz nio li be ra lių jų stu-
di jų stu den tas, pa ė męs še šių mė ne-
sių atos to gas, kad ga lė tų da ly vau ti 
Pa sau lio lie tu vių spor to žai dy nė se. 

Ži no ma, Man tas lie tu viškai su pran ta 
ir pats kal ba, o Ka san dra, pir ma ja-
me uni ver si te to kur se stu di juo jan-
ti na tū ra lų jį svei ką mai ti ni mą, pas 
mus sve čia vo si pir mą kar tą, nors 
Kros no je ji jau bu vo lan kiu sis prieš 
dve jus me tus (tie sa, nei kal bė ti, nei 
su pras ti lie tu viškai ji ne ga li, gal tik 
at ski rus žodžius, kaip mo čiu tė, dė kui 
ir pan., nes yra lan kiu si šeš ta die ni-
nę lie tu vių kal bos mo kyk lė lę). Tad 
ma no kla sės drau gui Taut vy dui Gri-
ga liū nui, o ir man te ko di de lė gar bė 
ap ro dy ti jai mo kyk lą, o ir an gliš kai 
kal bė ti. Ka san drai pa ti ko di de lis ma-
žos mo kyk los ak ty vu mas. (Kros nos 
mo kyk lo je mo ko si 118 moks lei vių). 
Daug vi so kių bū tų ir ne bū tų da ly kų 
pri tauš kė me tą dien su Ka san dra ir 
pa lin kė jo me jai ge ro vė jo tri jų mė-
ne sių ke lio nė je po Eu ro pa, į ku rią ji 
ne tru kus tu rė jo iš vyk ti. Na, o mums, 
an gliš kai be si šne ku čiuo jant, Man tas 
su mo ki niais jau bė go 1000 m dis-

MAN TAS ZEGERIS KALĖDA SU AUST RA LIŠKO FUT BO LO FA NAIS
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tan ci ją, ku rios me tu, ant ra me ra te 
smar kiai at si plė šęs nuo kros nie čių, 
taip ir ne už lei do sa vo po zi ci jų, tuo 
pa čiu įneš da mas daug są my šio. Mat 
ant ra sis at bė gęs vai ki nu kas, su ne ri-
męs tei ra vo si, ar Man tas ofi cia liai 
re gist ra vo si šiam bė gi mui, nes to kiu 
at ve ju jis nu švil pė jam pir mą ją vie tą. 
Vai ki nu ko lai mei, Man tas ne si tai kė 
už im ti jo kios vie tos, nes ne dėl to į 
Kros nos mo kyk lą bu vo at vy kęs.

Pa čio je pla nuo tos šven tės pa-
bai go je vi siems bu vo di de lis ne ti kė-
tu mas, kai Man tas tei sė ja vo kros nie-
čių fut bo lo ko man dų, ku rias tre ni-
ruo ja mo ky to jas Vai das Ja se vi čius, 
var žy boms. Ne ga na to, Man tas en-
tu zias tin gai, azar tiš kai, bet ra miai, 
kaip pri de ra tik ram tre ne riui, mo kė 
jau nuo sius fut bo li nin kus var ti nin-
ko gud ry bių. Net pats įvar tį pra lei-
do, nes juk vil kė da mas bal tus fir mi-
nius pa sau lio lie tu vių marš ki nė lius 
ne ga lė jo griū ti tie siai ant že mės ir 

juos su si ter lio ti. (Dėl to kių prie žas-
čių Kros nos mo kyk la bu vo pri vers-
ta pa do va no ti jam fir mi nius juo dus 
mo kyk los marš ki nė lius, kad žais ti 
fut bo lą Man to ga li my bės bū tų di-
des nės). 

Na, o to liau bu vo dar gražiau. 
To liau Man tas žė rė ne tik te ori nę, 
bet ir prak ti nę pa žin tį su aust ra liš-
ku fut bo lu ar reg biu, – net bai su su-
klys ti. Mat aust ra lų fut bo las – tai, 
ko ge ra, vie nin te lis kon tak ti nis žai-
di mas (žino ma, iš sky rus krep ši nį), 
ku rį iš tie sų įdo mu ste bė ti. Tra di ci-
nia me fut bo le nie kas ne vyks ta. Dėl 
kiek vie no stum te lė ji mo žai dė jai de-
monst ra ty viai kren ta ant žo lės. Reg-
bis – be veik kiek vie na ata ka bai gia si 
gru pi niu su gu li mu ant ve jos, o tie, 
ku rie į šią ak ci ją ne spė ja, krapš to 
no sį. Ame ri kie čių fut bo las su si de da 
iš re kla mi nių per trau kų, o vie nin te-
lis šio žai di mo tiks las – nu vers ti nuo 
ko jų kiek ga li ma dau giau prie ši nin-

ko žai dė jų ir pra stum ti ka muo lį ke-
lis jar dus į prie kį. Aust ra lų fut bo le 
kiek vie na mik ro dvi ko va tu ri lo gi nę 
pra džią ir pa bai gą. Vis kas vyks ta la-
bai grei tai, rung ty nės ne nu trau kia-
mos dėl vi so kiau sių smul kme nų ar 
pa ti nių si tu a ci jų. Be to, jos bai gia si 
krep ši nio ger bė jams ma lo niais tri-
žen kliais re zul ta tais. Yra vos ke lios 
ne su dė tin gos tai syk lės, ku rias per-
pra tus žai di mas tam pa iš ties įdo mus. 
Kas ten da rė si Kros nos spor to aikš-
tė je: ir griu vo, ir kė lė si, ir vėl žai dė, 
ir, ro dės, ga lo ne ma tyt... Pa si bai gus 
tiems keis tiems be si var ta lio ji mams 
aikš te lė je, dar vie na staig me na – 
Man tas pa ža dė jo Kros nos fut bli nin-
kams pa do va no ti tik rą rau do ną odi nį 
aust ra liš ko fut bo lo ka muo lį. Ir pa-
do va no jo! Ačiū!!! Jau da bar ma tau, 
kaip ver da Kros nos moks lei vių, rug-
sė jį su si rin ku sių ža lio joj ve joj, aist-
ros. Šis jau nų jų Aust ra li jos lie tu vių 
vi zi tas Kros nos mo kyk lo je – ne įkai-
no ja ma do va na kiek vie nam tą dien 
da ly va vu siam: tiek žai dė jui, tiek ir 
„spok so to jui“.

Ki tas su si ti ki mas su Man-
tu Ka lė da įvy ko bir že lio 18 die ną, 
Kros nos mo kyk lai šven čiant „Ta-
len tų die ną“. Šia me iš tai gin ga me 
ren gi ny je, ku ria me bu vo pa gerb ti ir 
ap do va no ti hu ma ni ta ri nė je, tiks lių-
jų moks lų, me ni nė je ir spor ti nė je 
veik lo je pri zi nes vie tas pel nę moks-
lei viai, aukš tą ly gį ga ran ta vo ne tik 
žy maus te no ro Egi di jaus Ba vi ki no, 
sak so fo nis to Val do Kru ko nio, pia-
nis tės Ai dos Abe ciū nai tės, šo kė jo 
Al man to Jur čiu ko nio at lik ti kū ri niai, 
bet ir Aust ra li jos Ka lė dų fon do pre-
mi jos, ku rias prieš įteik da mas dar ir 
svei ki na mą ją kal bą pa sa kė Man tas 
Ka lė da. So li džio mis pi ni gi nė mis 
su mo mis bu vo ap do va no ti še ši re-
cen zi jos kon kur se „Per skai ty ta kny-
ga“ da ly va vę moks lei viai ir ke tu rios 
sėk min gai dir bu sios, moks lei vius 
kon kur sams ren gu sios ir mo kyk lą 
gar si nu sios mo ky to jos. AKF šie met 
ap do va no ji mams sky rė apie 2000 li-
tų. Pri dur siu, kad 1-5 kla sių kny gos 
re cen zi jų „ra šy to jai“ bu vo ap do va-
no ti kny go mis pas ku ti nę jų moks lo 
me tų die ną. 

MAN TO VE DA MĄ AUST RA LIŠ KO FUT BO LO PA MO KĄ ĮDĖ MIAI STE BI SIL VI JA  (KAI-
RĖ JE) IR KA SAN DRA
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Pats lai kas pri sta ty ti Aust ra-
li jos Ka lė dų fon dą. Jį su da ro: bu vu-
si Kros nos mo kyk los mo ki nė, gar si 
žur na lis tė Lo li ta An dziu le vi čiū tė 
Zė ge rie nė Ka lė die nė, da bar kar tu 
su vy ru dir ban ti jų įsteig to je XBS 
inžine ri jos kom pa ni jo je Syd nė ju je; 
jau mi nė tas jos vy ras Dan ny Ka lė-
da, ku ris be pa grin di nio sa vo dar bo 
jau dau giau kaip dvi de šimt me tų ve-
da tri jų va lan dų truk mės sa vai ti nes 
ra di jo lai das; Dan ny tė vas Ro mas 
Ka lė da, pra ei ty je gar sus lenk ty ni-
nin kas, ir jo žmo na Ire na Ka lė die nė. 
Ire na ir Ro mas Ka lė dos šie met vėl 
vie šė jo Lie tu vo je, nes Ro mas da ly-
va vo dai nų šven tė je. Šios pre mi jos 
ir AKF na rių dė me sys Kros nos mo-
kyk lai – di džiu lė pa ska ta gra žiai gy-
ven ti, mo ky tis ir, ku riant sa ve, kur ti 
sa vo ša lį. 

Kiek vė liau, moks lo me tams 
pa si bai gus, bu vo la bai ap mau du 
skai ty ti ir gir dė ti ko men ta rus apie 
spor ti nin kus (čia ir apie Man tą, nes 
jis – Aust ra li jos lie tu vių pir mo sios 
ko man dos krep ši nin kų ka pi to nas), 
ku rie at vy ko į Lie tu vą pa ko vo ti ir 
pa ben drau ti, – la bai žemi na mai be-
veik vi si ko men ta to riai pa si juo kė 
iš jų. Dau ge liui tau tie čių, iš ku rių 
ir žur na lis tams, tik riau siai at ro do, 
kad už sie nio lie tu viams pi ni gai au-
ga ant me džių ar ba it ko kia ma na 
by ra iš dan gaus, ir jie tik va žiuo ja, 
kur užsi geidžia, su pil nais krepšiais 
lauk tu vių sa vo tau tie čiams. Ne vi sai 
taip yra. Pa vyz džiui, Man tas, į šią 

ke lio nę su dė jo: pu sę me tų stu di jų 
uni ver si te te, ke tu rias ke lio nes lėk tu-
vu į tre ni ruo tes Aust ra li jos pie tuo se 
(Ge e lon ge), dar bą tre ni ruo jant pri-
va čių mo kyk lų krep ši nio ko man das 
ir var žy bų tei sė ja vi mą įvai riuo se 
klu buo se; tau pė  pi ni gus, už dirb tus 
pri žiū rint sa vo da bar jau tre jų me tų 
se su tę Ma ri ją; vi sas Ka lė dų atos-
to gas ati da vė Aust ra li jos lie tu vių 
šven tei ir spor to var žy boms ir san-
tau pas iš lei do tik Lie tu vo je. Aukš ta-
me ly gy je krep ši nį žaidžian tys Aust-
ra li jos lie tu viai ne bu vo bro liš kai su-
tik ti ir jų at vy ki mas ne bu vo de ra mai 
pa žy mė tas vi suo me ne je. Įta riu, kad 
ir ki tiems užsie nio lie tu viams dva-
siškai tai yra di de lis da ly kas; stip rus 
pa trio ti nis jaus mas stū mė juos taip 

Pa sau li nės jau nų jų ly de rių 
or ga ni za ci jos „Ju nior Cham ber In-
ter na tio nal“ (JCI) Vil niaus ini cia ty-
va or ga ni zuo ja mas tarp tau ti nis pro-
jek tas, tu rin tis tiks lą – nuo mo ja ma 
jach ta api plauk ti Vi dur že mio jū rą. 

Pa grin di nė pro jek to idė ja – 
ap lan ky ti pa grin di nius mies tus-uos-
tus, įsi kū ru sius Vi dur že mio ir Ad ri-
jos jū rų ba sei ne, su ku riais Lie tu va 
is to riš kai tu rė jo kul tū ri nių, pre ky bi-
nių, di plo ma ti nių ry šių ar jų užuo-
maz gų.

Pro jek tui ke lia mi am bi cin gi 

Mi ka lo jaus Kris tu po Rad vi los Naš lai tė lio pė do mis

pa si elg ti – at vyk ti į Lie tu vos var-
do tūks tant me tį šven čian čią tė vų ir 
pro se ne lių ša lį. Tai gi kam tuo met 
Spor to de par ta men tui leis ti mi li jo-
nus, kvies ti vi sus pa sau lio lie tu vius 
at vyk ti į Pa sau lio lie tu vių spor to 
šven tę, kai Lie tu vos vi suo me nė tam 
ne pri ta ria.  

Šiuo lai ki nis lie tu vių kal bos 
žo dy nas sa ko, kad pa trio tiz mas – 
at si da vi mas, mei lė, pa si au ko ji mas 
sa vo tė vy nei, tau tai. Tai gi, Kros nos 
mo kyk los žmo nės jau čia si esan tys 
tos tau tos da li mi ir yra la min gi kas-
met ga lė da mi pa tir ti ne su vai din to, 
tik ro ir pa pras to pa trio tiz mo pliūps-
nį, ku rį at ve ža ar at siun čia Ka lė dų 
šei mos na riai iš Aust ra li jos. 

Sil vi ja Bra zins kai tė

užda vi niai – su si tik ti su nu ma ty tų 
mies tų sa vi val dy bės at sto vais, pre-
ky bos ar kul tū ros ata šė ir pa si ra šy-
ti „Me mo ran dum of un ders tan ding“ 
(MOU) dėl to les nių tarp tau ti nių san-
ty kių plė to ji mo.

Ke lio nės pa grin du pa im tas 
1583-1584 m. vy ku si Mi ka lo jaus 
Kris tu po Rad vi los Naš lai tė lio ke lio-
nės į Šven tą ją Že mę marš ru tas. Įdo-
mu tai, kad šis Ge di mi nai čių-Rad vi-
lų gi mi nės ku ni gaikš tis, žy mus LDK 
di di kas, vals ty bės ir ka ri nis vei kė-
jas, la biau siai iš gar sė jo kaip pir mo jo 

tiks laus LDK že mė la pio už sa ko vas. 
Pi lig ri mi nė M. K. Rad vi los Naš lai tė-
lio ke lio nė ap ra šy ta jo kny go je „Ke-
lio nė į Je ru za lę“ (1601 m.).

Jach ta „Gold of Lit hu a nia“ 
ke ti na at gai vin ti šios ke lio nės pri si-
mi ni mus…

 
Projektas jau vykdomas, dau-

giau in for ma ci jos galima rasti – 
www.gol dof lit hu a nia.com http://lie-
tu va1000.lt/en/, http://www.cul tu re-
li ve.lt/en/main/ 

AUSTRALIJOS KALĖDŲ FONDO PREMIJOMIS TALENTŲ DIENĄ MANTAS APDOVANOJO 
KROSNOS MOKYKLOS MOKINIUS IR MOKYTOJUS
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Šiau lių uni ver si te to bib lio te-
ko je ati da ry tas auš ri nin ko dak ta ro 
Jo no Šliū po ar chy vas. Ati da ry me 
da ly va vo ir pra ne ši mą apie sa vo tė vą 
per skai tė ar chy vą su rin kęs JAV gy-
ve nan tis jo sū nus Vy tau tas Šliū pas. 
Anot bu vu sio ŠU rek to riaus Vin co 
Lau ru čio, pa si ra šiu sio su tar tį su Vy-
tau tu Šliū pu dėl ar chy vo per da vi mo, 
di džiau sias džiaugs mas bus ma ty ti 
šia me ar chy ve triū sian čius jau nus 
moks li nin kus. „Ar chy vas yra au ten-
tiš kas, įdo mus. Ma nau, ne vie na di-
ser ta ci ja bus ap gin ta nau do jan tis čia 
su kaup ta me džia ga“, – sa kė V. Lau-
ru tis.

Pa gal sce na ri jų in ži nie rius 
Vy tau tas Šliū pas, kaip gar bin giau-
sias sve čias, tu rė jo kal bė ti pas ku ti-
nis, bet jis pa reiš kė kal bė si ąs pir mas. 
Vy tau tas apie sa vo tė vą sa kė, kad šis 
bu vo dau gu mos ne su pras tas auš ri-
nin kas, nes tuo me tu ma žai lie tu vių 
pri ly go jam iš si la vi ni mu ir men ta-
li te tu. Pa sak sū naus, dak ta ras Jo nas 
Šliū pas bu vo lai ko mas lais va ma niu, 
be die viu, at eis tu. Ne dau ge lis ži no-
jo, kad jis – pa trio tas ir ko vo to jas 
už Lie tu vos lais vę, „Aušros“ su ma-
ny to jas ir lei dė jas, ra šy to jas, iš lei dęs 

Dak ta ro auš ri nin ko Jo no Šliū po ar chy vas at si vė rė vi suo me nei
per 80 kny gų 
ir re da ga-
vęs sep ty nis 
l i e  tu  v i š  kus 
laik raš čius, 
pa ra šęs pir-
mą ją Lie tu-
vių li te ra tū-
ros is to ri ją. 
Jo nas Šliū-
pas pir ma sis 
A m e  r i  k o  j e 
lie tu vių var-
du pa reiš-
kė lo ja lu mą 
Lie tu vos ta-
ry bai, pro-
pa ga vo lie-
tu vių-lat vių 
vals ty bę, bu-
vo pir ma sis 
di plo ma tas, 

at sto va vęs Lie tu vai 1918 m. Was-
hing to ne, Lon do ne, Lat vi jo je ir Es-
ti jo je. Pir ma sis lie tu vis, įsi dar bi nęs 
JAV Se na te, at spaus di nęs at si šau ki-
mą sa vo var du dėl lie tu vių ir lat vių 
ne pri klau so my bės ofi cia lia me lei-
di ny je. Pa lan gai jis iš ko vo jo mies-
to tei ses ir ta po pir muo ju Pa lan gos 
bur mist ru.

Po gra žių kal bų ren gi nio da ly-
viai bu vo pa kvies ti ap žiū rė ti per duo-
da mo ar chy vo. Bib lio te kos dar buo-
to jų dė ka 205 dė žės – trys to nos lei-
di nių pri ei na ma for ma pa tei kia mos 
lan ky to jams. Pa sak be ne dau giau sia 
dar bo įdė ju sios Gra ži nos Au gie nės, 
ar chy ve – įvai rių žmo nių pa li ki mas, 
pa ties dak ta ro ra šy tos, jo bib lio te kos 
kny gos ir kny gos apie jį, yra daug 
Ame ri kos, Aust ra li jos, Bra zi li jos, 
Ar gen ti nos ir Vo kie ti jos lie tu vių do-
va no tų kny gų, daug nuo trau kų, pe-
ri odi kos, al bu mų, ran kraš čių, laiš kų.

Vy tau tas Šliū pas sa ko rin kęs 
me džia gą be jo kio par ti jų di fe ren ci-
ja vi mo – čia yra ir lie tu vių ko mu nis-
tų li te ra tū ros, ir ka ta li kų. Tarp au ko-
to jų yra ke le tas ku ni gų. Vie na įdo-
miau sių do va nų – vi sas „Lais vo sios 
min ties“ kom plek tas, ku rį Jo no Šliū-

po ar chy vui pa do va no jo Chi ca gos 
Šv. Ka zi mie ro aka de mi jos di rek to rė.

Su si rin ku sių jų lau kė ke lios 
staig me nos. Vie na jų – Sve čių kny-
ga, ku rio je pir mie ji pa si ra šė Vy tau-
tas ir Van da Šliū pai, ki ta – pa lan-
giš kio me ni nin ko su kur ta gin ta ri nė 
Jo no Šliū po mo zai ka, pa puo šu si ar-
chy vą. Staig me ną pa tei kė ir me no ty-
ri nin kas Vy te nis Rim kus, pa do va no-
jęs dvi ori gi na lias 1923 ir 1924 m. 
Šiau lių gim na zi jos iš leis tu vių nuo-
trau kas, ku rio se ša lia di rek to riaus 
sė di dak ta ras Jo nas Šliū pas, tuo me-
tu dir bęs mo ky to ju, bu vęs vi ce di rek-
to rius. Šios nuo trau kos išli ko, nors 
V. Rim kaus šei ma bu vo ištrem ta.

Ir dar. Pa sa ko ji mas ne bū-
tų pil nas, jei ne pa mi nė tu me pa ties 
Vy tau to Šliū po nuo pel nų. Vy tau tas 
Jo nas Šliū pas bai gė Oha jo uni ver-
si te tą, vė liau sta ty bos in ži ne ri ją Il-
li nois ins ti tu te, stu di ja vo hid rau li-
kos moks lus. Ak ty vus vi suo me nės 
vei kė jas. Da ly va vo Chi ca gos skau tų 
ju dė ji me. Li be ri jo je dve jus me tus 
gi li no hid rau li kos ži nias, ty ri nė jo 
ge le žin ke lius Bo li vi jo je, 3 me tus 
dir bo Ry tų Pa kis ta ne, da bar ti nia me 
Ban gla de še. Dir bo Bang ko ke, In-
do ne zi jo je. Tarp tau ti nės in ži nie rių 
kor po ra ci jos na rys. Daug va ži nė jo 
po Kon gą, Al žy rą, Egip tą, Su da ną, 
Ke ni ją, pri klau sė mi si jai dėl ka ro su-
griau to Be iru to at sta ty mo. Pri klau sė 
Ame ri kos Su da no ko mi si jai. Sep ty-
ne rius me tus gy ve no Sau do Ara bi jo-
je, kur įstei gė Ar ti mų jų Ry tų lie tu-
vių sky rių, su bū rė 17 šei mų. Gar sus 
in ži nie rius pri klau sė tarp tau ti nėms 
or ga ni za ci joms, taip pat Ame ri kos 
in ži nie rių ir ar chi tek tų są jun gai. Pri-
klau so JAV Lie tu vių Ben druo me nei, 
yra „Ro ta ry“ klu bo na rys. Iš ėjęs į 
pen si ją at si da vė lie tu viš kai veik lai. 
Įstei gė ir va do vau ja sa vo tė vo ar-
chy vui, Gruz džių se niū ni jo je įkū rė 
eks pe ri men ti nį Auk su čių ūkį. Vy tau-
tui Šliū pui su teik tas ŠU gar bės na rio 
var das.

Ire na Bud rie nė
Iš siau liai.plius.lt

VANDA IR VYTAUTAS ŠLIŪPAI ARCHYVO ATIDARYME
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Glo ba li za ci ja, ju dė ji mo lais vė 
ir be si ku rian ti nau jos ko ky bės eu-
ro pi nė erd vė lie tu viš kai ta pa ty bei, 
lie tu vy bės iš sau go ji mui me ta nau jus 
iš šū kius. Pas ta rai siais me tais pa ste-
bi mai iš au gu si už sie nio lie tu vių ben-
druo me nė rei ka lau ja nau jų, kū ry biš-
kų spren di mų pa lai kant ir puo se lė-
jant lie tu vy bę už sie ny je. 

Rug pjū čio 28 d. Vil niu je vy ko LR di plo ma ti nių at sto vy bių ir kon su li nių įstai gų va-
do vų me ti nis su va žia vi mas te ma „Di plo ma ti nės tar ny bos už da vi niai, puo se lė jant lie-
tu vy bę. Kon su li nių pa slau gų ge ri ni mas“, ku ria me pra ne ši mą apie PLB veik lą ir pro-
ble mas skai tė PLB Val dy bos pir mi nin kė Re gi na Na ru šie nė. Įžan gos žo dį ta rė už sie nio 
rei ka lų mi nist ras Vy gau das Ušac kas; Iš ei vi jos in ti tu to, vei kian čio prie Vy tau to Di džio-
jo uni ver si te to, di rek to rius prof. Egi di jus Alek san da ra vi čius kal bė jo apie lie tu vy bės 
puo se lė ji mo už da vi nius iš ei vi jo je ir vals ty bės vaid me nį; TMI Do gen. di rek to rius Ar-
vy das Dau no ra vi čius – apie di plo ma ti nių tar ny bų veik lą re or ga ni za vus TMI Dą; pa si-
sa ky muo se ir dis ku si jo se kal bė jo bu vęs PLB at sto vas Lie tu vo je Gab rie lius Žem kal nis, 
PLB Val dy bos na rės Da lia Hen ke ir Ire na Gas pe ra vi čiū tė, am ba sa do rius JAV Aud rius 
Brūz ga, am ba sa do rė Ka na do je Gin tė Da mu šy tė ir kt. 

Pa tei kia me Lie tu vos už sie nio rei ka lų mi nist ro Vy gau do Ušac ko įžan gi nį žo dį ir 
PLB Val dy bos pir mi nin kės Re gi nos Na ru šie nės pra ne šimą.

Per mai nų Vy riau sy bė už sie nio lie tu vių po rei kiams
Vy gau das Ušac kas

Lietuvos už sie nio rei ka lų mi nist ras

Per mai nų Vy riau sy bė sa vo 
pro gra mo je įsi pa rei go jo rem ti už sie-
ny je gy ve nan čių lie tu vių ta pa ty bės 
iš sau go ji mą, nau jų ben druo me nių 
for ma vi mą si bei lie tu vių kal bos, is-
to ri jos, tra di ci jų iš lai ky mą, o taip 
pat įtrauk ti už sie nio lie tu vius į vals-
ty bės gy ve ni mą ir pri tai ky ti Lie tu-
vos vals ty bės po li ti ką glo ba li za ci jos 

są ly goms. 
Nuo 2010 m. sau sio 1 d. re-

or ga ni za vus Tau ti nių ma žu mų ir iš-
ei vi jos de par ta men tą prie Lie tu vos 
Res pub li kos Vy riau sy bės ir Lie tu-
vių grį ži mo į Tė vy nę in for ma ci jos 
cen trą, šiuos už da vi nius įgy ven dins 
Už sie nio rei ka lų mi nis te ri ja,  per im-
sian ti di dži ą ją šių dvie jų ins ti tu ci jų 

LR DI PLO MA TI NIŲ AT STO VY BIŲ IR KON SU LI NIŲ ĮSTAI GŲ VA DO VŲ ME TI NIA ME SU VA ŽIA VI ME KAL BA UŽ SIE NIO REI KA LŲ MI NIST-
RAS VY GAU DAS UŠAC KAS. ELTA NUOTR.
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funk ci jų da lį už sie nio lie tu vių rei ka-
lų ko or di na vi mo sri ty je.

At si žvel giant į nau jas URM 
funk ci jas, yra pa reng tas Di plo ma-
ti nės tar ny bos įsta ty mo pa kei ti mo 
pro jek tas, ku ria me di plo ma ti nės at-
sto vy bės ir kon su li nės įstai gos įpa-
rei go tos rū pin tis už sie ny je gy ve nan-
čių lie tu vių ry šių su Lie tu va pa lai ky-
mu ir stip ri ni mu. 

Sa vo ruožtu URM ko le gi ja 
š.m. bir že lio 25 die ną pri ėmė spren-
di mą „Įpa rei go ti vi sas di plo ma ti nes 
at sto vy bes ir kon su li nes įstai gas, at-
si žvel giant į DTĮ pa pil dy mą, įtrauk ti 
dar bą su lie tu viais, gy ve nan čiais to-
je ša ly je, į sa vo veik los pla nus ir pa-
skir ti at sa kin gus as me nis už ry šius 
su už sie nio lie tu viais“ ir „Įpa rei go ti 
mi nis te ri jos de par ta men tus, ren giant 
veik los pla nus bei Mi nis te ri jos va-
do vy bės ko man di ruo tes, nu ma ty ti 
ry šių su už sie nio lie tu viais stip ri ni-
mo prie mo nes ir pa siū ly ti jas įtrauk-
ti į bū si mą URM veik los stra te gi nį 
pla ną“. 

To kiu bū du Lie tu vos di plo ma-
ti nė tar ny ba įgy ja uni ka lią ga li my bę 
ne tik re a guo ti į kin tan čią tik ro vę, 
bet ir ją kur ti. Puo se lė da mi lie tu-
vy bę, rem da mi už sie ny je gy ve nan-
čių lie tu vių ta pa ty bės iš sau go ji mą 
ir nau jų jų lie tu viš kos iš ei vi jos ben-
druo me nių for ma vi mą si mes tie sio-
giai pri si dė si me prie nau jos, iš ties 

glo ba lios Lie tu vos kū ri mo. 
Bū tent į nau jus lie tu vių tau tos 

eg zis ta vi mo at si vė ru sio je pa sau li nės 
ge og ra fi jos erd vė je po rei kius at si-
lie pia ren gia ma „Glo ba lios Lie tu-
vos“ – už sie nio lie tu vių įtrau ki mo į 
vals ty bės gy ve ni mą ir kom plek si nės 
Lie tu vos vals ty bės po li ti kos adap-
ta vi mo glo ba li za ci jos są ly go mis – 
stra te gi ja. 

Vi si šie už da vi niai ir funk ci jos 
pa rei ka laus ne tik nau jų di plo ma ti-
nės tar ny bos  kom pe ten ci jų ir ži nių, 
pa si šven ti mo bei as me ni nės at sa ko-
my bės, bet, at si žvel giant į su ma žė-
ju sius asig na vi mus, ir iš ra din gu mo 
įgy ven di nant Lie tu vos Res pub li kos 
Vy riau sy bės pri ori te tus san ty kiuo se 
su už sie nio lie tu viais.

Ypač svar bu net ir sun kme-
čio są ly go mis iš sau go ti kon su li nės 
tar ny bos pri ei na mu mą, ar tu mą žmo-
nėms, de ra mai re a guo ti į jų iš sa ky-
tus lū kes čius ir pa dė ti iš si pil dy ti tei-
sė toms jų vil tims. Juk bū tent į  kon-
su li nę tar ny bą  pir miau sia krei pia si 
už sie ny je gy ve nan tys tau tie čiai su 
sa vo pro ble mo mis; o pa gal kon su li-
nių pa slau gų ko ky bę ne re tai spren-
džia ir apie vi sos di plo ma ti nės tar-
ny bos veik los efek ty vu mą. 

Esa me ne ma žai nu vei kę ma-
žin da mi už sie ny je gy ve nan čių Lie-
tu vos Res pub li kos pi lie čių ad mi nist-
ra ci nę naš tą. Pa gal tau tie čių pra šy-

mus at sa kin goms Lie tu vos ins ti tu ci-
joms nuo lat tei kia me pa siū ly mus dėl 
tei si nių pro ce dū rų su pap ras ti ni mo ir 
tei sės ak tų pa kei ti mo, ren gia me pa-
siū ly mus tar pins ti tu ci nei dar bo gru-
pei dėl kon su li nių pa slau gų per kė li-
mo į elek tro ni nę erd vę.

Pa mi nė siu ke le tą pa vyz džių. 
Esa me pa sie kę, kad bū tų su ma žin-
ti rei ka la vi mai tei kiant do ku men tus 
dėl pa so iš da vi mo, spren džiant pi lie-
ty bės klau si mus ir vyk dant ci vi li nės 
būk lės ak tų ap skai tą. Di plo ma ti nės 
ir kon su li nės įstai gos už sie ny je jau 
ga li at lik ti gy ve na mo sios vie tos de-
kla ra vi mą ir Lie tu vos Res pub li kos 
pi lie čių san tuo kos už sie ny je įre-
gist ra vi mą. Nu sta tė me kon su lų „iš-
va žiuo ja mų jų mi si jų“ į stam bes nes 
lie tu vių ben druo me nes tvar ką. Ku-
ria me į tau tie čių po rei kius orien tuo-
tą, pa to ges nę URM kon su li nės in for-
ma ci jos in ter ne ti nę sve tai nę. 

Jau nu ma ty ti ki ti kon su li nių 
pa slau gų pa pras ti ni mo dar bai, ku-
riuos ti ki mės įgy ven din ti net ir sun-
kme čio spau džia mi. To dėl ti kiuo si, 
kad ši se si ja bus dos ni nau jų idė jų 
ir pa siū ly mų, kaip ge riau siai ir eko-
no miš kiau siai sun kme čio są ly go mis 
ga li me už tik rin ti aukš čiau sią mū sų 
tar ny bos veik los ir pa slau gų ko ky bę 
kas die nė je są vei ko je su tau tie čiais 
už sie ny je.

Lie tu viai Va ka rų trem ty je 
1949 m. su kū rė Lie tu vių Char tą. Re-
mian tis šia Char ta bu vo su kur ta Pa-
sau lio Lie tu vių Ben druo me nė. PLB 
jun gia vi sus už Lie tu vos ri bų gy ve-
nan čius lie tu vius, sie kia iš lai ky ti lie-
tu vių tau tos gy vy bę: jos kal bą, kul-
tū rą, pa pro čius, tra di ci jas ir re mia 
ne pri klau so mos Lie tu vos vals ty bę. 
Pa sau lio Lie tu vių Ben druo me nę su-
da ro at ski rų kraš tų bei vals ty bių 
ben druo me nės. Šiuo me tu PLB pri-
klau so 41 kraštas. 

Už sie nio lie tu viai yra in teg-

Pa sau lio Lie tu vių Ben druo me nės iš šū kiai ir už da vi niai
Re gi na Na ru šie nė

PLB Val dy bos pir mi nin kė, J.D.

ra li lie tu vių tau tos ša ka. Svar bu su-
si pa žin ti su Lie tu vių Ben druo me ne 
už sie ny je. „Be Lie tu vių Ben druo me-
nės, kaip vi suo me ni nės ins ti tu ci jos, 
įkū ri mo ir rai dos is to ri jos Lie tu vos 
is to ri ja – ne pil na, ne at spin di Ant-
ro sios res pub li kos dva sios, jos išsi-
vys ty mo ly gio bei ver ty bi nės ašies, 
jos or ga ni za ci nės va dy bos moks lo 
vai sių, pa skli du sių po pa sau lį. Ne-
mo kė da mi LR is to ri jos ne mo ka me ir 
Lie tu vos is to ri jos“, – rašė į am ži ną 
atil sį iš ėju si Vai va Veb rai tė, Lie tu vų 
Ben druo me nės ak ty vis tė. 

Pa sau lio Lie tu vių Ben druo-
me nė yra Lie tu vos vals ty bės at spin-
dys už sie ny je be te ri to ri jos, bet ta 
pa ti Lie tu va, – ra šo Bro nius Nai nys 
bu ves PLB pir mi nin kas. Pa sau lio 
Lie tu va tai yra „mes“ – gy ve nan tys 
už Lie tu vos ri bų, ben dro je kul tū ri nė-
je ir vi suo me ni nė je erd vė je. 

Kas yra Ben druo me nė? Tai 
žmo nių gru pė, ben dra dar biau jan ti 
ben dram tiks lui. XI II PLB Sei mas, 
ku ris vy ko šių me tų lie pos 8-10 die-
no mis, tvir ti na, kad pa ma ti niai PLB 
tiks lai yra:
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Tal kin ti lie tu viams, šiuo me-
tu gy ve nan tiems už Lie tu vos ri bų, 
iš lik ti pil na ver čiais ir są mo nin gais 
lie tu viais bei pa dė ti jiems iš sau go ti 
ir stip rin ti ryšius su Lie tu va;

Ska tin ti bei or ga ni zuo ti už 
Lie tu vos ri bų gy ve nan čių lie tu vių 
su si tel ki mą, kad, rei ka lui esant, kaip 
ir pra ei ty je, jie ga lė tų pa dė ti iš sau-
go ti Lie tu vos vals ty bin gu mą, pa dė tų 
už tik rin ti vals ty bės sau gu mą dirb da-
mi vi suo me niškai sa vo gy ve na muo-
se kraštuo se. 

Štai da bar ti niai PLB pa si-
ryžimai: lie tu vy bės iš lai ky mas už-
sie ny je ir Lie tu vos vals ty bės ge ro vė 
bei sau gu mas.  

Pa sau lio Lie tu vių Ben druo-
me nės ori gi na lūs ir da bar ti niai prin-
ci pai yra: vi suo ti nu mas, de mok ra-
tišku mas ir sa va no rišku mas. 

Vi suo ti nu mas – tai yra pri-
klau sy mas PLB, są mo nin gai ar ne. 
Pri klau sy mas Lie tu vių Ben druo me-
nei už sie ny je su ma ži na nu tau tė ji mą 
ir su tel kia ga li mą jė gą įgy ven din ti 
sa vo nu spręs tus tiks lus. Pa vie niai, 
ne svar bu ko kie mes di din gi, ne at lik-
si me sa vo pa si ryžimo, tik dirb da mi 
kar tu mes su ku ria me tą įvyk dy mo 
ga lią. 

De mok ra tišku mas. Kiek vie-
nas lie tu vis, užsie ny je gy ve nan tis, 
tu ri tei sę pri klau sy ti LB. Jis tu ri tei-
sę da ly vau ti jo at sto vų ir va do vų rin-
ki muo se. Jis tu ri tei sę iš reikš ti sa vo 
nuo mo nę.

Sa va no rišku mas. Vi si esa me 
sa va no riai, dir ba me be užmo kes čio, 
be pel no, au ko da mi sa vo lai ką, ga-
bu mus ir daž nai lė šas, pa den gda mi 
sa vo veik los išlai das. 

PLB yra ne pri klau so ma vi-
suo me nė – vals ty bei ar jos valdžiai 
ne pa val di ins ti tu ci ja. Nie kuo met LB 
ne ga li bū ti pri klau so ma nuo Lie-
tu vos ar ki tos bet ku rios vals ty bės 
po li ti nės val džios. LB tu ri bū ti sa va-
ran kiška, ne pa val di, ne pri klau so ma. 
Mes ne sa me ir ne ga li me tap ti „sve-
ti mais agen tais“ sa vo gy ve na muo se 
kraštuo se. 

PLB yra uni ka li pa sau lio Lie-
tu vos ap raiška, ji yra išskir ti nė. Ji 
yra lie tu vių, gy ve nan čių už Tė vy nės 
ri bų, at sto vas. 

Ši Vy riau sy bė nu spren dė per-
kel ti už sie nio lie tu vių de par ta men tą 
į Už sie nio rei ka lų mi nis te ri ją. Ko-
kius ry šius tu rės šis de par ta men tas, 
Už sie nio rei ka lų mi nis te ri ja ir krašto 
di plo ma tai su ben druo me nė mis – dar 
mums nė ra aiš ku. No ri me ti kė tis, 
kad bū si me part ne riai vyk dy da mi 
mū sų ben drus sie kius. 

Su pran tam, kad di plo ma tų 
vaid muo yra „da ly vau ti for muo jant 
ir įgy ven di nant vals ty bi nį ry šį su 
už sie ny je gy ve nan čias lie tu viais“. 
To vaid mens ne at lik si te be Lie tu vių 
Ben druo me nės, ku rią tu ri te ge riau 
su pras ti, ją ge riau pa žin ti ir pri pa-
žin ti.

Ko PLB pa gei dau ja iš UR 

ministerijos ir di plo ma tų:
Kon su li nės pa gal bos;
Po li ti nės pa ra mos ben druo-

me nėms, ypač etni nė se že mė se;
Pa si nau do ti LB pa ty ri mu. 

Kon sul tuo tis su LB apie at sto vy bių 
užda ry mą ir ati da ry mą bei pa kei ti-
mus; 

Ski riant at sto vus at kreip ti dė-
me sį, ar ski ria mo ji as me ny bė tiks 
to kraš to ben druo me nei; bū si mus 
at sto vus ge rai su pažin din ti su ta me 
krašte esan čia ben druo me ne ir jos 
po rei kiais.

No riu pa teik ti ke le tą spe ci fi-
nių pa sta bų.

Glo ba li za ci ja su ar ti no mus, 
bet glo ba li za ci ja dar ne pa da rė mū-
sų ar ti mų. LR Kon sti tu ci ja su tei kia 
Lie tu vos pi lie ty bę gims tant. Juo la-
biau, kad Lie tu vos is to ri ja sa vai me 
pri klau so kiek vie nam iš mū sų ir mū-
sų vai kams. Ne jau gi nu skur din si me 
sa ve ir juos, at stum da mi tą sa vo tau-
tos da lį nuo Tė vy nės? Lie tu vių kil-
mės lie tu viui pri klau so pi lie ty bė. Ji 
ne ga li bū ti at im ta iš už sie nio lie tu-
vių ir jų pa li ko nių.

Su si pažin ki te su LB sa vo pa-
skir ta me krašte ir PLB. Užsi sa ky ki te 
PLB žur na lą „Pa sau lio lie tu vis“ per 
URM. At si nešiau ke le tą eg zem plio-
rių Jums pa ro dy ti. Ge riau su pra si te 
Pa sau lio Lie tu vių Ben druo me nę bei 
kraš tų lie tu vių ben druo me nių po rei-
kius ir ga lė si te ge riau vyk dy ti sa vo 
įga lio ji mus. Ne tik nau do ki te pa tei-
kia mą in for ma ci ją, bet ir pa tei ki te 
in for ma ci ją už sie nio lie tu viams per 
šį žur na lą. Pra smin gas ben dra dar-
bia vi mas yra tik per at vi rą ko mu ni-
ka ci ją ir kon sul ta ci ją. Pra šo me rem ti 
šią už sie nio lie tu vių spau dą.

Pri pa žin ki te ir gerb ki te Lie-
tu vių Ben druo me nės ne pri klau so-
mu mą. Pa li ki te lie tu vių ben druo me-
nėms spręs ti sa vo pro ble mas be Jū sų 
„pa tvar ky mo“. Jų nesu si pra ti mai yra 
jų rū pes tis, ir jie tu ri pa tys su si tvar-
ky ti. 

Pa dė ki me vie ni ki tiems, gerb-
ki me vie ni ki tus. Mū sų tiks lai yra 
to kie pa tys, jie gal ski ria si tik vyk-
dy mo bū du ir vie nas ki to su pra ti mo 
po rei kiu.

PLB VALDYBOS PIRMININKĖ REGINA NARUŠIENĖ
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Pa sau lio Lie tu vių Ben druo-
me nės XI II Sei mas š. m. lie pos 10 
die ną iš rin ko nau ją Val dy bą 2009-
2012 me tų ka den ci jai. Išrink to ji Val-
dy ba:  Jū ra tė Cas per sen, Ri mas 
Čup lins kas, Da lia Hen ke, Ju an 
Ig na cio Four ment Kal ve lis, Vi ta-
li ja Ko les ni ko va, Sta sys Ku lia vas, 
Pet ras Mak si ma vi čius, Re gi na Na-
ru šie nė, Au re li ja No rie nė, Arū nas 
Pa be dins kas, An ta nas Ra siu lis, 
An ge lė Vai čiū nie nė.

Pir ma ja me Val dy bos po sė dy je 
Val dy bos pir mi nin ke iš rink ta Re gi-
na Na ru šie nė ir į Val dy bą ko op tuo-
tas nau jas na rys – pre la tas Ed mun-
das Put ri mas. 

Ant ra sis PLB Val dy bos po-
sė dis vy ko elek tro ni niu pa štu nuo 
lie pos 26 iki rug pjū čio 17 die nos. 
Po sė dy je bu vo pa tvir tin tos PLB 
Val dy bos dar bo gai rės. Su da ry ta še-
šio li ka ko mi si jų: Švie ti mo rei ka lų, 

PLB Val dy bos nariai pasiskirstė pareigomis

Kul tū ros rei ka lų, Fi nan sų rei ka lų, 
Sie lo va dos rei ka lų, Jau ni mo rei ka-
lų, Spor to rei ka lų, PLB įvaiz džio, 
in for ma ci jos sklei di mo ir „Pa sau lio 
lie tu vio“ rei ka lų, Vi suo me ni nių rei-
ka lų, Or ga ni za ci nių rei ka lų, Nau jo-
sios emig ra ci jos rei ka lų, Ry tų kraš tų 
rei ka lų, Ru si jos rei ka lų, Pie tų Ame-
ri kos rei ka lų, Eu ro pos kraš tų rei ka-
lų, JAV, Ka na dos, Aust ra li jos, Nau-
jo sios Ze lan di jos, Ja po ni jos rei ka lų, 
Spe cia lių jų pro jek tų. Išrink ti Ko mi-
si jų pir mi nin kai: Jū ra tė Cas per sen 
– Švie ti mo ko mi si jos, Ri mas Čup-
lins kas – Kul tū ros rei ka lų ko mi si jos, 
Arū nas Pa be dins kas – Fi nan sų rei-
ka lų ko mi si jos, pre la tas Ed mun das 
Put ri mas – Sie lo va dos rei ka lų ko-
mi si jos, Sta sys Ku lia vas – Jau ni mo 
rei ka lų ir Spor to rei ka lų ko mi si jų, 
Au re li ja No rie nė – PLB įvaiz džio, 
in for ma ci jos sklei di mo ir „Pa sau lio 
lie tu vio“ rei ka lų ko mi si jos, Re gi na 

Na ru šie nė – Vi suo me ni nių  rei ka-
lų ko mi si jos, Pet ras Mak si ma vi čius 
–  Or ga ni za ci nių rei ka lų ir Spe cia-
lių jų pro jek tų ko mi si jų, Da lia Hen-
ke – Nau jo sios emig ra ci jos rei ka lų 
ir Eu ro pos kraš tų rei ka lų ko mi si jų, 
Vi ta li ja Ko les ni ko va – Ry tų kraš tų 
rei ka lų ko mi si jos, An ta nas Ra siu-
lis – Ru si jos rei ka lų ko mi si jos, Ju an 
Ig na cio Four ment Kal ve lis – Pie tų 
Ame ri kos rei ka lų ko mi si jos, An ge lė 
Vai čiū nie nė – JAV, Ka na dos, Aust ra-
li jos, Nau jo sios Ze lan di jos, Ja po ni-
jos rei ka lų ko mi si jos. 

Val dy ba nu ta rė pa skir ti Vir gi-
ni ją Gry bai tę PLB Val dy bos sek re-
to re, Ra mu tį Pliū rą – PLB Val dy bos 
iždi nin ku, Ele ną Ska li šie nę – „Pa-
sau lio lie tu vio“ iždi nin ke, Ri mą Do-
mans kį – PLB ad vo ka tu, Si gi tą Bir-
ge lį – PLB tin kla la pio http://www.
plbe.org ad mi nist ra to riu mi.

PLB VAL DY BOS PIR MI NIN KĖ RE GI NA NA RU ŠIE NĖ KAR TU SU LIE TU VOS KUL TŪ ROS, MOKS LO IR SPOR TO AT STO VAIS PAS LR 
PRE ZI DEN TĘ DA LIĄ GRY BAUS KAI TĘ

nukelta į 23 psl.
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At ro do, tik va kar, vi sai ne se-
niai, vy ko Lie tu vos tūks tant me čio 
Dai nų šven tė „Am žių su tar ti nė“. 
Dar au sy se skam ba jos mu zi ka ir 
dai nos, o vei das dar ne spė jo pa slėp ti 
džiaugs mo ir di dy bės šyp se nos, ku ri 
su si lie jo į 40 tūks tan čių da ly vių šir-
džių lai mės, pa si di džia vi mo ir mei-
lės Lie tu vai gies mę. Skir tin gi bal sai 
su si lie ja į vie ną šir dies dai ną, ka da 
gir di ša lia sa vęs ki tą, o vi sų šir dys 
– vie na Lie tu va, per tūks tant me čius 
gau džian ti į Am žių su tar ti nę.

Tūks tant me tį ju bi lie jų šven-
čian ti Lie tu va, Eu ro pos kul tū ros sos-
ti ne šie met ta pęs Vil nius pa ro dė, kad 
lie tu vių tau tos tra di ci jos, ben dra-
vi mas me no kal ba – stip ry bė, įkvė-
pu si lie tu vius pa kil ti, iš si va duo ti iš 
prie spau dos pan čių, vi sa da išlik ti 
išti ki miems sa va jam kraštui, tau tai, 
kal bai, tra di ci joms. Ir kur be gy ven-
tu me, sa vo Tė vy nės – Lie tu vos ne-
at si sa kę tei gia me vi sam pa sau liui – 

Lie tu vos tūks tant me čio Dai nų šven tės ai dai RUSIJOJE

Esa me ir Bū si me.
Tau ti nė kul tū ra – ke lias į tarp-

tau ti nį pri pa ži ni mą. UNES CO pri-
im tas spren di mas pri im ti lie tu vių 
Dai nų šven tę ne ma te ria lio jo žmo ni-
jos pa vel do ver ty be – Lie tu vos kul-
tū ros is to ri ją at spin din tis reiš ki nys, 
liu di jan tis Lie tu vos dai nų šven čių 
gy vy bin gu mą, šven čių ren gė jų, tra-
di ci jos puo se lė to jų veik los pra smin-
gu mą. Dai nų šven tės su bu ria ke lias 
kar tas į tau tos ben dru mą, pa de da ug-
dy ti mo ra li nes ver ty bes, da ro di džiu-
lę įta ką au gan čioms kar toms. 

Šven tė „Am žių su tar ti nė“ pa-
ro dė, kaip ge ra ir sma gu bū ti kar tu. 
Li ki mas lė mė mū sų kar toms su vok-
ti: „Mes čia jau tūks tan tį me tų ir 
dau giau“. At si tie sęs nuo dar bų ga li 
pa si di džiuo ti, kad esi lie tu vis, tu rin-
tis tur tin gą pa vel dą: dai nas, šo kius, 
pa pro čius, ama tus, tau ti nius dra bu-
žius, tra di ci jas, ku rios sklei džia si 
kai muo se, mies te liuo se ir di de liuo-

se mies tuo se. Ne pai sant eko no mi nio 
sun kme čio Lie tu vos kul tū ra iš gy ve-
na di džiau sią pa ki li mą – tai Lie tu vos 
žmo nių ir vals ty bės šven tė, ne vel tui 
ji su tam pa su lie pos 6-ja – Ka ra liaus 
Min dau go ka rū na vi mo die na.

Į „Am žių su tar ti nę“ at vy ko 
daug sve čių iš vi so pa sau lio, o Lie-
tu vos ra di jas ir te le vi zi ja ro dė kiek-
vie no Lie tu vos kraš to iš skir ti nu mą, 
sten gė si į šven tės vyks mą įtrauk-
ti vi sus. Vie ni iš jų – ke liau jan čios 
jach tos „Tūks tant me čio odi sė jos“ 
da ly viai. Jie lie pos 4-ją die ną at vy-
ko į Ka ra liau čių, su si ti ko su lie tu vių 
ben druo me ne, su mies to gy ven to-
jais, Lie tu vos kon su la to Ka li ning ra-
do (Ka ra liau čiaus) mies te dar buo to-
jais. Jie pa pa sa ko jo apie nuo sta bią 
ke lio nę ap link pa sau lį, ku rios tiks las 
– skelb ti Lie tu vos vardo tūks tant-
me tį, pa sa ko ti apie Lie tu vą, su si tik ti 
su pa sau lio ša lių lie tu vių ben druo-
me nė mis. Jū rei viai pa kvie tė lie pos 

KA LI NING RA DO (KA RA LIAU ČIAUS) KRAŠ TO VAI KŲ FOL KLO RO KO LEK TY VAI, FOL KLO RO DIE NOS „ŽE MY NĖ LĖ ŽIED KĖ LĖ LĖ“ 
DA LY VIAI
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5-sios va ka re vi so pa sau lio lie tu-
vius, kur jie be bū tų, su gie do ti Tau-
tiš ką gies mę – Lie tu vos him ną. Ne-
pa mirš ta mos su si ti ki mo aki mir kos 
– li ko nuo trau kos ir gra žus pri si mi-
ni mas. Ka ra liau čiaus lie tu viai at si-
lie pė į kvie ti mą – su gie do ti Lie tu vos 
him ną. Su si rin kę lie tu viai va ka re pa-
ju to lie tu viš ko krau jo pul są su vi so 
pa sau lio tau tie čių gies me.

Dai nų šven tė Vil niu je pa li ko 
ne pa pras tai daug įspū džių, emo ci jų, 
lai min gų su si ti ki mų, ben dra vi mo sa-
vo gim tą ja lie tu vių kal ba, ben dra vi-
mo dai na. Tai iš tik rų jų di džiu lė kū-
ry bos šven tė. 

Da bar apie da ly va vi mo šven-
tė je is to ri ją. Šią va sa rą tarp ke le to 
tūks tan čių Dai nų šven tės da ly vių 
Vil niu je da ly va vo ir mū sų Ka ra liau-
čiaus kraš to lie tu vių ko lek ty vų 75 
da ly viai.

Fol klo ro Die no je „Že my nė lė 
žied kė lė lė“ lie pos 4 die ną Se rei kiš-
kių par ke, da ly va vo apie 6 tūkst. da-
ly vių, tarp jų – pen ki Ka ra liau čiaus 
kraš to fol klo ro ko lek ty vai: Gum-
bi nės (Gu se vo) vai kų fol klo ro an-
sam blis „Nad ru vė lė“, va do vė Ire na 

Ti riu ba; Gas tų (Slav sko) vai kų fol-
klo ro an sam blis „Ber žy nė lis“, va-
do vė Lo re ta Ma ka rai tė Lit vi no va; 
Laz dy nų (Kras noz na mens ko) vai kų 
fol klo ro an sam blis „Še šu pė“ bei Ra-
gai nės (Ne ma no) 2 vid. mo kyk los 
mo ki niai, va do vė Al do na Stro je va; 
Ka ra liau čiaus (Ka li ning ra do) vai kų 
fol klo ro an sam blis „Gin ta rė lis“, va-
do vas Al gir das Kar mi la vi čius; Sta-
lu pė nų (Ne ste ro vo) su au gu sių jų fol-
klo ro an sam blis „Žie das“, va do vas 
Jo nas Dauk šys.

Ši fol klo ro die na bu vo ski-
ria ma Že mei, jai pa švęs tos dai nos 
ir dar bai. Že mė, Že my na, Že my nė-
lė – vie nas pa ma ti nių ir svar biau sių 
mū sų se no sios kul tū ros dė me nų. Ge-
di mi no kal no pa pė dė je, Se rei kiš kių 
par ke džiau gė mės skam ban čia Lie-
tu va – įvai rių et no gra fi nių sri čių – 
Aukštai ti jos, Žemai ti jos, Su val ki jos 
ir Mažosios Lie tu vos – tra di ci jo mis, 
mė gi no me už čiuop ti ir se nų jų bal tų 
gen čių re lik tus. Vi sa tai pa tir ti pa-
dė jo apie 280 Lie tu vos, lie tu vių et-
ni nių že mių ir iš ei vi jos fol klo ro an-
sam blių, 200 liau dies meist rų, ama-
ti nin kų, ki tų tra di ci jų puo se lė to jų, 

taip pat Lie tu vos tau tų – ru sų, len kų, 
gu dų, to to rių, ka rai mų, kt. ben druo-
me nės.

Ka ra liau čiaus (Ka li ning ra do) 
sri ties vai kų fol klo ri nio an sam blio 
da ly vių bu vo 45. Jie pa ro dė ben drą 
fol klo ri nę pro gra mą, ku rios truk-
mė bu vo 20 mi nu čių. Ro dos, tiek 
ne daug lai ko pa si ro dy mui – to kie 
Lie tu vos liau dies kul tū ros cen tro 
rei ka la vi mai kiek vie no fol klo ro die-
nos da ly viui – o ruošta si, re pe tuo ta 
– vi sus me tus. Tai su pran ta ma, kiek-
vie nas no rė jo pa ro dy ti sa vo pro gra-
mą, pa ruoš tą kuo ge riau. Dar prieš 
šven tę, 1-3 bir že lio die no mis, ne to li 
Vil niaus – Že muo siuo se Pa ne riuo-
se – bu vo or ga ni zuo ta vai kų ko-
lek ty vų et no kul tū ri nė sto vyk la. Jos 
tiks las – ga lu ti nis vai kų fol klo ri nės 
pro gra mos su da ry mas ir ben dros re-
pe ti ci jos kiek vie ną die ną. An sam-
bliai ne tu rė jo ga li my bės su reng ti 
ben dras re pe ti ci jas na muo se, nes gy-
ve na to li vie ni nuo ki tų, at ski ruo se 
mies tuo se, vai kai mo ko si at ski ro se 
Ka ra liau čiaus kraš to mo kyk lo se. O 
da bar Se rei kiš kių par ko aikš te lė-
je „Gim to ji že mė“, gre ta da ly vių iš 

DAI NŲ ŠVEN TĖS DA LY VIŲ EI TY NĖ Į VIN GIO PAR KĄ
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Lie tu vos, Ka re li jos, Lat vi jos, Bal ta-
ru si jos, Didžio sios Bri ta ni jos mū sų 
vai kų an sam blių ko lek ty vai ap gy nė 
Ka li ning ra do (Ka ra liau čiaus) sri ties 
da ly vių gar bę. No riu pa brėž ti, kad 
mū sų an sam bliai to kio aukš to ly-
gio šven tė je da ly va vo ne pir mą kar-
tą. Fol klo ri niai ko lek ty vai da ly va vo 
Pa sau li nė je dai nų šven tė je „Mes“ 
2003 me tais, Res pub li ki nė je moks-
lei vių dai nų šven tė je 2005 me tais 
ir Lie tu vos dai nų šven tė je „Bū ties 
ra tu“ 2007 me tais. Bet dau giau sia 
sva jo nių, vil čių ir sie ki mų vai kai tu-
rė jo, kad da ly vau tų Lie tu vos vardo 
tūks tant me čio ju bi lie ji nė je šven tė je. 
Sa vo dar bu sva jo nę įgy ven di no – jie 
da ly va vo, tai bu vo dar bo ir džiaugs-
mo die nos. Be pa si ro dy mų šven tės 
an sam blių da ly viai tu rė jo ga li my-
bę ap lan ky ti ir ki tus Dai nų šven tės 
ren gi nius: moks lei vių dai nų die ną 
„Skam ban tys vai kys tės so dai“ Vin-
gio par ke; kan klių kon cer tą „Skam-
bė ki te, kan klės“ Šv. Jo nų baž ny čio-
je; pu čia mų jų or kest rų kon cer tą „Va-
rio aud ra“ Kal nų par ke; šo kių die ną 
„Lai ko bry dėm“ Žal gi rio sta dio ne.

Dai nų die no je „Tūks tan čio 
auš rų dai nos Lie tu vai“ lie pos 6 die-
ną Vin gio par ke da ly va vo apie 30 
tūkst., tarp jų: Ka ra liau čiaus (Ka li-
ning ra do) lie tu vių vy rų an sam blis 
„Pen kė vai kee“, va do vas Al gir das 
Kar mi la vi čius; Ka ra liau čiaus (Ka li-
ning ra do) lie tu vių mo te rų an sam blis 
„Ga bi ja“, va do vė Svet la na Riž ko va.

Šie du an sam bliai pra ėjo at-

Po sė džio me tu bu vo kal ba ma 
apie PLB kil no ja mą ją pa ro dą. Val-
dy ba nu ta rė įga lio ti ir įpa rei go ti Le-
o ną Nar bu tį pri sta ty ti PLB kil no ja-
mąją pa ro dą Lie tu vo je.

PLB XI II Sei mas įpa rei go jo 
PLB Val dy bą kreip tis į Lie tu vos Res-
pub li kos Sei mą su pra šy mu pra plės ti 
Lie tu vos Res pub li kos Sei mo ir PLB 
Ko mi si ją dar 2 na riais. Tai su teik tų 
ga li my bę Aust ra li jos bei Pie tų Ame-
ri kos lie tu vių ben druo me nėms tu rė ti 
sa vo at sto vus Ko mi si jo je. Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Val dy bos 
pir mi nin kė Re gi na Na ru šie nė raš tu 

krei pė si į Sei mo pir mi nin ką su mi-
nė tu pra šy mu. 

Val dy ba krei pė si į kraš tų lie-
tu vių ben druo me nes pra šy da ma, 
at si žvel giant į sa vo ben druo me nės 
po rei kius, pa dė tį, spe ci fi ką, iš skir ti 
sa vo kraš to lie tu vių ben druo me nės 
pri ori te ti nes sri tis,  ko kia pa ra ma iš 
Lie tu vos ben druo me nei yra rei ka lin-
ga ir kaip krašto lie tu vių ben druo-
me nė ga li pri si dė ti prie Lie tu vos 
eko no mi nių, švie ti mo, kul tū ri nių... 
tiks lų įgy ven di ni mo ta me kraš te. 
Val dy ba pra šė kraš tų lie tu vių ben-
druo me nių at si žvelg ti į svar bą klau-
si mo ir at siųs ti sa vo at sa ky mus iki 

rug sė jo 15 die nos.
Val dy ba in for muo ja, kad nuo 

rug sė jo 7 die nos Gab rie lius Žem kal-
nis ne be ina PLB at sto vo Lie tu vo je 
pa rei gų. Val dy ba dė ko ja Gab rie liui 
Žem kal niui už il ga me tį ir pa si au-
ko ja mą dar bą šio se pa rei go se. PLB 
at sto vo sky ri mo klau si mas ati dė tas 
ki tam po sė džiui. Ka dan gi Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Valdybos 
pir mi nin kė Re gi na Na ru šie nė lan ko-
si Lie tu vo je, ji lai ki nai, kol kol bus 
pa skir tas nau jas at sto vas, ei na ir at-
sto vo Lie tu vo je pa rei gas.

ran ką. Vil niaus pe da go gi nio uni ver-
si te to „Ave Vi ta“ aka de mi nio cho ro 
va do vas Kas ty tis Ba ri sas, jis ir kū-
ry bi nės gru pės dai nų die nos na rys, į 
Ka ra liau čių su sa vo ko lek ty vu bu vo 
at vy kęs ge gu žės mė ne sį. Ta da ir įvy-
ko Ka ra liau čiaus mies to dvie jų an-
sam blių, no rin čių da ly vau ti šven tės 
Dai nų die no je, at ran ka. Su au gu sių 
dai nų an sam blių ko lek ty vams bu vo 
duo ta už duo tis – pa ruoš ti fi na li nes 
Dai nų die nos dai nas. Tarp tūks tan-
čių ki tų ko lek ty vų iš vi so pa sau lio 
su aša ro mis aky se mū siš kiai dai na-
vo „Kur bė ga Še šu pė“, „Kur gi ria 
ža liuo ja“, „Lie tu viais esa me mes 
gi mę, „Lie tu va bran gi“, „Die ve, 
lai mink Lie tu vą“. Vi si su pra to, kad 
to kia šven tė bū na tik vie ną kar tą 
per tūks tan tį me tų, džiau gė si ir di-
džia vo si da ly vau da mi. De ja, ki tos 
to kios ne be bus... Ne pa pras tai įspū-
din ga bu vo ei se na nuo Ka ted ros iki 
Vin gio par ko, ku ri tę sė si ke le tą va-
lan dų. Ro dos, vi sa Lie tu va su si rin-
ko į vie ną vie tą, vie ną va lan dą, kur 
ten dai nuo ja ir šo ka. Ne su truk dė ir 
„tra di ci nis“ šven tės lie tus, iš plo vęs 
ir taip iš šveis tas gat ves, o gal nu plo-
vęs tūks tant me čio žmo nių var gus. 
Ką ga li ži no ti ... To kios šventės už-
mirš ti ne įma no ma, ji de ga šir dy je, 
kvie čia su si bur ti, bū ti ge res niems ir 
ne už mirš tant tra di ci jų to liau kur ti ir 
my lė ti vie nas ki tą.

Vi si Ka ra liau čiaus (Ka li ning-
ra do) kraš to lie tu vių ko lek ty vų va-
do vai už da ly va vi mą Dai nų šven tė je 

„Am žių su tar ti nė“ Lie tu vos kul tū ros 
mi nist ro bei Lie tu vos liau dies cen tro 
di rek to riaus var du bu vo ap do va nuo ti 
at mi ni mo me da liais. Ko lek ty vų va-
do vai to kių me da lių tu ri ne vie ną. 
Tai pa si di džia vi mas, at mi ni mas ir 
pa gar ba an sam blių va do vams, ku rie 
įdė jo daug dar bo, rū pes čio ir šir dies 
ruoš da mi ko lek ty vus šven tei. Ačiū 
vi siems Ka ra liau čiaus sri ties me-
no va do vams už ne pails ta mą triū są 
puo se lė jant lie tu vių kul tū rą Ma žo-
jo je Lie tu vo je, ko lek ty vams už kas-
die nį dar bą, gy ve ni mą jo je ir, kas 
svar bu – mū sų at ža ly nui – moks lei-
viams, gar si nan tiems sa vo dar ne di-
de liais dar bais Lie tu vą. 

Da ly vau ti Dai nų šven tė je pa-
dė jo rė mė jai iš Chi ca gos, Ma žo sios 
Lie tu vos lie tu vių drau gi jos, ku ri ne 
vie ną kar tą yra su tei ku si fi nan si nę 
pa gal bą dai nų šven čių ko lek ty vams 
Ka ra liau čiaus kraš te. Šir din gai jiems 
ačiū. Dė ko ja me ir Lie tu vos Res pub-
li kos kon su la tui Ka li ning ra de, ku ris 
pa rė mė mū sų ko lek ty vų da ly va vi mą 
Dai nų šven tė je bei VšĮ Ka ra liau-
čiaus Lie tu vių Ben druo me nei už pa-
gal bą or ga ni zuo jant šią šven tę.

Al gir das Kar mi la vi čius
Ka ra liau čiaus kraš to lie tu vių 

ko lek ty vų iš vy kos 
į Dai nų šven tę or ga ni za to rius

Rū ta Le o no va
Ka ra liau čiaus 48 mo kyk los 

lie tu vių kal bos mo ky to ja

atkelta iš 3 psl.
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Kai sau lė blanks ta pa ma žu,
Rū kai miš kus ap den gia.
Į že mę gra žią iš di džiai
Rug sė jis jau at žen gia.

Pa by ra vėl ke liais vai kai,
Ži nių iš troš kę šir dys.
Čia lau kia jū sų mo kyk la,
Ji nai pri glaus, sušil dys.

Į ke lią to li mą iš leis
Ir seks il gai jūs skry dį.
Pa guos, pa lai mins, iš ly dės
Į šį pa sau lį di dį.

Gra ži, sau lė ta rug sė jo pir-
mo sios die na su kvie tė pa si puo šu-
sius uni for mo mis, ran ko se ne ši nus 
gė lė mis Pe le sos lie tu vių vi du ri nės 
mo kyk los mo ki nius bei pa no ru sius 
mo ky tis mū sų mo kyk lo je nau jo kė-
lius, jų tė ve lius, mo ky to jus, sve-

čius, ku rių at vy ko ne ma žas bū rys 
iš Lie tu vos ir Bal ta ru si jos ins ti tu ci-
jų. Nie ka da mū sų ne pa mirš ta TMID 
at sto vai – at vy ko gen. di rek to rius 
Ar vy das Dau no ra vi čius; nuo la ti nis 
sve čias mū sų mo kyk los ren gi niuo se 
Lie tu vos kon su la to Gar di ne ge ne-
ra li nis kon su las Ri man tas La ta kas, 
kon su lė Da lia Mic kie nė. Bal ta ru si-
jos pu sei at sto va vo Va ra na vo ra jo no 
švie ti mo sky riaus ve dė jo pa va duo to-
ja Ve ra Ma tu se vič, Bal tiš kių apy lin-
kės vyk do mo jo ko mi te to pir mi nin kė 
Fai na Sur kont.

Rug sė jo pir mo ji pra si dė jo šv. 
Mi šio mis, ku rias au ko jo Pe le sos 
kle bo nas Kas ty tis Krikš čiu kai tis. 
To liau šven tė per si kė lė į mo kyk los 
vi di nį kie me lį, ku rį ori gi na lia gy vų 
gė lių kom po zi ci ja pa puo šė auk sa-
ran kė mo ky to ja Ni jo lė Rim ku vie nė. 
Šven tės ve dan tie ji bu vo vie nuo lik to-

kai: Ele na Ivaš ko, nuo la ti nė lie tu vių 
kal bos olim pia dų Lie tu vo je da ly vė, 
ir mo kyk los me ni nės sa vi veik los ak-
ty vus da ly vis Po vi las Čer niak.

Iš kil min gai at li kus Lie tu vos ir 
Bal ta ru si jos Res pub li kų him nus mo-
kyk los di rek to rius Al fon sas Švel nys 
pa svei ki no vi sus su si rin ku sius su 
šven te, pa lin kė jo daug stip ry bės, iš-
tver mės, ge rų ži nių, pri sta tė sve čius, 
nau jai at vy ku sias mo ky to jas Vi ta li ją 
Ja ku čio ny tę ir Al do ną Ur ba na vi čiū-
tę.

Mo kyk los mažie ji svei ki no 
vi sus su šven te, de kla ma vo ei les 
apie va sa rą, mo kyk lą, drau gus, dai-
na vo dai ne les. At vy ko į mo kyk lą 
mo ky tis žio gas – Li nas Ma tiu le vi-
čius, 3 kl., pe lė – Ju li ja Ši me le vič, 
5 kl., skruz dė lė – Mar ga ri ta Ši lin, 5 
kl. Jie ap žiū rė jo pir mo kams skir tas 
kup ri nes, pa tiems pir mo kė liams lie-

Rug sė jo pir mo ji Pe le so jeBALTARUSIJOJE

RUG SĖ JO 1-OSIOS AKI MIR KOS PE LE SO JE
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pė jas at pa žin ti, bet pa tys į mo kyk-
lą ne bu vo pri im ti, nes, anot Vy tau to 
Ma tiu le vi čiaus, 5 kl. juos mo ko pa ti 
gam ta, o Alek san dras Ne del ko, 6 kl. 
pa reiš kė, kad ši mo kyk la skir ta mo-
ki niams, o ne vi so kiems žio gams ir 
pe lėms.

Pir mo sios kla sės mo ky to-
ja Ni jo lė An dru šai tie nė pa svei ki no 
sa vo bu vu sius ket vir to kus, o da bar 
penk to kus, pa lin kė jo bū ti ge rais, 
žin gei džiais, pri sta tė sa vo pir mo kė-
lius, ku rių net 5 pa no ro mo ky tis. Jie 
ne drą siai iš ta rė sa vo var dus.

Mo kyk los di rek to rius Al fon-
sas Švel nys, pa va duo to jai An ta ni na 
Ar ba čiaus kie nė, Jo nas Ma tiu le vi čius 
pa svei ki no vi sus su šven te, pir mo kė-
liams įtei kė nau jas kup ri nes. Pir mo-
kė liai bu vo svar biau si šven tės da ly-
viai, jiems bu vo skir tas di džiau sias 
dė me sys. Sa vo do va nų mai še lius at-
ri šo ir sve čiai. Do va nos by rė jo kaip 
iš gau sy bės ra go. Kny gos apie Lie-
tu vą ir Bal ta ru si ją, pir mo kų pa sai, 
sal dai niai, vis kas net ne til po ma žo-
se ran ke lė se... Ta nia Gri šan, Ju li ja 
Ši me le vič, Mar ga ri ta Ši lin, Ka ri na 
Ko va lev ska ja pa dai na vo sma gią dai-
ne lę, skir tą pir mo kams.

Bu vo pa kvies ti pa si ro dy ti 
nau jo kai ir jų tė ve liai. Šie met net 12  
nau jų mo ki nių pa no ro mo ky tis pas 
mus. 

 Ši šven tė ne bū tų bu vu si to-

kia gra ži ir reikš min ga, jei ne žmo-
nės, su pan tys mo ki nius nuo pat ma-
žų die nų. Tai – mo ky to jai.

Mo ky to jau, tu rei ka lin gas čia esi,
Pra smin gos vi sos ta vo die nos.
Šir dim, ran ka ir aki mis
Pa glos tai ir ma tai kiek vie ną.

Jau plau kus pa den gė šar ma,
Me tai su ger vėm nu plas no jo.
Bet mo kyk la tuo ir ge ra –
Jau nys tę ta vo at kar to ja...

Dar bų dar vir ti nė il gų
Ne lei džia ty liai at si kvėp ti,
Dar daug jums lin kim mo ki nių,
Šyp so ki tės ir ne liū dė kit.

Po šių svei ki ni mo žo džių vi-
si su ska to svei kin ti mo ky to jus, auk-
lė to jus, sve čius, o mo kyk los kai mo 
ka pe la, ku rio je smui ku grie žia pir-
mū nė, 8 kl. mok. Ju li ta Ar ba čiaus-
kai tė; akor de o nu gro ja Jus ti na Ar-
ba čiaus kai tė, abi tu rien tė, pir mū nė, 
dve jus me tus iš ei lės iš ko vo ju si lie-
tu vių kal bos olim pia do je Lie tu vo je 
pir mą sias vie tas; akor de o nu – penk-
to kas Vy tau tas Ma tiu le vi čius; pir-
mū nas, abi tu rien tas Po vi las Čer niak 
mu šė būg ną, o sep tin to kas Al ber tas 
Vit kov skis, ir gi pir mū nas, gro jo sin-
te za to riu mi. (Šią mo kyk los kai mo 
ka pe lą są ly gi nai ga li ma pa va din ti 

pir mū nų kai mo ka pe la.) Va do vau-
ja mi me no va do vo Pet ro Rim kaus 
tren kė skam bų mar šą „Ro žės žie de-
lis“.

Nu skam bė jęs skam bu tis, o po 
to vi sų da ly vių su dai nuo tas „Pe le sos 
mar šas“ pa kvie tė moks lei vius į kla-
ses, į pir mą pa mo ką „Tė vų že mė – 
ma no že mė“. 

Pra si dė jo septyniolikti moks-
lo me tai Pe le so je. Sep ty nio lik tą 
kar tą skam ba var pe lis, skelb da mas 
moks lo me tų pra džią. Ar ga lė jo pa-
gal vo ti pe le siš kiai, kai lei do sa vo 
vai kus į tik dar nau jai įkur tą lie tu vių 
mo kyk lą, ku rio je bu vo tik 8 mo ki-
niai, kad ji taip su kles tės, re mia ma 
Lie tu vos ins ti tu ci jų, ge ros va lios 
žmo nių. Da bar, kai vi sur ma žė ja 
mo ki nių, kai už da ro mos mo kyk los, 
mes iš lai kė me tą pa tį pra ėju sių me tų 
skai čių – 80 mo ki nių, nors po švie-
ti mo re for mos Bal ta ru si jo je įve di mo 
iš ėjo iš mo kyk los į gy ve ni mą dvie jų 
11-ųjų kla sių mo ki niai.

Dė ko ja me vi siems Lie tu vo je, 
ku rie pa lai ko mus, su pran ta, ko kį 
svar bų dar bą dir ba mo ky to jai. Svei-
ki na me vi sus ko le gas, ku rie dir ba 
užsie nio lie tu viško se mo kyk lo se, su 
Rug sė jo pir mą ja, lin ki me stip ry bės, 
pa si ti kė ji mo sa vi mi, iš tver mės.

Da nu tė Be liū nie nė 
Pe le sos lie tu vių vi du ri nės mo kyk los 

lie tu vių kal bos mo ky to ja 
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La bai gra žio mis ir šil to mis 
die no mis pra si dė jo moks lo me tai 
Pe le so je. Į mo kyk lą su gū žė jo mo ki-
niai, jų tė ve liai, nau jai at vy kę mo ky-
tis, su grį žo pail sė ję per va sa ros atos-
to gas ir su si kau pę dar bui mo ky to jai. 
Po il gų va sa ros atos to gų vi si ku pi ni 
įspū džių ir pri si mi ni mų.

Ta čiau di džiau sius ir ne už-
mirš ta mus įspū džius Pe le sos mo te rų 
ly gių bal sų an sam blis par si ve žė iš 
Vil niaus, kur da ly va vo tūks tant me-
čio dai nų šven tės fi na li nė je dai nų 
die no je lie pos 6 die ną. 

Ži no ma, ko lek ty vas nu my nė 
ne ma žą ke lią, pra lie jo ne ma žai pra-
kai to, kad pa tek tų į šią šven tę. Pri-
va lo mas re per tu a ras bu vo sun kus ir 
rei ka la vo di de lių vo ka li nių su ge bė-
ji mų. Rei kė jo iš mok ti 11 dai nų, mo-
kė ti at min ti nai jų teks tus. Kai ku rios 
re per tu a ro dai nos rei ka la vo aukš tų 
na tų, to dėl mū sų sop ra nai tu rė jo ge-
ro kai pa dir bė ti, kad ga lė tų šva riai iš-
dai nuo ti tas na tas.

Ko lek ty vas Vil niu je re pe ti ci-

Neužmirštami vasaros įspūdžiai Vilniuje

jas pra dė jo lie pos 4 die ną. Bu vo ap-
gy ven din tas la bai ge ra me vieš bu ty je 
ne to li Vin gio par ko est ra dos. Vi sus 
ste bi no la bai ge rai or ga ni zuo tas da-
ly vių mai ti ni mas, re pe ti ci jos ir lais-
va lai kis.

Iš au šo lie pos 6 die na, šiek tiek 
maiš tin ga, vė juo ta, bet va sa riš kai 
šil ta, ir tai džiu gi no.

Ne iš dil do mą įspū dį pa li-
ko ei ty nės Vil niaus gat vė mis nuo 
Ka ted ros aikš tės iki Vin gio par ko. 
Tūks tan čiai da ly vių žy gia vo su sa-
vo or kest rais, dai no mis, šo kiais, ap-
si ren gę sa vo ko lek ty vų spal vin gais 
kos tiu mais.

Mū sų dai ni nin kės žy gia vo 
kar tu su Ger vė čių kraš to šo kė jo-
mis, ap si ren gu sios mar gas pal viais 
tau ti niais rū bais, o ant gal vų vie to-
je ka rū nų tu rė jo su pin tus lau ko gė lių 
vai ni kus, ku rie su tei kė šven ti nį ak-
cen tą. 

Ka dan gi mes tu rė jo me sa vo 
ko lek ty vo pa va di ni mą „Pe le sa“, ku-
ris ro dė, iš kur esa me, tai žy giuo-

da mi su lau kė me daug ma lo nių vil-
nie čių pa svei ki ni mų, pa lin kė ji mų, 
mi nios šūks nių, pa lai ky mo. At ro dė, 
kad vil nie čiai ir mies to sve čiai tik į 
mus ir žiū ri.

Į Vin gio par ką lau kė ne leng-
vas 6 km. ke lias, bet tai mū sų ne-
nu var gi no, ma tant to kį pa lai ky mą. 
Ei se nos me tu mes pa ma tėm ir iš gir-
dom, kad vi si ži no Pe le sos kraš tą, o 
dau ge lis net ir pa bu vo jęs čia ne kar-
tą.

Pa ga liau at ėjo šven ti nis va-
ka ras, kai apie 13 tūks tan čių dai ni-
nin kų, pa de da mi ga lin gų or kest rų, 
di ri guo jant gar siems ša lies di ri gen-
tams, dai na vo nuo sta bias lie tu viš kas 
dai nas. Ži no ma, ir Pe le sos mo ky to-
jos dai na vo su vi sais kar tu. Tai bu vo 
nuo sta biai ma lo nu ir džiu gu. Vi sas 
iš lie tas per re pe ti ci jas pra kai tas at si-
pir ko, nes to kio di de lio pa trio tiš ku-
mo, pa si di džia vi mo Lie tu va se niai 
be bu vom ma tę.

Pet ras Rim kus
Pe le sos lie tu vių mo kyk los me no va do vas
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Rug pjū čio 14 d. Hu e ten fel de 
(Vo kie ti ja) įvy ku sia me Eu ro pos lie-
tu vių krep ši nio tur ny re (ELKT), ku-
ria me da ly va vo 13 ko man dų, fi na le 
šiais me tais su si ko vė Lon do no lie tu-
viai, pus fi na ly je 42:14 įvei kę Švei-
ca ri jos „Lie tu viai.CH“ ko man dą bei 
Drus ki nin kų „Grand Spa Lie tu va“ 
eki pą, ku ri tik po įnir tin gos ko vos 
re zul ta tu 38:34 su ge bė jo pa lauž ti 
Pie tų Šve di jos „Žu vė dų“ ko man dos 
pa si prie ši ni mą. Šve di jos lie tu viai li-
ko tre čio je vie to je, ma ža ja me fi na le 
nu ga lė ję ko man dą iš Švei ca ri jos. 

Nors iš pra džių at ro dė, kad 
„Lit hu a nian BC“, ne pra lai mė ju si 
šiais me tais nė vie ne rių rung ty nių, 
fi na le di de lio var go ne tu rės, Drus ki-
nin kų ko man da vis dėl to ra do sa vy-
je jė gų ir, pa ki lę le mia mam štur mui, 
bu vo net gi per svė rę re zul ta tą sa vo 

VOKIETIJOJEVII Eu ro pos lie tu vių krep ši nio tur ny ras
ko man dos nau dai. Ta čiau (2007 me-
tų čem pio nai) Lon do no lie tu viai po 
lai ku pa im tos mi nu tės per trau kė lės 
ėmė vėl de monst ruo ti ki bią gy ny-
bą bei pui kų ko man di nį su si žai di mą 
puo li me, ir tai jiems ga ran ta vo per-
ga lę re zul ta tu 46:30. Ge riau sio tur-
ny ro žai dė jo tau rė bu vo įteik ta „Lit-
hu a nian BC“ ko man dos na riui Egi-
di jui Ja nu le vi čiui. Jam taip pat bu vo 
įteik ta ir kom pa ni jos „pusk.lt“ do va-
na – pa žin ti nis „ki te sur fing“ kur sas 
Lie tu vos pa jū ry je.

Šis tur ny ras iš si ski ria tuo, kad 
aikš te lė je rung ty nių me tu pri va lo 
bū ti bent po vie ną mer gi ną. Žai dė-
joms yra tai ko mos įvai rios pri vi le gi-
jos, o jų pel no mi taš kai yra ver ti na-
mi dau giau ne gu vy rų. Jos ir vėl ta po 
tur ny ro puoš me na, o sa vo meist riš-
ku mu nie kuo ne nu si lei do dau ge liui 

stip rio sios ly ties at sto vų. Ste bint, 
pa vyz džiui, VII ELKT ge riau sios 
žai dė jos Au gus tės Žy gai tės iš Lon-
do no žai di mą, ne vie nas juo ka vo: ar 
ne ver tė tų kai ku riems vy rams, žai-
džian tiems prieš ją, tai ky ti šias pri-
vi le gi jas… A. Žy gai tei bu vo įteik ta 
tau rė ir „Grand Spa Lie tu va“ įsteig-
tas pri zas – sa vait ga lis dviem as me-
nims Drus ki nin kų van dens pra mo gų 
par ke ir vieš bu tis dviem as me nims. 

To li mų me ti mų kon kur se stul-
bi nan tį taik lu mą de monst ra vo Kęs-
tas Ri mas iš „Žal čių“ ko man dos, 
su ge bė jęs per mi nu tę įmes ti net 19 
tri taš kių. Mer gi nų ka te go ri jo je taik-
liau sia ta po Jū ra tė Va ly tė („Žal-
čiai“). 

Į krep ši nio tur ny rą Hu e ten fel-
de šie met bu vo at vy kę 142 krep ši-
nin kai iš Vo kie ti jos, An gli jos, Šve-

LINKS MO JI VO KIE TI JOS „OP LIA“ KO MAN DA
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di jos, Da ni jos, Bal ta ru si jos, Švei ca-
ri jos ir Lie tu vos, o per vie ną die ną 
bu vo su žais tos net 37 rung ty nės. Ne-
trū ko nie ko: nei gra žių pra si ver ži-
mų, nei taik lių me ti mų pas ku ti nė mis 
rung ty nių se kun dė mis, nei įspū din-
gų dė ji mų į krep šį, nei kar čių re pli kų 
tei sė jų at žvil giu. Bu vo ir pa temp tų 
rau me nų, iš na rin tų ko jų, ran kų, mė-
ly nių ir net su lau žy tų pirš tų. Ta čiau 

tai tik dar la biau pa ryš ki na lie tu vių 
ryž tin gu mą, ver žlu mą ir at kak lu mą 
ko vo jant dėl nu ga lė to jo ti tu lo. 

ELKT staig me na ta po tur ny ro 
nau jo kai – Švei ca ri jos lie tu viai, at si-
ve žę šau nų bū rį sir ga lių ir su ge bė ję 
pra si brau ti net iki pus fi na lio. Di de-
lių kom pli men tų nu si pel nė ir Frank-
fur to lie tu viai, at vy kę į tur ny rą tik 
pen kie se ir su žai dę net 6 rung ty nes 

be kei ti mų. Ne sėk mė šį kart ly dė jo 
ne vi sos su dė ties at vy ku sius pra ėju-
sių me tų čem pio nus „Camb rid ge“ 
krep ši nin kus, ku rie, nors ir de monst-
ra vo bran dų žai di mą ir be ne la biau-
siai su ge bė jo pa si prie šin ti Lon do no 
ko man dai po gru pio rung ty nė se, li ko 
tik sep tin to je vie to je. Šau niai pa si-
ro dė ir gau si jung ti nė Ko el no-Bo nos 
ko man da, taip pat at vy ku si į tur ny rą 
pir mą kar tą. Links miau sia ko man da 
bu vo pri pa žin ta pub li kos nu my lė ti nė 
Vo kie ti jos „Op lia“ eki pa, at vy ku si į 
tur ny rą be di des nių am bi ci jų, ta čiau 
su ge bė ju si už im ti gar bin gą 9 vie tą.

Po fi na li nių rung ty nių ir ap-
do va no ji mų da ly viai sku bė jo į Ren-
nho fo pi lies par ke be pra si de dan tį 
Eu ro pos lie tu vių ro ko fes ti va lį „Eu-
ro fes ti va lis 2009“, kur jų jau lau kė 
gru pė „Bip lan“, o įspū džių da li ni-
ma sis už si tę sė iki pat ry to. 

Tur ny ro or ga ni za to riai džiau-
gė si, kad jiems vėl pa vy ko su bur ti 
gau sų skir tin gų Eu ro pos ša lių, įvai-
rių pro fe si jų lie tu vių bū rį, ku rį vie-
ni ja ben dras po mė gis – krepšinis. 

Tur ny rą ren gė Eu ro pos lie-
tu vių kul tū ros cen tras (ELKC), va-
do vau ja mas Ri mo Čup lins ko, tal ki-
nin kau jant Vo kie ti jos Lie tu vių Ben-
druo me nės Ko el no-Bo nos apy lin kės 
pir mi nin kei Ie vai Klei naus kas ir Vo-
kie ti jos „Žal čių“ krep ši nio ko man-
dos ka pi to nui Min dau gui Ja ci ne vi-
čiui (Lund gre nui). 

Ga lu ti nė ko man dų ri kiuo tė: 
1. Lon do nas „Lit hu a nian BC“ 
2. Drus ki nin kai „Grand Spa 

Lie tu va“ 
3. Šve di ja „P.Šve di jos Žu vė-

dai“ 
4. Švei ca ri ja „Lie tu viai.CH“ 
5. Hue ten fel do „Žal čiai“ 
6. Ko el no-Bo nos I ko man da 
7. „Camb rid ge“ 
8. Frank fur tas 
9. Hei del ber go „Op lia“ 
10.Bal ta ru si ja „Ger vė čių 

kraš tas“ 
11. Ham bur gas 
12. Ko el no-Bo nos II ko man da 
13. Da ni ja „Ko pen ha ga“ 

Min dau gas Ja ci ne vi čius

VYKS TA VARŽYBOS

PER GA LĖ
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Rug pjū čio 14-16 die no mis 
Ren nho fo pi lies par ką su dre bi no net 
de šimt į jau ant rą jį fes ti va lį iš įvai-
rių Eu ro pos kraš tų at vy ku sių gru pių. 
Šį kar tą ren gi nys du ris at vė rė ir gru-
pėms iš Vo kie ti jos, tuo pa į vai rin da-
mas mu zi ki nę pro gra mą ir su teik da-
mas at li kė jams pro gą drau ge mu zi-
kuo ti ir ben drau ti. 

Penk ta die nio mu zi ki nę pro-
gra mą ati da rė al ter na ty vi ket ve riu-
kė iš Leip zi go „Dan te’s Dre am“, 
su ža vė ju si klau sy to jus sa vo kū ri nių 
ori gi na lu mu ir ener gi ja bei tin ka-
mai įaud ri nu si pub li ką fes ti va ly je 
sve čių tei sė mis kon cer ta vu sių va-
ka ro gi gan tų „Bip lan“ pa si ro dy mui. 
Šau nie ji vil nie čiai, ku rių kon cer tą 
ly dė jo įspū din ga vi deo-ins ce ni za ci-
ja, šėl ti pri ver tė ne tik tą pa čią die ną 
ne to lie se vy ku sio Eu ro pos lie tu vių 
krep ši nio tur ny ro nu a lin tus tau tie-
čius, su si rin ku sius net iš še šių Eu-
ro pos ša lių, ta čiau ge ra nuo tai ka 
su ge bė jo už krės ti ir Vo kie ti jos žiū-
ro vus. Po šio ener gin go pa si ro dy mo 
prie pat kon cer tų zo nos įkur to pa la-
pi nių mies te lio link pa trau kė tik re-
tas klau sy to jas – dau ge lis pa la pi nių 
sa vo šei mi nin kų po pa šė lu siai sma-
gios, pil nos dai nų ir juo ko nak ties 
su lau kė tik švin tant. 

Žiū ro vams be pus ry čiau jant 
ra miais to nais bei švel niu vo ka lu 12 
va lan dų tru ku sį mu zi ki nį šeš ta die-
nio ma ra to ną pra dė jo Vo kie ti jo je gy-
ve nan čių lie tu vių Vy to Lem kės bei 
Mar ty no Lip šio gru pė „Pa sa Qa“. Le-
pi na mi šil tos pie tų Vo kie ti jos sau lės, 
be si gai vi nan tys šal tais gė ri mais bei 
be si stip rin da mi vie to je ant gro te lių 
ruo šia mais keps niais ir deš re lė mis, 
per die ną žiū ro vai taip pat iš gir do 
ben drą Vo kie ti jos lie tu vio ir lat vių 
gru pę „Vir ge“ bei vo kie čius „Bläuen 
SZööK“ ir „Blue Milk“. „Įdo mu iš-
girs ti to kį ypa tin gą ro ko at mai nų mi-
ši nį. Ka dan gi dau ge lis gru pių at vy ko 
ne tik iš skir tin gų re gio nų, bet ir iš 
įvai rių ša lių, vi sos jos skam ba skir-
tin gai, ta čiau jas vie ni ja ro ko kal ba“, 
– mu zi ką ko men ta vo iš Ko el no at vy-
ku si Ma ra Heil mann.

Pra ūžė ant ra sis EU RO fes ti va lis

Įpu sė jus šeš ta die nio pro gra-
mai Ren nho fo pi lies par ką už ka ria vo 
ne pa kar to ja mas Tau rin tos Ri ger tai-
tės bal sas, ly di mas įspū din gų gi ta-
ros im pro vi za ci jų. Mer gi na žiū ro vus 
už bū rė ori gi na lio mis džia zo ir bliu-
zo aran žuo tė mis bei „lo op ma chi ne“ 
pa gal ba gy vai net sep ty niais bal sais 
at lie ka mo mis lie tu vių liau dies dai nų 
in ter pre ta ci jo mis. Gi mu sios Vil niu-
je, gy ve nu sios Vo kie ti jo je bei šiuo 
me tu ku rian čios ir kon cer tuo jan čios 
Pa ry žiu je Tau rin tos kū ry bi nis ke liais 
pui kiai at spin di tarp tau ti nę EU RO 
fes ti va lio idė ją. 

Ne tru kus į sce ną įžen gu si vo-
kiš ko jo ro ko gru pė iš Bon nos „Viel-
leicht Ve gas“ be mat su grą ži no ly riš-
kai Tau rin tos nu teik tus klau sy to jus į 
aud rin gą fes ti va lio re a ly bę. Triukš-
min ga nuo tai ka žiū ro vus už krė tė ir 
Lie tu vo je gi mu sio, Vo kie ti jo je gy-
ve nan čio Eli no Venc kaus gru pė iš 
Muenste rio „Eli nas“, ša lia ki tų dai-
nų su gro ju si ir iš „MTV Bal tic“ ži-
no mą sa vo dai ną „Bet ter way“. 

Šešta die nio va ka ro pro gra mą 
ka rū na vo vi sų ne kan triai lauk ti le-
gen di nės gru pės „Fo ols Gar den“ na-
riai Pe ter Freun dent ha ler ir Vol ker 
Hin kel, pri sta tę sa vo ak tu a lų pro jek-

VOL KER HIN KEL IR PE TER FREU DENT HA LER

TAU RIN TA RI GER TAI TĖ
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tą „Fo ols Gar den - Clo ser!“ Akus ti-
niu vo ka lo ir gi ta rų du e tu at li kę se-
nas ir nau jes nes gru pės dai nas mu-

zi kan tai pa ver gė pub li ką sa vo nuo-
šir du mu, pa pras tu mu, ge ra nuo tai ka 
bei di de lė mis sim pa ti jo mis Lie tu vai. 
„Tiems, ku rie dar ne bu vo Lie tu vo je 
– pri myg ti nai siū lo me ten ap si lan ky-
ti!“ – dar ne pra si dė jus pa si ro dy mui 
vo kiš ką pub li ką ra gi no vo ka lis tas 
Pe ter Freu dent ha ler, pats su gru pe 
„Fo ols Gar den“ ne re tai kon cer tuo-
jan tis ar tie siog be si il sin tis Lie tu vo-
je. „Tai ne pa pras tai gra žios gam tos 
ir sve tin gų žmo nių kraš tas“, – pa-
sa ko jo dai ni nin kas. Su ža vė ti šil tos 
ir aud rin gai pa lai kan čios pub li kos, 
ša lia to kių ži no mų hi tų kaip „Wild 
da ys“, „Pie ces“ ir „Wel co me sun“, 
be ne ge riau siai vi siems ži no mą sa vo 
hi tą „Le mon tree“ at kak liai pra šan-
tiems žiū ro vams vy ru kai at li ko net 
du kar tus. „Šį va ka rą „Fo ols Gar-
den“ at ra dau iš nau jo. Ma lo niai nu-
ste bi no ne tik at li kė jų sklei džia ma 
di džiu lė ener gi ja, bet ir jų nuo šir-
du mas bei šmaikš tu mas“, – ža vė jo si 
vie nas ren gi nio or ga ni za to rių Ig nas 
Bru der.

Ta čiau bai gia ma sis fes ti va lio 
kon cer tas dau ge liui su si rin ku sių jų 
dar ne bu vo ren gi nio kul mi na ci ja – 
su si rin ku sie ji lau kė fes ti va lio ren gė-
jų ža dė to sios iš skir ti nės ga li my bės 
„su si pa žin ti ir ar ti miau pa ben drau ti 
su mu zi kan tais“. Šis pa ža das bu vo 
be tar piš kai iš te sė tas po žvaigž dė tu 

„VIEL LEICHT VE GAS“ GI TA RIS TAS 
MAX MI LIAN

ŽIŪ RO VAI MĖ GAU JA SI VA SA RA

va sa ros dan gu mi prie už žieb to di-
džiu lio lau žo, kur „Fo ols Gar den“, 
„Eli nas“ bei ki ti fes ti va lio at li kė jai 
drau ge su žiū ro vais ben dra vo, juo-
ka vo bei iki aušros kar tu dai na vo 
„Pink Flo yd“, „Be at les“ ir ki tų gru-
pių dai nas. 

Sek ma die nio ry tą ir po pie tę 
su si bi čiu liuo ti spė ję fes ti va lio mu-
zi kan tai jung ti nia me „Chill-out jam 
ses sion“ skir tin gais są sta tais ir to-
liau le pi no lan ky to jų au sis bei šir-
dis, sce no je su jung da mi ne tik įvai-
rių pa krai pų bei sti lių mu zi ką, bet ir 
nu griau da mi sie nas tarp ša lių, kal bų 
ir kul tū rų bei šia drau giš ku mo gai-
da baig da mi mu zi ki nę fes ti va lio 
pro gra mą. Pa sak vo kiš ko laik raš čio 
„Südhes sen mor gen“ „mu zi ki nė-
je plot mė je fes ti va lis per vie ne rius 
me tus taip pa žan giai iš si vys tė, jog 
ne abe jo ti nai pel nė EU RO  fes ti va lio 
ti tu lą“.

„Ti kiu, kad tie, ku rie at ėjo – 
nu vil ti tik rai ne li ko. Nuo sta bus oras, 
pui ki gam ta, ge ra mu zi ka ir la bai 
drau giš ka pub li ka pa žen kli no šių 
me tų fes ti va lį ir nu spal vi no jį švie-
sio mis spal vo mis. Ti kiuo si, kad iki 
ki tos va sa ros žiū ro vų pri si mi ni muo-
se jos ne iš bluks, ir jie vėl mie lai su-
grįš į Hu et ten fel dą, jau į ju bi lie ji nį 
– tre čia jį EU RO fes ti va lį“, – vy lė si 
ren gi nio or ga ni za to rius, Eu ro pos lie-
tu vių kul tū ros cen tro di rek to rius Ri-
mas Čup lins kas.               ELKC inf.
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Vo kie ti jo je gy vuo jan čios Va-
sa rio 16-osios gim na zi jos di rek to rės 
pa rei gas pra dė jo ei ti dr. Bro nė Nar-
ke vi čie nė. 

Dr. Nar ke vičie nė ligšiol va do-
va vo jos pačios ir Mstis la vo Rost ro-
po vi čiaus lab da ros ir pa ra mos fon do 
„Pa gal ba Lie tu vos vai kams“ 2006 
m. įkur tai „Na cio na li nei moks lei-
vių aka de mi jai“, skir tai ga bių Lie tu-
vos vai kų pa pil do mam ug dy mui. B. 
Nar ke vi čie nė 1982 m. pra dė jo dirb ti 
ma te ma ti kos mo ky to ja Kau ne; vė-
liau ta po ma te ma ti kos mo ky to ja eks-
per te bei mo ki nių į KTU gim na zi ją 
at ran kos kon kur sų „Moks lo ly de rių 
tur ny rai“ va do ve. Nuo 1996 m. dir bo 
asis ten te ir vyr. asis ten te, nuo 2003 
m. – do cen te KTU Fun da men ta liųjų 
moks lų fa kul te te. 

Lie tu vo je ver ti na ma švie ti mo 
eks per tė, 23 me tų ma te ma ti kos mo-
ky to jos dar bo pa tir tį tu rin ti bei so-
cia li nių (edu ko lo gi ja) moks lų dak ta-
rės laips nį įgi ju si pe da go gė yra pub-
li ka vu si dau ge lį moks li nių straips-
nių ir pel niu si įvai rius ap do va no ji-
mus: 2004 m. ji ga vo Vy riau sy bi nį 
ap do va no ji mą „Me tų mo ky to jas“, 
2007 m. – LTV ak ci jos „Dau giau 
sau lės, dau giau švie sos“ ap do va no-
ji mą „Už aka de mi nę švie są“, o 2008 
m. Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri ja 
jos su kur tą ir va do vau ja mą pro jek tą 
„Vai kų ir jau ni mo aka de mi nė pažan-
ga – Na cio na li nė moks lei vių aka de-
mi ja“ pri pa ži no ge riau siu švie ti mo ir 
moks lo pro jek tu ir no mi na vo už idė-
jos no va to riš ku mą.

Bū si ma gim na zi jos di rek to rė 
ini ci ja vo ir va do va vo dau ge liui pro-
jek tų ir švie ti mo ty ri mų Lie tu vo je, 
staža vo JAV (Tem ple ton sti pen di ja), 
Vo kie ti jo je (DA AD sti pen di ja), Ka-
na do je (BIP) ir Ško ti jo je (PHA RE), 
pra neši mus skai tė Vo kie ti jos, Is pa ni-
jos, Aust ri jos, Grai ki jos, Če ki jos bei 
Lat vi jos uni ver si te tuo se vy ku sio se 
moks lo kon fe ren ci jo se.

Va sa rio 16-osios gim na zi ja, 
įsi kūru si Vo kie ti jo je, Huetten fel-
de, gy vuo ja nuo 1951 me tų ir sie-

Va sa rio 16-osios gim na zi jai pra dė jo va do vau ti dr. Bro nė Nar ke vi čie nė

kia Vo kie ti jo je gy ve nan tiems lie tu-
vių kil mės vai kams su da ry ti są ly gas 
puo se lė ti lie tu vių kal bą, kul tū rą ir 
tra di ci jas. 1999 me tais gim na zi ja 
įgi jo vals ty bės pri pažin tos dvi kal-
bės mo kyk los sta tu są, su tei kian tį 
tei sę iš duo ti vo kiš ką bran dos ates-
ta tą bei il gai niui už tik ri nan tį da li nį 
gim na zi jos fi nan sa vi mą. Šiuo me tu 
gim na zi jo je dir ba 32 pe da go gai, 10 
ad mi nist ra ci nių/ūki nių dar buo to jų, 
mo ko si 200 lie tu vių bei vo kiečių 

VA SA RIO 16-OSIOS GIM NA ZI JAI PRA DĖ JU SI VA DO VAU TI DR. BRO NĖ NAR KE VI-
ČIE NĖ

moks lei vių. 
Ka dan gi nuo 1982 m. gim na-

zi jai va do va vęs di rek to rius An drius 
Šmi tas šių me tų va sa rą ke ti no iš ei ti 
į pen si ją, jau 2008 m. ge gu žės mėn. 
bu vo pa skelb tas tarp tau ti nis kon kur-
sas, ku rį lai mė jo dr. B. Nar ke vičie-
nė. 2008 m. gruo džio 14 d. ne ti kė tai 
mi rus A. Šmi tui, gim na zi jai lai ki nai 
va do va vo pa va duo to jos Ire na Gre-
vie nė ir Lie se lot te Manß.

V16in fo
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Bal ti jos ke lio dvi de šimt me čiui 
skir tas fut bo lo tur ny ras

AIRIJOJE

BAL TI JOS KE LIO AI RI JO JE GRAN DI NĖ

AI RI JO JE GY VE NAN ČIŲ LIE TU VIŲ, LAT VIŲ IR ES TŲ, SURENGUSIŲ BALTIJOS KELIO 20-MEČIO FUTBOLO TURNYRĄ, KOMANDOS
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Rug pjū čio 23 d. Dub li ne, mi-
nint Bal ti jos ke lio dvi de šim ties me-
tų su kak tį, įvy ko fut bo lo tur ny ras. 
Ai ri jo je gy ve nan tys lie tu viai, lat viai 
ir es tai su bū rė sa vo ša lių ko man das. 
Tur ny re da ly va vo dvi Lie tu vos ir po 
vie ną Es ti jos bei Lat vi jos ko man dą. 

Ati da ry da mas ren gi nį Lie tu-
vos am ba sa do rius Ai ri jo je Vid man-
tas Pur lys pa žy mė jo, kad „prieš du 
de šimt me čius nuo Ta li no iki Vil-
niaus nu si drie kęs Bal ti jos ke lias 
bu vo ga lin ga ži nia pa sau liui, kad 
lie tu viai, lat viai ir es tai po 50 me-
tų oku pa ci jos pa si ry žę at gau ti lais-
vę ir vals ty bin gu mą. Šiuo tur ny ru 
čia, Dub li ne, pa ro do me, kad esa me 
ak ty vūs sa vo vals ty bių pi lie čiai, ku-
rie puo se lė ja ry šį su Tė vy ne, sie kia 
pri si dė ti prie ge ro vės sa vo vals ty-
bė je kū ri mo, pi lie ti nės vi suo me nės 
plėt ros ir Lie tu vos tarp tau ti nio vaid-
mens stip ri ni mo“.

Es ti jos am ba sa do rius Ai ri jo je 
An dre Pung ir Lat vi jos am ba sa dos 
Ai ri jo je kon su lė Ele na Lob zo va pa-
si džiau gė sa vo tau tie čių ak ty vu mu 
prieš 20 me tų ir da bar bei pa ra gi no 
vi sus iš lai ky ti at min ty je Bal ti jos ke-
lio ak ci ją, per duo dant šio jau is to ri-

nio įvy kio pa li ki mą bū si moms kar-
toms.

Į Blan chard stown spor to ir 
pra mo gų kom plek se vy ku sį ren gi-
nį gau siai su si rin kę Ai ri jo je gy ve-
nan tys lie tu viai, lat viai ir es tai en-
tu zias tin gais šūks niais pa lai kė sa vo 
ko man das. Ak ty viau si žiū ro vai bu-
vo vai kai, ener gin gai mo sa vę ša lių 
vė lia vė lė mis. Po per mai nin gų ko vų 
tur ny ro nu ga lė to ja ta po ko man da 
„Lie tu va 1“. Jai bu vo įteik ta Ai ri-
jos Lie tu vių Ben druo me nės įsteig-
ta fut bo lo tau rė. Tur ny ro tei sė jai ir 
ko man dų va do vai bu vo ap do va no ti 
spe cia liai šiai pro gai pa ga min tais 

marš ki nė liais su Bal ti jos ke lio sim-
bo li ka. 

Po tur ny ro vi si – ir žai dė jai, ir 
sir ga liai – tvir tai su si ki bo ran ko mis 
ir kiek vie nas sa vo kal ba nuo šir džiai 
dai na vo „Bun da jau Bal ti ja...“, „At-
mos tas Bal ti ja...“, „Ar ga ke Bal ti ma-
ad...“. Bal ti jos ke lio vie ny bės dva-
sia, prieš dvi de šimt me tų al sa vu si 
Lie tu vo je, Lat vi jo je ir Es ti jo je, da-
bar sklan dė ir Ai ri jo je. 

Tur ny ras su reng tas Ai ri jos 
Lie tu vių Ben druo me nės ir Lie tu vos 
am ba sa dos Ai ri jo je ini cia ty va.

Na ta li ja Ba ce vi čie nė
LR Am ba sa dos Ai ri jo je pa ta rė ja

Rug sė jo pir mo mis die no mis 
nau jiems moks lo me tams du ris at vė-
rė net aš tuo nios Ai ri jo je įsteig tos lie-
tu viš kos mo kyk los, o Ker ry ap skri ty-
je dar pla nuo ja ma kur ti sa vait ga li nę 
li tu a nis ti nę mo kyk lė lę. Ai ri jos Lie tu-
vių Ben druo me nės tin kla la pyje buvo 
paskelbta keletas žinučių apie mie lą 
rug sė jo šur mu lį mo kyk lo se.  Ai ri jo je 
da bar vei kia šios sa vait ga li nės li tu-
a nis ti nės mo kyk los: Dub li ne, Kor-

Rug sė jis – lie tu vy bės ža di ni mo mė nuo
ke, Mo nag ha ne, Drog he do je, Tri me, 
Ka va ne, Tu la mo re ir Bal lin ro be. Jo-
se mo ko si apie 700 mo ki nių, ži nias 
jiems per duo da 64 mo ky to jai. 

„4 Vėjų“ mokykloje viena 
svarbiausių naujovių bus ypatingas 
dėmesys vyresniųjų klasių lietuvių 
kalbos pamokoms. Jos šiemet bus 
specialiai pritaikytos tam, kad mokiniai 
pasiruoštų Airijos egzaminų centro 
rengiamam lietuvių kalbos egzaminui.
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Lemontas. Rug pjū čio 23 d. 
Bal ti jos ke lio dvi de šim ties me tų mi-
nė ji mą po pa mal dų Pa sau lio lie tu-
vių cen tre su ren gė JAV LB Le mon to 
apy lin kės val dy ba. Val dy bos pir mi-
nin kas Ri man tas Dir vo nis įžan go je 
pri mi nė, kad 1989 m. rug pjū čio 23 
d. pro tin gų tri jų tau tų va do vų su tar-
ta gran di nė, ryžtin gų mo te rų, vy rų 
ir vai kų ran ko mis su pin ta nuo Vil-
niaus per Ry gą iki Ta li no, pa mir šu si 
nežinią ir bai mę, vaiz džiai at sklei dė 
pa sau liui ir pa smer kė Mo lo to vo-Rib-
ben tro po pak tą (taip pa va din tas Sta-
li no ir Hit le rio su si ta ri mas), nu lė mu-
sį Bal ti jos šalių oku pa ci ją. Su spaus tų 

Bal ti jos ke lio mi nė ji mai
ran kų gran di nės ga lia be jė gė liau dies 
žmo nių mi nia ta po tau ta, ku ri jau ki-
tais – dar so vie ti niais me tais, ne bi-
jo da ma ga lin gų prie šų, pa skel bė pa-
sau liui apie sa vo ne pri klau so my bę.

Po to bu vo pa ro dy tos dvi tą 
pa tį sek ma die nį Lie tu vo je jos lai-
ku tran sliuo tos Lie tu vos te le vi zi jos 
pro gra mos: Lie tu vos Sei me vy ku sio 
iškil min go „Bal ti jos ke lio“ mi nė ji-
mo iš trau kos, ku rio se gir dė jo me Lie-
tu vos pre zi den tės Da lios Gry baus-
kai tės ir Vy tau to Lans ber gio kal bas, 
pa ryški nan čias to įvy kio svar bą. 

Ant ro jo je pro gra mo je ma tė me 
tą pa čią die ną Lie tu vo je tran sliuo-

to es tų pui kiai pa reng to do ku men ti-
nio „Bal ti jos ke lio“ prem je rą. Fil mas 
aiškiai pa ro do 1989-tų jų Lie tu vos, 
Lat vi jos ir Es ti jos žmo nių pro tin gą, 
fan tas tiš ką vie nin gu mą. Man, vie nam 
iš Bal ti jos ke lio da ly vių, tai pri mi nė 
jau di nan čias iki ašarų, išdidžias die-
nas. Kaip gai la, kad Lie tu vos va do-
vai, Sei mas, vi sa tau ta dar vis ne pa jė-
gia to kios vie ny bės at sta ty ti.

Vi si Lie tu vos te le vi zi jos įra-
šai bu vo gau ti iš Lie tu vos anks ty vą 
sek ma die nio ry tą mū sų lai ku (jau 
va ka re Lie tu vo je) in ter ne tu Ar vy do 
Re nec kio pa stan gų dė ka.

Ge di mi nas Kai rys 

Lemontas. Tie, ku rie šil tą ir 
sau lė tą pir mą jį rug sė jo sek ma die-
nį ne pa si da vė pa gun dai prie eže ro 
ar upės pa si džiaug ti iš ke liau jan čios 
va sa ros tei kia mais ma lo nu mais, o 
už su ko į ša lia Pa sau lio lie tu vių cen-
tro Le mon te esan tį skve re lį, tur būt 

li ko ne nu si vy lę. Čia Bal ti jos ke lio 
20-ąsias me ti nes pa mi nė jo JAV Lie-
tu vių Ben druo me nės Vi du rio va ka rų 
apy gar da. Į va sa ros šven tę su si rin-
kę įvai raus am žiaus tau tie čiai ne tik 
pri si mi nė mū sų vals ty bei reikš min-
gus įvy kius, bet ir  tu rė jo pui kią pro-

gą su si rink ti ir pa bū ti kar tu.
Šis ren gi nys dar kar tą pa ro dė, 

kad tik kar tu, su si ki bę ran ko mis, be 
pyk čio ir pa vy do, ga li me pa tir ti ne-
ap sa ko mą bu vi mo kar tu džiaugs mą 
ir pa si di džia vi mą sa vo ša lies pra ei-
ti mi. Ir ne svar bu, ku ria me pa sau lio 
kam pe ly je be bū tu me, sa vo tau tiš ku-
mą ga li me pa jus ti, kai esa me drau-
ge su ta pa čia kal ba kal ban čiais, tas 
pa čias dai nas dai nuo jan čiais, tuos 
pa čius šo kius šo kan čiais, tą pa čią 
tau tos is to ri ją me nan čiais. Pa na šiai 
tur būt jau tė si ir 1989 me tų rug pjū čio 
23 d. į 600 ki lo met rų il gio gran di nę 
su sto ję lie tu viai, kar tu su lat viais ir 
es tais su da rę gy vą gran di nę per Bal-
ti jos vals ty bes, taip sim bo liš kai at-
skir da mi Bal ti jos vals ty bes nuo So-
vie tų są jun gos, iš reikš da mi no rą bū ti 
lais vais. 

Bal ti jos ke lias, nu si drie kęs 
mi nint 50-ąsias Rib ben tro po-Mo-
lo to vo pak to, pa nai ki nu sio Bal ti-
jos ša lių ne pri klau so my bę, me ti nes, 
su jun gė tri jų Bal ti jos ša lių sos ti nes 
– Vil nių, Ry gą ir Ta li ną. Tai gi sa vo 
ran ko mis esa me su kū rę ne nu gin či ja-
mus žmo gaus ne nu ga li mu mo ir stip-
ry bės įro dy mus, at krei pu sius vi so 
pa sau lio dė me sį. 2009 m. UNES CO 
Bal ti jos ke lią įtrau kė į „Pa sau lio at-
min ties“ są ra šą. 

Vi du rio va ka rų apy gar dos val-
dy bos su ma ny mą ir šia pus At lan to 

BAL TI JOS KE LIO DVI DE ŠIMT ME ČIO PA MI NĖ JI ME (IŠ KAI RĖS): LR GE NE RA LI NIO 
KON SU LA TO CHI CA GO JE TRE ČIA SIS SEK RE TO RIUS V. MI KĖ NAS, BU VĘS ES TI JOS PAR-
LA MEN TO NA RYS JŪ RIS TO ME PU IR LAT VIŲ BEN DRUO ME NĖS PIR MI NIN KAS JA NIS VIL-
CINS

JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE
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pa mi nė ti Bal ti jos ke lio su kak tį pa-
lai kė dau gu ma apy lin kių. Vie nas iš 
val dy bos na rių Er nes tas Lu ko še vi-
čius džiau gė si,  kad į šven tę at vy ko 
ne tik ki tų Bal ti jos vals ty bių, bet ir  
Bal ta ru si jos opo zi ci jos at sto vas.

Ren gi nį iš kil min gai pra dė jo 
šau liai, at ne šę JAV, vi sų tri jų Bal ti-
jos ša lių ir Ma žo sios Lie tu vos vė lia-
vas. Nu skam bė jus Lie tu vos, Lat vi jos 
ir Es ti jos him nams su si rin ku sie ji tar si 
prieš 20 me tų Bal ti jos ke ly je su si ki bę 
ran ko mis trau kė „Bun da jau Bal ti ja”. 

Svei kin da ma su si rin ku sius 
apy gar dos val dy bos pir mi nin kė Ire-
na Vi li mie nė sa kė: ,,Prieš 20 me tų 
trys Bal ti jos se sės pa bu do iš pu sę 
šimt me čio tru ku sio le tar gi nio mie-
go, at si kė lė ir tvir tai su si ka bi nu sios 
ran ko mis ėjo pa smerk ti tų, ku rie no-
rė jo jas pa klup dy ti. Ėjo ap gin ti sa vo 
Gar bės, sa vo Lais vės.  Ir ją ap gy-
nė. Šian dien  Es ti ja, Lat vi ja ir Lie tu-
va lais vos tarp lais vų“.

Svei ki ni mo žo dį ta rė Lie tu-
vos ge ne ra li nio kon su la to Chi ca go je 
tre čia sis sek re to rius Vy tau tas Mi kė-
nas, bu vęs Es ti jos par la men to na rys 
Jū ris To me pu, JAV Lat vių Ben druo-
me nės pir mi nin kas Ja nis Vil ki nas ir 
JAV Lie tu vių Ben druo me nės kraš to 
ta ry bos vi ce pir mi nin kė in for ma ci-
jai Ma ri ja Re mie nė. Vi sų tri jų ša lių 
at sto vai pa so di no Bal ti jos vals ty bių 
stip ry bės sim bo lį – ąžuo liu ką. 

Su si rin ku siems sa vo šo kius do-
va no jo lie tu vių liau dies šo kių ko lek-

ty vas „Suk ti nis“, gro jo ir dai na vo vie-
nas iš val dy bos na rių, mu zi kan tas Al-
gi man tas Bar niš kis su žmo na. Ka vi nė 
„Bra vo“ siū lė karš tus pa tie ka lus, taip 
pat bu vo ga li ma pa ska nau ti sal du my-
nų, nu si pirk ti šių me ti nio me daus.

Po šven tės Ire na Vi li mie-
nė su di džiu liu dė kin gu mu kal bė jo 
apie vi sus, nuo šir džiai pri si dė ju sius 
ruo šiant šven tę. Ypač drau giš kai ir 
kruopš čiai Bal ti jos ke lio pa mi nė ji-
mui ruo šė si apy gar dos val dy bos na-
riai. Ir šven tės me tu dar bo ne trū ko 
– vie ni tvar kė sta lus ir sce ną, ki ti or-
ga ni za vo lo te ri ją, tre ti rū pi no si mais-
tu ir gė ri mais. Val dy bos pir mi nin kė 
įsi ti ki nu si, kad to kios šven tės kaip ši 

ŠVEN TĖ JE DA LY VA VO T. DAU KAN TO JŪ RŲ ŠAU LIŲ KUO PA

– vie nas iš pa grin di nių bū dų iš lai ky ti 
lie tu viš ką kul tū rą, tra di ci jas, stip rin ti 
ben druo me niš ku mo su vo ki mą. 

„Džiau giuo si, kad žmo nės, 
gy ve nan tys ne tik Le mon te, bet ir 
ki to se apy lin kė se, pa siū lė sa vo pa-
gal bą. Be jos ne bū tu me iš si ver tę. Tai 
aš la biau siai ver ti nu“, – kal bė jo val-
dy bos pir mi nin kė.

Sma gi, drau giš ka nuo tai ka dar 
il gai sklan dė ore. Žmo nės šne ku čia-
vo si, vai ši no si, su ko si šo kio sū ku ry. 
Skam ban ti lie tu viška mu zi ka ir lie-
tu viš ka šne ka tur būt ne vie ną šven-
tės da ly vį per kė lė į už tūks tan čių ki-
lo met rų esan čią gim ti nę.

Lo re ta Ti mu kie nė

ĄŽUO LIU KĄ SO DI NA JAV LB KRAŠ TO TA RY BOS VI CE PIR MI NIN KĖ IN FOR MA CI JAI MA-
RI JA RE MIE NĖ IR JAV LB VI DU RIO VA KA RŲ APY GAR DOS PIR MI NIN KĖ IRE NA VI LI MIE NĖ
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Ge di mi no li tu a nis ti nė mo kyk-
la, vei kian ti Il li nois šiau ri nė je da ly-
je, Mun de lein, rug sė jo 12 d. su kvie-
tė apy lin kės lie tu viu kus aštun tiems 
moks lo me tams šio je apy lin kė je. 
Šiais me tais veiks darželio gru pė, 
pa ren gia mo ji bei 1-6 kla sės. Mo-
kyk lo je dir ba 10 mo ky to jų. Pa tal pas 
nuo mo ja Mun de lein St. An drew liu-
te ro nų bažny čia. Pra ėju siais me tais 
mo kyk lą bai gė 51 mo ki nys. Pa našiai 
tiek mo ki nių ti ki masi ir šie met. Mo-
kyk lą lan ko dau giau siai tre čia ban-
gių vai ku čiai, gi mu sie ji Ame ri ko je. 
Dažnai vai kai į darželį at ei na net ne-
kal bė da mi lie tu viškai, bet čia grei-
tai pra moks ta. Mo kyk la nepajėgia 
išsilaikyti iš moks la pi ni gių, pa de da 
LB Wau ke gan-La ke Coun ty apy-
lin kė au ko mis, jau kelinti metai 
apylinkės valdyba skiria stipendijas 
sunkiau besiverčiančioms šeimoms, 
pa ra mą skiria Lie tu vių fon das, JAV 
Švie ti mo ta ry ba, re mia ir atskiri apy-
lin kės lie tu viai. 

Nau ji moks lo me tai Ge di mi no li tu a nis ti nė je mo kyk lo je

GEDIMINO LIETUVISKOS MOKYKLOS DIREKTORE VIOLETA RUTKAUSKIENE 
SKELBIA NAUJUOSIUS MOKSLO METUS. AUKSUOLĖS MACIULEVIČIENĖS NUOTR.

PRIE SAVO MOKYKLOS. BEATOS IVANAUSKIENĖS NUOTR. 
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Rug sė jo 12 d vy ko JAV LB 
Piet va ka rių Flo ri dos apy lin kės se-
zo no ati da ry mo va ka ro nė, ku rio je 
da ly va vo ga nė ti nai daug įvai raus 
am žiaus ben druo me nės žmo nių. Da-
ly viai bu vo tra di ciš kai šil tai su tik ti 
su duo na ir drus ka.  

Ben druo me nės pir mi nin kė Zi-
ta Si de rie nė ati da rė šven tę pa ki liais 
žo džiais: „Pa lai mink, Die ve, mus, 
Lie tu vos vai kus, ir kiek vie no mū sų 
bal są te iš girs ta že mė ir dan gus. Pa-
lai mink, Die ve, mus, Mo ti nos kal ba, 
nes vi siems mums vie ną krau ją da-
vė Lie tu va“, – tai Le o ni do Aba riaus 
„Die ve, lai mink Lie tu vą“ dai nos žo-
džiai, skam bė ję lie tu vių lū po se Lie-
tu vo je ar ki to je ša ly je, ne svar bu, kur 
juos li ki mas bū tų nu bloš kęs. Šiais 
me tais Lie tu va sa vo var do tūks tant-
me tį pa mi nė jo gra žiais ren gi niais. Jų 
be ga lė, ta čiau pa tys įspū din giau si ir 
pa ska ti nę pa sau lį su klus ti bei su si-
do mė ti šiuo ma žu Bal ti jos „gin ta ru“ 
bu vo Tūks tant me čio odi sė ja „Vie nas 
var das Lie tu va“, ku rio me tu jach ta 
„Am ber sail“ api plau kė ap link pa sau-
lį, su kvies da ma vi sus pa sau lio lie tu-
vius po tri spal ve. Tai Tūks tant me čio 
dai nų šven tė – „Am žių su tar ti nė“, 
ku rio je da ly va vo apie 40 tūks tan čių 
da ly vių, taip pat ir iš ei vi jos lie tu vių 
ko lek ty vai iš 15 ša lių. Tai Vin co Ku-

Tūks tant me čio se zo no ati da ry mo at gar siai
dir kos „Tau tiš ka gies mė“, su gie do ta 
lie pos 5-ąją die ną, 21 va lan dą Lie-
tu vos lai ku ir vie nu me tu su jun gu si 
tūks tan čius vi so pa sau lio lie tu vių“.

Zi ta Si de rie nė pri mi nė mums, 
kad šiais me tais pa mi nė jo me ir Bal-
ti jos ke lio dvi de šim ties me tų su kak-
tį: „Tai tik ke le tas ren gi nių, ku rie pa-
sau liui at sklei dė ir pa ro dė, kad Lie-
tu va „ant gaub lio – ma žas lo pi nė lis, 
pa dū ma vęs gin ta ras su pu šies kva pu 
ir krau jo at švai tu...“, ta čiau „mū sų 
mei lėj – ji di džiu lė. Mū sų del nuo-
se – ji ne su de gi na ma. Mū sų il ge sys 
– bran giau sia pa sa ka. Mū sų aky se ji 
– sau lės kraš tas“, – sa kė pir mi nin kė.

Jos kal bą ben druo me nė su ti-
ko šil tais ap lo dis men tais. Pir mi nin-
kė šven tės da ly viams pri sta tė pir-
mą kar tą Piet va ka rių Ben druo menę 
links mi nu sią „Ci gar Band“ grupę iš 
Chi ca gos, va do vau jamą vi siems ge-
rai žino mo dai ni nin ko ir mu zi kan to 
Ro lan do Ja na vi čiaus, ku ri bu vo la-
bai šil tai su tik ta.

Šei mi nin kės pa ga mi no ska-
nių lie tu viš kų pa tie ka lų, iš ke pė tor-
tų. Ben druo me nės or ga ni za to riams, 
va do vau ja miems ben druo me nės pir-
mi nin kės Zi tos Si de rie nės, ne sti go 
ener gi jos pa si rū pin ti sa lės es te ti ne 
iš vaiz da, jau ku mu ir kam pe liu vai-
ku čiams. 

Šo kiai, šven ti nė nuo tai ka, dai-
nos tę sė si iki vė lu mos. Ti ki mės, kad 
šven tė, ku ri su bū rė ir se nus, ir ma-
žus, dar il gai skam bės vi sų šir dy se. 
Svar bu ne už mirš ti:

Kas esi, kam esi, kur esi
Sap nuo se ar sap nų de be sy
Ty lo je ar kur čių jų kal boj
Ten kažkur pra ras toj Lie tu voj...

Ni jo lė By er

PLB Val dy ba reiš kia gi lią užuo jau tą šei mai ir ar ti mie siems, „Su si vie ni ji mo lie tu vių Ar-
gen ti no je“ drau gi jos ir Ar gen ti nos Lie tu vių Ben druo me nės na riams rug pjū čio 5 d. šį pa sau lį 
pa li kus Al ber tui Sta lio rai čiui. 

Ve lio nis vi są sa vo gy ve ni mą paskyrė lie tu vy bės iš lai ky mui ir ska ti ni mui ne tik sa vo drau gi jo je, bet ir vi so je Ar-
gen ti no je. Al ber to Sta lio rai tis bu vo la bai svar bus ins ti tu ci jos žmo gus, ben dra vo ir gel bė jo įvai rio se lie tu vių veik los 
sri ty se. Jis ypač tal ki no drau gi jos lie tu vių jau ni mo šo kių an sam bliui „Do bi las“, bu vo drau gi jos Kul tū ros ko mi si jos 
na rys. Al ber to Sta lio rai tis daug pri si dė jo sie kiant iš lai ky ti ir re no vuo ti „Su si vie ni ji mo lie tu vių Ar gen ti no je“ pa sta tą, 
ku ris lai ko mas lie tu vy bės Ar gen ti no je sim bo liu.

Al ber to Sta lio rai tis dau giau nei 20 me tų bu vo „Su si vie ni ji mo lie tu vių Ar gen ti no je“ in for ma ci nio biu le te nio „Ži nios“, lei-
džia mo ir pla ti na mo po pie riu je, taip pat elek tro ni niu pa štu, lie tu vių ir is pa nų kal bo mis vi sa me pa sau ly je, įkū rė jas ir re dak to rius.

Pran cū zi jos Lie tu vių Ben druo me nei, ne te ku siai nuo šir daus dar bi nin ko, at si da vu sio dva-
sios va do vo, Lie tu vos pa trio to, švie saus ku ni go ir ne pa kar to ja mos as me ny bės prel. Jo no Pet ro-
šiaus, gi lią užuo jau tą reiš kia PLB Val dy ba.
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Aplankykite Lietuvą

Mū šis prie Se dos

jų bu vo ir žy mių lie tu vių ka ri nin kų, 
po li ti kų, vals ty bi nin kų. Vy ra vo za-
ra siš kiai, ku riems va do va vo Za ra sų 
ap skri ties vir ši nin kas, Lie tu vos vy-
riau sy bė je bu vęs mi nist ras dr. Jo nas 
Ste po na vi čius. Ra tas pra dė jo suk tis 
ap link jį. Po dau ge lio šių pa si ta ri-
mų, iš sa mių svars ty bų, ašt rių nuo-
mo nių su si kir ti mų, gin čų bu vo pri-
ei ta to kios iš va dos: to liau trauk tis 
ne be ga lim, Lie tu vą pa lik ti  ir vyk ti 
į Vo kie ti ją ne no rim, nes mū sų pa rei-
ga tė vy nę gin ti, bet ne iš jos pa bėg ti. 
Tad  or ga ni zuo ja mės į ka ri nį da li-
nį, gin kluo ja mės ir gi na mės. Gin klų 
šal ti nis – tik vo kie čių ka riuo me nė, 
ki to kių nė ra. Prieš oku pan tus, ži no-
ma, ne lai mė sim. So vie tų są jun gai 
Lie tu vą oku pa vus lie kam, ei nam į 
miš kus ir tę siam par ti za ni nį ka rą iki  

kai prie šin tis ru sams 1940 me tų bir-
že ly je, ry žo si prie šin tis pa ti. Šiam 
tiks lui bu vo ku ria ma ir va di na ma 
ge ne ro lo Po vi lo Ple cha vi čiaus ar-
mi ja. Nors ji bu vo pra dė ta  kur ti vo-
kie čių  su ma ny mu bei pa stan go mis, 
jų ka riuo me nės rė muo se kaip pa gal-
bi nis da li nys, bet lie tu viai  to kiam 
pra di niam už mo jui pri ta rė. Nes iš 
tik rų jų pa trio tams ko vo to jams iš ei ti 
į vie šu mą, su sior ga ni zuo ti bei ap si-
gin kluo ti ki to kios iš ei ties ne bu vo, 
to dėl ir pa grin di nė min tis, ne pai sant, 
ką gal vo jo vo kie čiai, čia bu vo kur ti  
ka ri nę jė gą tik sa vo karš to gy ny bai 
nuo rau do no jo oku pan to, gal vo jant 
net apie par ti za ni nį ka rą, jei gu su-
si klos čiu si pa dė tis to rei ka laus. Vo-
kie čiams šiuos lie tu vių  tiks lus su vo-
kus, jie pa tys šo ko si Ple cha vi čiaus 
ar mi ją nai kin ti, ka rius su imi nė ti ir 
siųs ti į Vo kie ti ją dar bams, ki tus net 
į ka lė ji mus kiš ti. Nuo vo kie čių be-
si slaps tan tys Lie tu vos miš kuo se bū-
rė si į pir muo sius par ti za nų da li nius. 
To kios gru pės pra dė jo kur tis ir ša lia 
jų, ypač pa to ges nė se par ti za ni niam 
ka rui vie to vė se. Daug jų su si kū rė 
Ry tų Lie tu vo je. Ka ri nių da li nių kū-
ri mą si ska ti no dar ir iš Va ka rų at ei-
nan čios ži nios, ypač apie  JAV pre zi-
den to Ro o ze vel to ir Di džio sios Bri-
ta ni jos prem je ro Chur chi lio su ra šy tą  
At lan to Char tą, skel bian čią, kad po 
ka ro vi sos so vie tų ir na cių pa grob tos 
bu vu sios ne pri klau so mos vals ty bės 
bus at sta ty tos, ži no ma, jei gu jos to 
no rės.   O tai jau ska ti no no rą įro dy ti 
net gin klu sa vo ne pri klau so my bę gi-
nant. Oku pan tui ar tė jant prie Lie tu-
vos, daug tų gru pių jau tė si per men-
kos sto ti į ko vą ir iš Ry tų Lie tu vos 
pra dė jo trauk tis į Va ka rus, pa ke liui 
su si jung da mos į di des nes gru pes. 
Su jo mis kar tu trau kė si ir pir mo sios 
oku pa ci jos žiau ru mus per gy ve nę 
bėg liai. Di de li bū riai jų at si ra do Že-
mai ti jo je. O kar tu ir tik ro vė: trauk tis 
ne bė ra kur, ką da ry ti? Vi sų pa si trau-
ku sių ir čia su sto ju sių bū rių va do vai 
pra dė jo rink tis pa si ta ri mams. Tarp 

Se dos var das pir miau sia aso-
ci juo ja si su lie tu vių sa va no rių, pa si-
va di nu sių Tė vy nės ap sau gos rink ti ne 
(TAR), ku ri 1944 m. su si ko vė su so-
vie ti ne ru sų ka riuo me ne, mū šiu. TAR 
bu vo pra dė ta for muo ti bai gian tis II 
Pa sau li niam ka rui, 1944-ųjų va sa rą, 
Že mai ti jo je. Jos tiks las bu vo ko vo ti 
su puo lan čia SSRS ka riuo me ne. Ši 
rink ti nė su da ry ta iš į Že mai ti ją SSRS 
puo li mo me tu iš Ute nos, Ro kiš kio, 
Pa ne vė žio, Bir žų pa si trau ku sių gin-
kluo tų bū rių ir pa pil dy ta že mai čiais. 
Pir miau sia rinktinė už ėmė po zi ci-
jas fron te prie Pa pi lės ir Viekš nių, 
Ven tos upės kai ria ja me kran te, o 
vė liau gy ny bos po zi ci jas Se dos-Tel-
šių ruo že. Po to, kai spa lio 6-7 die-
no mis vy ku sio puo li mo me tu SSRS 
ka riuo me nė už ėmė be veik vi są Že-
mai ti ją, Tė vy nės ap sau gos rink ti nė 
vo kie čiams trau kian tis bu vo pa lik ta 
prie dan go je ir sto jo į kau ty nes prie 
Se dos. Rink ti nei trū ko prieš tan ki nių 
gin klų ir šaud me nų, to dėl ji puo li-
mo ne at lai kė ir at si trau kė, pa ty ru si 
di de lių nuos to lių. Po to įsi tvir ti no 
prie Bars ty čių ir vėl už ėmė gy ny bos 
po zi ci ją. SSRS ka riuo me nei puo lant 
to liau, TAR pa si trau kė link Bal ti jos 
jū ros, kur dau gu ma ka rių pa si trau kė 
į Ryt prū sius.

Se dos mū šy je da ly va vo ir bu-
vęs PLB Val dy bos pir mi nin kas bei 
il ga me tis „Pa sau lio lie tu vio“ re-
dak to rius Bro nius Nai nys, ku rį 1944 
m., ar tė jant so vie ti nei ka riuo me nei, 
kaip Ka ro mo kyk los ab sol ven tą, ka-
ri nin ką, ats. j. lei te nan tą, Pa švi ti nio 
apylinkių sa va no riai bu vo pa si kvie-
tę va do vau ti kuo pai. Su šia kuo pa jis 
pa sie kė Že mai ti ją. Pa tei kia me ga ba-
lė lį šio Se dos mū šio sa va no rio pri-
si mi ni mų.

Pa ro dy ti pa sau liui, kaip Lie tu vos
vai kai gi na sa vo že mę
An trą kar tą į Lie tu vą rau do-

na jam oku pan tui at slen kant, lie tu vių 
tau ta, jaus da ma  gė dą dėl Lie tu vos 
va dų ap lai du mo ir at si sa ky mo ka riš-

Bro nius Nai nys

BRO NIUS NAI NYS PRIE PAMINKLO 
BRO LIO ALEK SO SU ŠAU DY MO VIE TO-
JE, NE TO LI PA KRUO JO MIES TO. ALEK-
SAS NAI NYS BOL ŠE VI KŲ SU DAR DVIEM 
DRAUGAIS GIMNAZISTAIS BUVO NU ŽU DY-
TAS 1941 M. SU KI LI MO ME TU
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pa sau li nio ka ro pa bai gos, pa ro dy da-
mi jį lai mė ju siam Va ka rų  pa sau liui, 
kad mes ver ti lais vės ir jų At lan to 
Char to je ža dė tos pa gal bos Ne pri-
klau so mai Lie tu vos vals ty bei at kur-
ti. Spren di mas aiš kus: vie no tarps nio 
pa bai ga, ki to pra džia.

Žemai ti jo je ku ria mas da li nys 
bu vo pa va din tas Lie tu vos tė vy nės 
ap sau gos rink ti ne, į ją įsi jun gu sių 
vy rų bu vo daug, be rods 6 tūks tan čiai 
ar pa na šiai. Pir miau sia bu vo suor-
ga ni zuo tas va di na ma sis 1-asis pul-
kas. Tuo jau pat bu vo pra dė tas kur ti 
2-asis. Pas kui – jau ir 3-ojo pul ko 
griau čiai, bu vo su da ry ta bent jo va-
do vy bė. Su da ry tas ben dras Tė vy nės 
ap sau gos rink ti nės šta bas. Tie vi si 
įvy kiai yra ap ra šy ti ke lio se kny go se, 
ku rių pa ruo ši mu rū pi no si Vil niu je 
gy ve nan tis prof. Vla das Kaz laus kas. 
Ypač bū din gą apy sa ką, pa va din tą  
„Iš ėju siems ne grįž ti“ pa ra šė šiuo se 
da li niuo se kar tu su ki tais vy rais ko-
vo jęs žy mus  iš ei vi jos lie tu vių ra šy-
to jas  Al bi nas Vait kus, pa si va di nęs 
Ma ri jaus Ka ti liš kio sla py var džiu. 
Kiek vie nam jau nam vy rui pa tar čiau 
šią Ame ri ko je iš leis tą is to ri nę apy-
sa ką per skai ty ti. Ne ei li nį Lie tu vos 
is to ri jos lai ko tar pį ap ta ria ne ei li nis 
Lie tu vos ra šy to jas.

Že mai ti jos mies te ly je, Pie vė-
nuo se, be rods, Ma žei kių ap skri ty je, 
suor ga ni zuo ta TA rink ti nė pa si trau-
kė į Plink šius, prie Plink šių eže ro. 
Įsi kū rė Plink šių dva re ir iš ten pra-
dė jo veik ti. Pa ty rė me, kad tarp mū-
sų ir ru sų jo kio vo kie čių da li nio jau 
ne bė ra. Ru sams pa ė mus Šiau lius, 
ku riuos puo lė, kaip da bar mums ži-
no ma, prie var ta oku pan to suor ga ni-
zuo ta  Lie tu viš ko ji 16-oji di vi zi ja, 
fron tas ap si sto jo. Į va ka rus ne be-
slin ko. Nors va ka ruo se tam fron tui 
pa si prie šin ti jo kios ki tos jė gos ne-
be bu vo. Pa rai džiui imant, Tė vy nės 
ap sau gos rink ti nė nu ta rė tą ja jė ga 
tap ti. Iš tik rų jų tai bu vo fan tas tiš kas 
gal vo ji mas. Mes, ka riš kai ne pa ruoš-
tas, ne ap mo ky tas, blo gai gin kluo tas 
da li nys, sto jo me į fron tą prie šin tis 
Rau do na jai ar mi jai. Tai mes ži no-
jo me, bet vėl gi bu vo tam tik ra mąs-
ty se na, tam tik ra lo gi ka ir tam tik-

ra po li ti ka: pa ro dy ti pa sau liui, kaip 
Lie tu va, kaip jos vai kai gi na sa vo 
že mę. Ir men kai gin kluo ti drįs ta sto-
ti prieš Rau do ną ją ar mi ją, ko vo ja už 
sa vo tau tos lais vę, vals ty bi nę ne pri-
klau so my bę. Mes ži no jo me, kad tos 
ži nios nu ei na ten, kur mes no rim, 
– per Šve di ją kaž ko kiais ke liais pa-
ten ka ame ri kie čiams. Jie ži no, kaip 
mes trokš tam ir ko vo ja me dėl sa vo 
kraš to lais vės. Ir kaip ta da mes jais 
ti kė jom, pa si klio vėm. Bent aš taip 
bu vau įsi ti ki nęs. To dėl TA rink ti nė 
va di na ma ja me Ven tos fron te sto jo-
si prieš Rau do ną ją ar mi ją. Aš bu vau 
pa skir tas 1-ojo pul ko, 4-osios kuo-
pos va du. Ven tos fron to pa grin das 
kaip tik bu vo to ji 4-oji kuo pa, iš si-
dės čiu si ant kal ne lio, be rods, prie 
Viekš nių, va ka ri nia me Ven tos kran-
te. Kuo pos de ši nė je ir kai rė je bu vo 
ki ti  bū riai, va di na mi spar nai. Man, 
jau nam vy rui, tam fron to ba rui te ko 
va do vau ti net 30 die nų. Fron tą lai-
kėm vie ni, be vo kie čių pa gal bos.

Tuo lai ku Tė vy nės ap sau gos 
rink ti nės va do vy bė už mez gė ry šį 
su to je vie to vė je bol še vi kus stab dy-
ti tu rė ju siu vo kie čiu da li niu „Her re 
grup pe Nord“. Jos va das bu vo jau 
kau ty nė se pa si žy mė jęs vo kie čių ka-
ri nin kas pul ki nin kas Mo e der. Jo ka-
ri nin kai ste bė jo mū sų da li nius, ryž-
tą pa si prie šin ti ru sams ir gin ti sa vo 
kraš tą ir jam pra ne ši nė jo. Taip tarp 
mū sų ir vo kie čių ka rių už si mez gė 
tar ny bi nis ry šys.

Pul ki nin kas Mo e der, su si pa-
ži nęs su mu mis ir ma ty da mas, kaip 
mes pa si ry žę ko vo ti, pri ža dė jo mums 
pa dė ti. Sa kė, kad vyks į Vo kie ti ją, į 
vy riau si ą jį ka riuo me nės šta bą, ir pa-
sa kys jiems, kaip lie tu viai my li sa vo 
kraš tą, lais vę, kaip ko vo ja ir to dėl 
jiems tu ri bū ti tei kia ma vi sa ka ri nė 
pa gal ba. Jis iš vy ko. Ne tru kus grį-
žęs iš Vo kie ti jos jis tik rai nuo šir džiai 
ban dė mums pa dė ti. Ati trau kė iš Ven-
tos fron to. Iš rū pi no mums ap ran gos, 
bui ti nių reik me nų, gin klų. Rū pi no si 
ap mo ky mu, iš da vė „pan cer faus tus“ 
– leng vuo sius ir sun kiuo sius kul-
kos vai džius. Ban dė da ry ti ką ga lė jo. 
Ne ži nau, kaip tą vo kie tį su pras ti, bet 
man at ro dė, kad jis bu vo nuo šir dus 

lie tu vių drau gas. Man su juo ben-
drau ti ne te ko, su juo ry šius pa lai kė 
vy res ni va dai. Bet man ne at ro dė, kad 
jis bū tų bu vęs koks nors mū sų iš nau-
do to jas. Gal čia bu vo ap si ri ki mas, 
bet to pa tik rin ti šian dien jau ne be ga-
li ma.  Tė vy nės ap sau gos rink ti nę jis 
įjun gė į vo kie čių ka riuo me nę.

Iš Ven tos fron to į ry tus mes 
siun tė me žval gų gru pes, no rė da mi 
su ži no ti prie šo pir mą sias li ni jas. At-
ro do, kad ir Rau do no ji ar mi ja siųs-
da vo sa vo žval gy bos da li nius, ir mes 
su si šau dy da vom. Vie ną kar tą jie bu-
vo pri ar tė ję vi siš kai ar ti mū sų Ven-
tos fron to li ni jos, įvy ko ga na smar-
kus su si šau dy mas, dau giau sia iš šau-
tu vų, bet ir iš leng vų jų bei sun kių jų 
kul kos vai džių. Ten žu vo vie nas mū-
sų kuo pos ka rys. Pir mo ji Tė vy nės 
ap sau gos rink ti nės au ka.

Bu vo ir jaus min gų aki mir kų
Tė vy nės ap sau gos rink ti nei 

ku rian tis vie na ap si sto ji mo vie ta 
bu vo Tel šiai. Ap gy ven din ti bu vo me 
Tel šių gim na zi jo je, prie eže ro. Pra-
dė jo me tvar ky tis Lie tu vos ka ri nių 
da li nių pa vyz džiu. Tel šiuo se bu vo 
įsi kū ręs tik vie nas ba ta lio nas, ku rio 
va das bu vo kpt. Ig nas Pa vi la vi čius 
iš Bir žų. Dau giau sia čia bu vo Pa sva-
lio, Bir žų, kar tu ir ma no va do vau-
ja mas Pa švi ti nio jun gi nys. Tų bū rių 
va do vy bė je su ti kau iš ka ro mo kyk-
los pa žįs ta mų ka ri nin kų. Su ti kau iš 
Pa sva lio pa si trau ku sį, Lie tu vo je jau 
pra dė ju sį ryš kė ti ir vė liau iš ei vi jo je 
pa gar sė ju sį vie ną iš stip riau sių iš ei-
vi jos be let ris tų Al bi ną Vait kų – Ma-
ri jų Ka ti liš kį. Su Ma ri jum Ka ti liš kiu 
il go kai te ko kar tu bū ti, ben drau ti. 
Jis jau bu vo pra dė jęs ra šy ti no ve les, 
leis ti sa vai ti nį laik raš tė lį apie mū sų 
pul kus. O Ame ri ko je apie tą lai ko-
tar pį pa ra šė jau ma no mi nė tą ro ma-
ną ,,Iš ėju siems ne grįž ti”. Į kū ri nį ir 
aš pa te kau.  Ma ri jus Ka ti liš kis bu vo 
be veik vie nin te lis li te ra tas, kū rė jas, 
pa te kęs į da li nius, ta čiau jis bu vo ir 
ge ras, drą sus ka rys, ko vo to jas. Tu rė-
jo ir ka rei vio ide a lą: hu sa ras, ba tai 
su di de liais pen ti nais, sun kiu ka la-
vi ju prie šo no ir ryš kiu ran du žan de. 
Dėl to šį  epi zo dė lį ir mi niu. Ma ri jus 
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la bai ne mė go vir ši nin kų, ta čiau kaž-
ko dėl mu du ge rai su gy ve nom, drau-
ga vom. Te ko kar tu at lik ti ne vie ną 
žval gy bi nį žy gį. Nes man at ro dė, kad 
vi si ka riai esa me vie no di. Ir ma no 
kai mas, ir ma no vy rai ma ne my lė jo, 
nes kai grįž da vau na mo, ben dra vau 
su jais taip pat, kaip ir su sa vo ko le-
go mis gim na zis tais ar stu den tais. Jie 
man at ro dė to kie pat Lie tu vos žmo-
nės – gar bin gi, šau nūs, ge ri drau gai. 
To dėl ir tuo se Tė vy nės ap sau gos da-
li niuo se man bu vo vie no das ir ei li nis 
ka rys, ir gran di nis, ir ge ne ro las. Vi si 
mes esa me lie tu viai, vi si tu ri me tą 
pa tį tiks lą, vi si ko vo ja me už Lie tu-
vą ir prie šo kul ka vie no dai ima vi sus. 
To dėl vi si tu ri me bū ti ir to je pa čio je 
plot mė je, ne pai sant, kad vie nas įsa-
ky mą duo da, o ki tas jį vyk do. 

Ko vos krikštas
Da li nius ku riant man te ko įvai-

rios pa rei gos. Pir mą jį pul ką ku riant 
man bu vo pa ves ta ei ti ry šių kuo pos 
va do pa rei gas. O ry šių kuo pa bu vo 
toks sa vo tiš kas da li nys, ži nio mis tu-
rė jęs jung ti vi sus ki tus da li nius. Kau-
ty nė se ry šių kuo pa ir gi tu ri tam tik rą 
už da vi nį, nes ji tvar ko vi są su si ži no-
ji mą. Tuo lai ku vie nin te lė su si ži no ji-
mo prie mo nė bu vo te le fo nas. Tie sa, 
jau bu vo ma ži ra di jo siųs tu vai, bet 
jų mes dar ne tu rė jo me. Ry šių kuo-
pos vaid muo bu vo ir la bai svar bus, 
ir pa vo jin gas, nes rei kė jo siųs ti ry ši-
nin kus su si ži no ji mui su ko vo jan čiais 
pir mo sio se li ni jo se. Kū rė mės pa gal 
Lie tu vos ka riuo me nės eta tus, nors 
la bai pa na šiai bu vo or ga ni zuo ja mi ir 
vo kie čių ka riuo me nės pul kai. Vė liau 
aš bu vau per kel tas į ket vir tą kuo pą ir 
pa skir tas jos va du.

Ven tos fron te mus pa kei tė vo-
kie čiai. Jie pe rė mė sau go mas li ni jas. 
Mus pa siun tė į už nu ga rį ge riau su-
sior ga ni zuo ti ir dau giau pa si mo ky ti. 
Ma no va do vau ja ma 4-oji kuo pa bu vo 
per tvar ky ta į sun kių jų gin klų kuo pą. 
Sun kiau si gin klai ta da bu vo kul kos-
vai džiai, mi nos vai džiai ir prieš tan ki-
niai pa būk lai. Ka dan gi prieš tan ki nių 
pa būk lų mes ne tu rė jo me, tai mums 
juos pa va da vo „pan cer faus tai“. Tai 
toks gin klas, ku riuo bu vo ga li ma 
nu kau ti tan ką. Ta čiau tan ką rei kė jo 
pri si leis ti iki 30 met rų. Tarp 30 ir 20 
met rų at si ra dęs tan kas bu vo ge riau-
sias tai ki nys, jį bu vo ga li ma nu kau ti 
vie nu „pan cer faus to“ šū viu. 

Tuo lai ku pul kui per si tvar kant 
ir gin kluo jan tis, mo kan tis kau ty nių 
pra ti mų, at vy ko dau giau lie tu vių ka-
ri nin kų iš Vo kie ti jos, iš Drez de no, 
kur jie bu vo su rink ti iš Ry tuo se  ko-
vo ju sių ir pa si trau ku sių lie tu vių ba-
ta lio nų. Tų ba ta lio nų bu vo, be rods, 
26. Ru sams puo lant jie vi si trau kė si 
į Lie tu vą ir Lie tu vo je dau giau ar ma-
žiau pa bi ro. Kai ku rie iš jų pa si trau-
kė į Vo kie ti ją, ta čiau kaip vie ne tai 
kau ty nė se jie jau ne be bu vo nau do-
ja mi, bet bu vo pa skirs ty ti po įvai-
rius pa gal bi nius ka ri nius da li nius. 
Ka ri nin kai bu vo su rink ti Drez de ne 
ir vė liau at siųs ti į Tė vy nės ap sau gos 
rink ti nės jau va di na mus Že mai čių 
pul kus, o ki ti dar bu vo pa siųs ti ir į 

lie tu viš kus da li nius, kuo pas ar net ir 
ba ta lio nus, su telk tus Lat vi jo je į vo-
kie čių feld mar ša lo Scho er ner ko vos 
gru pę. Scho er ner da li nys, pa si li kęs 
Lat vi jo je, lai kė si iki pat ka ro pa bai-
gos. Su juo tu rė jo jung tis ir mū sų 
Tė vy nės ap sau gos rink ti nė, dau giau 
ar ma žiau kaip de ši ny sis jo spar nas. 
Ta čiau ne ti kė tas mū sų įgrū di mas į 
Se dos kau ty nes šiuos pla nus ap ver tė 
aukš tyn ko jom.

Ka dan gi ba ta lio nuo se tar na-
vę lie tu viai ka ri nin kai bu vo dau giau 
pri ty rę kau ty nė se ir už sig rū di nę, be 
to, vy res nio laips nio – bū ti nos tar-
ny bos ka ri nin kai, jie mus pa kei tė TA 
rink ti nė je. Pvz., ma no, kaip kuo pos 
va do, pa rei gas pe rė mė kpt. Pra nas 
Pa če bu tas, pa si lai ky da mas ma ne 
sa vo pa va duo to ju. Aš ta pau mi nos-
vai džių bū ro va du. Tuo lai ku mes 
bu vo me jau Vo kie ti jos ka riuo me nės 
ži nio je ir ne tru kus bu vo me pa siųs-
ti į Se dą gin ti šios svar bios kryž-
ke lės, nes bu vo su ži no ta, kad ru sai 
tuoj pra dės pul ti. Vi są pir mą jį pul-
ką iš dės tė ap link Se dą ir man, kaip 
1-ojo pul ko 4-osios kuo pos va do 
pa va duo to jui ir mi nos vai džių bū rio 
va dui, te ko de ši ny sis spar nas prie 
upe lio. Su 4-osios kuo pos mi nos-
vai džių bū riu aš įsi tvir ti nau de ši nia-
ja me kuo pos spar ne. Kuo pos va das 
kpt. Pa če bu tas iš kar to no rė jo ma ne 
pa si lai ky ti ša lia sa vęs va da vie tė je, 
kuo pos vi du ry je, ta čiau man at ro dė, 
kad man ge riau bū ti su sa vo bū riu. 
Jis ne si prie ši no. Bū rys iš si ka sė ap-
ka sus ir įsi tvir ti no. Iš ry to pra si dė jo 
puo li mas. Ru sai ati da rė ga na stip rią 
leng vų jų pa būk lų ug nį. Mes iš kar to 
ne at si šau dėm, tu pė jom ap ka suo se ir 
ty lė jom. Stai ga at ėjo įsa ky mas: ko-
dėl ty li mi nos vai džių bū rys? Ma no 
pa va duo to jas bu vo pri ty ręs mi nos-
vai di nin kas, man pa ta rė: „Ne šau dy-
kim da bar, nes nė ra tai ki nių“. Prieš 
mus bu vo lau kas ir miš kas. Mes lau-
kėm, kol iš miš ko pa si ro dys pir mie ji 
da li niai, nes kol kas ne bu vo į ką šau-
dy ti. Ga vo me ir an trą įsa ky mą, at ro-
do, kad vo kie čiai ner vi no si, o mes 
ty lė jo me. Po ko kių ke lių mi nu čių iš 
miš ko pa si ro dė ru sų tan kai ir va žia-
vo mū sų kryp ti mi. Ant tan kų sė dė jo 

PA MIN KLAS SE DOS MIES TE LIO CEN-
TRE SKIRTAS KRI TU SIEMS MŪ ŠY JE
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Rug p jū  č io 
20 d. sa vo il gą 
ir įspū din gą že-
mės ke lio nę bai-
gė či ka gie tis Al-
gis Re gis, ku rį 
mo der nių jų lai kų 
lie tu vy bės apaš-
ta las prel. My ko-
las Kru pa vi čius 
bu vo pa va di nęs 
ne nuils tan čiu ko-
vo to ju už lie tu vių 
tei ses ir gar bę. 
Ge gu žės 17 d. jis 

bu vo atšventęs gar bin gą 95 m. su-
kak tį. O rug pjū čio 27 d. jo pa lai kai 
pa lai do ti Šv. Ka zi mie ro lie tu vių ka-
pi nė se, ku rių lie tu viš ku mo rei ka lais 
jis dau ge lį me tų rū pi no si ir kur jau 
bu vo pa sta ty tas ben dras pa min klas 
su už ra šu: „Iš vy ko me iš tė vy nės lai-
ki nai, ke lio nė už si tę sė am ži nai“. Ve-
lio nis at gu lė ša lia anks čiau mi ru sios 
žmo nos Ire nos.

Jo dar bus šių ei lu čių au to riui 
il gus dešimt me čius yra te kę ste bė ti 
ir ge rai įsi dė mė ti. To dėl bent da lį iš 
jų no ri si čia pri si min ti. 

 
Ame ri ko je iš gy ve no 70 me tų

Gimęs Gar lia vos vals čiu je, 
Kau no ap skri ty je, 1914 m. ge gu-
žės 17 d., į Ame ri ką jis at ke lia vo 
1939-ai siais vi sai ne ti kė tai. Va žia-
vęs į New Yorke vy ku sią pa sau li nę 
pa ro dą (kaip „Nau jo sios Ro mu vos“ 

Pas ku ti nis su diev lie tu vy bės apaš ta lui
Su Al giu Re giu at si svei ki nant

žur na lo ad mi nist ra to rius), pra si dė jus 
II Pa sau li niam ka rui, jis bu vo pri-
vers tas lik ti Ame ri ko je, nes ne ga lė jo 
grįž ti at gal į tė vy nę, ku rio je ne tru-
kus ėmė šei mi nin kau ti ru sai. 

Jau 1936-1939 m. pra dė jęs 
stu di juo ti lie tu vių kal bą ir li te ra tū rą 
Vy tau to Didžio jo uni ver si te te Kau ne 
moks lus tę sė Ma ria na po lio ko le gi jo-
je, CT, ku rią bai gė 1940 m. ba ka lau-
ro laips niu. 1940-1942 m. Chi ca gos 
uni ver si te te stu di ja vo ver slo ad mi-
nist ra vi mą. Stu di jų me tu jis ak ty-
viai da ly va vo lie tu viško je veik lo je ir 
spau do je. 

 
Tar na vo JAV ar mi jo je
Vyks tant II Pa sau li niam ka rui, 

1943 m., jis įsto jo sa va no riu į JAV 
ka riuo me nę, gal vo da mas, kad jo 
toks žy gis pri ar tins Lie tu vai lais vę ir 
po ka ro jis ga lės grįž ti į Tė vy nę. De-
ja, to kia min tis ne iš si pil dė, Lie tu va 
li ko so vie tų oku puo ta. 

Be je, gy ven da mas Lie tu vo je 
ir at vy kęs į JAV jis va di no si Al bi nu 
Re nec kiu. O iš ėjęs iš ka riuo me nės 
ta po Al giu Re giu, nes ne no rė jo pa-
kenk ti sa vo Lie tu vo je li ku siems ar-
ti mie siems. Al gis Re gis tuoj įsi jun-
gė į lie tu viš ką kul tū ri nę bei po li ti nę 
veik lą ir be veik iki pat mir ties (kol 
tik svei ka ta lei do) ak ty viai jo je dar-
ba vo si. 

Pa leis tas iš JAV ka riuo me nės, 
1946 m., ap si gy ve no Los An ge les, 
Ca li for ni jo je (ten su kū rė šei mą su 

vi suo me nės vei kė ja Ire na Truškaus-
kai te), o 1952 m. per si kė lė į Chi-
cagą, kur gy ve no iki pat mir ties.

Chi ca go je jis šei mai (tu rė jo 
tris sū nus: Al gį, Li ną ir Aud rių) duo-
ną pel nė dirb da mas „Ad mi ral“ ben-
dro vė je ir Chi ca gos Co ok ap skri ties 
pro ku ra tū ro je. Ta čiau vi są lais va lai-
kį jis pa šven tė lie tu viš kai veik lai. 
Ak ty viai vei kė ma žiau siai de šim ty je 
or ga ni za ci jų. Jo žmo na Ire na Re gie-
nė ilgą laiką dir bo dien raščio „Drau-
go“ re dak ci nia me ko lek ty ve. 

Dau giau siai pa stan gų A. Re-
gis sky rė ko vai, kad į lie tu vių įsteig-
tas Šv. Ka zi mie ro ka pi nes grįž tų lie-
tu viškos lai do ji mo tra di ci jos. 

Tuo tiks lu bu vo or ga ni zuo ja-
mos de monst ra ci jos mies to cen tre 
prieš tuo me ti nį Chi ca gos ar ki vys-
ku pi jos val dy to ją kar di no lą Co dy, 
o lie tu vių pe ti ci jos pa sie kė net pa tį 
Va ti ka ną. Jis ta te ma pats ne ma žai 
kal bė jo per lie tu viš kas ra di jo pro-
gra mas, ra šė spau do je. Tie A. Re gio 
dar bai at si spin di 2007 m. Chi ca go-
je iš ėju sio je kny go je „Šv. Ka zi mie ro 
ka pi nėms – 100 me tų“. Iš šio lei di-
nio ga li ma daug su ži no ti apie ve lio-
nio pa si šven ti mą lie tu vy bei bei jo 
nu veik tus dar bus. 

Il sė kis ra my bė je, tau rus ir 
darbš tus kraš tie ti, ati da vęs sa vo tau-
tai di džiu lę duok lę. Ta vo dar bai mū-
sų nuo šir džių tau tie čių ne bus il gai 
pa mirš ti.

Ed var das Šulai tis

ru sų ka riai pės ti nin kai, pro žiū ro nus 
juos bu vo ga li ma la bai aiš kiai ma-
ty ti. Ta da mes, pa lau kę, kol jie pa-
va žiuos ko kį 100 m. nuo miš ko į at-
vi rą aikš tę, ati den gėm mi nos vai džių 
ug nį. Tu rė jo me 4 mi nos vai džius ir 
ne ži nau kiek mi nų. Kim šom mi nas 
ir tos skri do prie šo link. Nie ko dau-
giau ne ma tėm, tik dul kių, pur vo de-
be sis, dū mus, lieps nas. Taš kėm tas 
mi nas, kol jų ne be li ko. Ta čiau ru sai 
ar tė jo ir pir mie ji pra si ver žę tan kai 
jau pa si ro dė vi siš kai prie mū sų. Kas 

su ge bė jo, pa grie bė „pan cer faus tą“ 
ir pa lei do šū vius. Ne ži nau, ar bu vo 
pa tai ky ta, ar ne pa tai ky ta, bet vie nas 
ki tas tan kas už si lieps no jo – jie bu-
vo vi siš kai ar ti. Kai pri sti gom mi nų, 
įsa kiau sa vo ka riams pa si trauk ti, nes 
jau ne bu vo kas da ry ti. Iš li pę iš ap-
ka sų ne ga lė jom trauk tis at gal, nes 
ten vy ko smar kus šau dy mas. Ėjo me 
į prie kį, iš kur ne bu vo šau dy mo. Už 
ko kių 50 m. nuo ap ka sų ra dom per 
upe lį liep te lį ir per ėjom į ki tą upe lio 
pu sę. Į mus nie kas ne šau dė, nes, ma-

tyt, prie šui šia me sek to riu je bu vo me 
pa da rę ne ma žai ža los. Ma no bū rys, o 
pas kui ir vi sa rink ti nė pa bi ro ir pra-
dė jo trauk tis. 

Trau kė mės iki Kre tin gos. Čia 
ra dom ke lis trau ki nius. TA rink ti nės 
ka ri nin kai, ka riai ir vi si ki ti, kiek 
ten bu vo, su sė dom į trau ki nius ir, 
iš abie jų pu sių šau dant, iš va žia vom 
Vo kie ti jos link. Lai min gai per va žia-
vę Til žės til tą at si dū rėm jau Ka ra-
liau čiaus sri ty je. Tai bu vo 1944 m., 
be rods, spa lio 12 d. 
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A L  B E R -
TAS STA LIO-
RAI TIS  mi rė 
li go ni nė je 2009 
m. rug pjū čio 5 d. 
Bu vo gi męs Ar-
gen ti no je 1940 
m. ge gu žės 20 
d. Jo tė ve liai – 
Juo zas ir Va le-
ri ja Mor kū nai tė, 
se ne lis An ta nas 
ir dė dė Pra nas, 

abu du Su si vie ni ji mo lie tu vių Ar-
gen ti no je (S.L.A.) kū rė jai. Al ber tas 
nuo ma žens pra dė jo dar buo tis šio ji 
drau gi jo je, ak ty viai da ly va vo lie-
tu vių ko lo ni jos veik lo je. Nuo 1954 
m. da ly va vo S.L.A. Lie tu vių jau ni-
mo spor to klu be, Ar gen ti nos lie tu vių 
jau ni mo te at re. Bu vo no mi nuo tas 
kaip S.L.A. at sto vas į ALOS ta ry bą 
(da bar ti niu me tu PLB Kraš tų Lie tu-
vių Ben druo me nę), į VII Sei mą, ku-

Ne te ko me darbštaus Su si vie ni ji mo lie tu vių Ar gen ti no je vi ce pir mi nin ko
ris vy ko Ka na do je, To ron to mies te.

Lie tu vai at ga vus Ne pri klau so-
my bę, 1993 m., važia vo su žmo na į 
Lie tu vą, kur bu vo pri im tas kul tū ros 
mi nist ro Dai niaus Trin kū no. Kar tu 
no rė jo pažin ti Lie tu vą ir gi mi nes. 
1997 m. vėl važia vo į Lie tu vą ir pre-
zi den tui A. Bra zaus kui įtei kė S.L.A 
Gar bės na rio pažymė ji mą.

Or ga ni za vo Su si vie ni ji mo an-
sam blių ke lias išvy kas, tarp jų – į XI 
Lie tu vių tau ti nę šokių šven tę Ka na-
do je, To ron te, 2000 m.

Ke le tą me tų pri klau sė Kul tū-
ros rei ka lų ko mi si jai.

2005 m. ke lio nės į Ar gen ti ną 
me tu PLB at sto vas G. Žem kal nis, 
TMID gen. dir. A. Pet raus kas ir Al-
ber tui įtei kė pa dė kos raš tą. 

2008 m. spa lio 22-24 d., kaip 
ALOST įga lio ti nis da ly va vo TMID 
Biršto ne or ga ni zuo ta me se mi na re 
„Val dy ba ir in for ma ci jos val dy mas“.

2009 m. lie pos mėn., Lie tu vai 

šven čiant var do tūks tant me čio šven-
tę, or ga ni za vo Su si vie ni ji mo šokė jų 
gru pių „Do bi las“ ir „Gin ta ras“ iš-
vy ką į Dai nų šven tę Vil niu je. Šo kių 
re pe ti ci jas vi suo met ly dė da vo akor-
de o no mu zi ka.

Ne bu vo S.L.A. Val dy bos ka den-
ci jos, kad Al ber tas jai ne pri klau sy tų.

Su kū rė mė ne si nį in for ma ci nį 
biu le te nį „Žinios“ ir be per trau kos jį 
re da ga vo 28 me tus, jo se nušvies da vo 
ne vien S.L.A. nau jie nas, bet ir lie tu vių 
ko lo ni jos įvy kius ir pa gei da vi mus.

Gi lia me liū de sy li ko jo žmo-
na Ol ga Čižiū tė, duk te rys Ad ria na ir 
An ge li ka, ke tu ri anū kai, žen tai, bro-
lis Juo zas Raul su žmo na Ele na, o 
Lie tu vo je – gau sūs gi mi nės.

Daug drau gų ir pa žįs ta mų ly-
dė jo jį į ka pus. Po re li gi nių apei gų 
S.L.A. pir mi nin kas inž. J. Bra zai tis 
ta rė jaus min gus at si svei ki ni mo žo-
džius. 

Ire na An driuškai tė Stan ke vi čie nė

P r a n  c ū  z i -
jos Lie tu vių Ben-
druo me nė su gi liu 
liū de siu pra ne ša, 
kad 2009 rug sė jo 
8 d. Pa ry žiu je, ei-
da mas 88-uo sius 
me tus, Ana pi lin 
iš ke lia vo švie saus 
at mi ni mo pre-
la tas Jo nas Pet-
rošius.

Kun. J. Pet-
ro šius gi mė 1921 

m. gruo džio 19 d. Reis tų kai me, Ši-
la lės vals čiu je, Tau ra gės ap skri ty je. 
Lan kė Tau ra gės gim na zi ją, mo ky to ja-
vo Kvė dar nos vals čiu je, stu di ja vo Tel-
šių ir Eich šte to (Eichstätt, Vo kie ti ja) 
ku ni gų se mi na ri jo se. 1947-1955 m. 
įsi jun gė į Stras bū ro lie tu vių drau gi jos 
veik lą, 1951 m. Miu lū zo (Mul hou se, 
Pran cū zi ja) mies te bu vo įšven tin tas į 
ku ni gus. 1955 m. jis kvie čia mas kaip 
ku ni gas į vals ty bės sos ti nę, kur dau-
giau lie tu vių. Čia pra si de da di dy sis 

a.a. Pre la tas Jo nas Pet rošius(1921-2009)
prel. J. Pet ro šiaus veik los ir dar bo lai-
ko tar pis, kai jo pa ra pi jie čiais tam pa 
vi sos Pran cū zi jos lie tu viai (po ku rio 
lai ko dar pri si dė jo Bel gi jos ir Olan-
di jos lie tu vių sie lo va da). Nuo 1955 
m. pre la tas tam pa Lie tu vių ka ta li kų 
mi si jos Pa ry žiu je il ga me čiu va do vu – 
iš bu vo vie tos lie tu vių sie lo va dos tar-
nys tė je net iki 2006-ųjų, tad dau giau 
kaip 50 me tų! Jam daug me tų (1958-
1981 m.) pa ti kė tas ir Pran cū zi jos Lie-
tu vių Ben druo me nės vai ras. Prel. J. 
Pet ro šius la bai rū pin da vo si pro vin ci-
jos lie tu viais, kas va sa rą sa vo leng-
vuo ju mo to cik lu lan ky da vo dau ge lį 
lie tu vių to li mo se apy lin kė se, vie ni šų 
ir su šei mo mis, pas kui la bai gra žiai 
ap ra šy da vo pro vin ci jos lie tu vių go-
das. Pa ry žiu je jis su si sie kė su lie tu vių 
se se lė mis – vie nuo lė mis, iš si bars čiu-
sio mis po įvai rias kon gre ga ci jas (ma-
no ma, jog Pran cū zi jos vie nuo ly nuo se 
iš vi so bu vo apie 100 se se lių). Prel. 
J. Pet ro šius jas lan ky da vo, ves da vo 
re ko lek ci jas, dvi de šimt me tų kas met 
or ga ni zuo da vo joms dvie jų sa vai čių 

po il sio ir mal dų die nas. Jo pa stan go-
mis 1958 m., Šv. Ka zi mie ro 500-ųjų 
gi mi mo me ti nių su kak ties pro ga, Pa-
ry žiu je bu vo su reng tas įspū din gas 
mi nė ji mas (da ly vau jant vie nam ži no-
miau sių po ka rio Eu ro pos po li ti kų Ro-
ber tui Schu ma nui), o taip pat du kar-
tus – 1976 ir 1981 me tais – Eu ro pos 
lie tu viš kų jų stu di jų sa vai tės. Pre la to 
rū pe čiu iš leis ti Si bi ro lie tu vių trem-
ti nių mal dų kny ge lės lei di mai (1967 
m. ir 1968 m.) dviem kal bo mis: „Ma-
ri ja, gel bėk mus – Ma rie, sois not re 
se cours“. Ne be jo pa gal bos iš ei da vo 
ir „Pran cū zi jos Lie tu vių Ži nios“, ku-
rioms vis ruoš da vo me džia gą, o nuo 
1966 me tų ir pats biu le te nį du de šimt-
me čius re da ga vo.

Tais sun kiais oku pa ci jos me-
tais prel. J. Pet ro šius bu vo vie tos lie-
tu vių sie la, ne blės tan tis re li gi nio ir 
tau ti nio gy ve ni mo ži bu rė lis. 1999 m. 
PrLB ta ry ba prel. J. Pet ro šiui už il ga-
me tę veik lą Lie tu vių Ben druo me nės 
la bui su tei kė Ben druo me nės Ta ry bos 
gar bės pir mi nin ko var dą.         PrLB


