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„Pasaulio lietuvio“ svečias

Vil niu je žie ma, ne ti kė tas šal tis - 18 laips-
nių že miau nu lio, pa gal Cel si jų, vė jas. No ri-
me su šil ti dva sia, pri si min ti va sa rą, sku ba me į 
Vin gio par ką. Čia žmo nių ju dė ji mas ne su lė tė-
jęs - ma mos, tė čiai ve džio ja, ve žio ja ma žy lius, 
bė gio ja spor ti nin kai ir šiaip mėgs tan tys ju dė ti, 
vaikš čio ja po re lės. Prieš akis miš ko lau ky mė je 
Verps tė - Vie ny bės me dis - mo nu men tas, įam žin-
an tis vi sų lai kų ir vi sų pa sau lio kraš tų lie tu vių 
ben dru mą. Pri si me na va sa ra, tūks tan čiai tau tie-
čių, su va žia vu sių iš vi sos Lie tu vos ir iš vi sų pa-
sau lio kraš tų į Vil nių - am ži ną ją lie tu vių sos ti nę. 
Tas pa mink las - sim bo lis at ei ties kar toms bu vo 
ati deng tas vi sų jų aki vaiz do je. Idė jos au to rius ir 
at li kė jas - skulp to rius Ta das Gu taus kas, ar chi tek-
tas Ro lan das Pa lec kas. 

Kas pra ė ju sią va sa rą ne da ly va vo Pa sau lio 
lie tu vių dai nų šven tė je Vil niu je ir ne tu rė jo ga-
li my bės pa ma ty ti verps tės for mos mo nu men to 
Vin gio par ke, pa va din to Vie ny bės me džiu, pri-
min siu, kad ant vie no verps tės šo no - Sau lę pri-
me nan čio ap skri ti mo cent re iš kal ti rel je fi niai įra-
šai su iš ki liau sių Lie tu vos Tūks tant me čio as me-
ny bių pa var dė mis: pra de dant Lie tu vos ka ra liu mi 
Min dau gu ir bai giant nau jau sių jų lai kų did vy riu  
Ro mu Ka lan ta. 

Įdo mus da ly kas - ban dau nuo 9 m. aukš-
čio verps tės šo no su ri kiuo ti Lie tu vos ir už sie nio 
lie tu vių pa var des - ir ne su ge bu. Vi si jie yra tos 
pa čios Lie tu vos. Pa va dink Da rių ir Gi rė ną - gar-
siuo sius la kū nus - už sie nio lie tu viais, nes kam ba, 
nors iš tie sų jie į Lie tu vą skri do iš Ame ri kos. Ta-
das Kos ciuš ka - Ame ri kos ne pri klau so my bės ka-
ro da ly vis; Te o do ras Grothu sas - moks li nin kas, 
chemikas-fizikas, elekt ro li zės at ra dė jas iš Šiau-
rės Lie tu vos, ku rio ne pa si da li ja vo kie čiai, lat viai 
ir lie tu viai; Ig nas Do mei ka - žy mus Či lės ge o-
lo gas, mi ne ra lo gas, et no lo gas, 1831 m. su ki li mo 
Lie tu vo je ir Len ki jo je da ly vis, Či lės uni ver si te to 
San tja ge rek to rius, Či lės Res pub li kos gar bės pi-
lie tis; na, o to liau dar la biau pro ble miš ka - ar ga-
li me va din ti už sie nio lie tu viais Pet rą Vi lei šį, My-
ko lą Bir žiš ką, Ka zį Gri nių, My ko lą Kru pa vi čių, 
Jo ną Ais tį ar Adol fą Ša po ką, Ber nar dą Braz džio-
nį, An ta ną Ma cei ną, Al gir dą Ju lių Grei mą, Ma ri-
ją Gim bu tie nę, Sta sį Lo zo rai tį, jei gu jie, nors ir 
is to ri jos vė jų iš blokš ti iš Lie tu vos, vis dėl to gy-
ve no Lie tu va, sa vo tė vy ne, dir bo jai ir mi rė su 
Lie tu vos var du lū po se?

Tai gi te gu taip ir bū na, kaip Vie ny bės me-
dy je pa ra šy ta - jie lie tu viai. 

Aud ro nė Vik to ri ja Škiu dai tė

Vie ny bės me dis
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Pa si tai kė ma lo ni pro ga pa kal-
bin ti vie ną iš pa ro dos „Pir mie ji lie-
tu viai Texase“, ku ri lapk ri čio 30 d. 
bu vo ati da ry ta Klai pė dos is to ri jos 
muzie ju je, or ga ni za to rių, ka ta lo go 
vie no straips nio au to rių ir ang liš ko-
sios da lies re dak to rių, moks lo is to-
ri jos dak ta rą, muzie ji nin ką Ra mū ną 
Kond ra tą, prieš me tus iš Washingtono 
at vy ku sį į Lie tu vą gy ven ti. Jis su ti-
ko at sa ky ti į ke le tą PL klau si mų apie 
pa ro dą ir apie sa ve. (Dau giau apie 
kul tū ri nį įvy kį Klai pė do je skai ty ki-
te to liau spaus di na ma me straips ny je 
„Nuo Klai pė dos iki Texaso“.)

Esu Lie tu vo je, ir tai ma ne la bai ge rai vei kia

-Kaip Jūs įsi vė lė te į šį Klai-
pė dos pro jek tą?

-Įvairiais bū dais. Mes jau se-
no kai esa me pa žįs ta mi su Vy čiu 
Čiub rins ku, ku rį su ti kau vie no je iš 
bal tų drau gi jų - „As so cia tion for 
the Ad van ce ment of Bal tic Stu dies“ 
Ame ri ko je, ku ri sa vo kong re sus 
ren gė kas dve ji me tai. Jis vie na me 
kong re se, ku ris vy ko Washingtone, 
skai tė pa skai tą. Vy tis man pa pa sa ko-
jo, kuo jis do mi si. Chi ca go je, Li tu a-
nis ti kos ty ri mo ir stu di jų cent re, jis 
su ži no jo apie Texaso lie tu vių at gi-
mi mo pradininkę Pat sy Hand, su ja 

su si ti ko, nu va žia vo ir kaip kul tū ros 
ant ro po lo gas ėmė ty ri nė ti tą lie tu-
vių ben druo me nę. Su juo į Texasą 
va žia vo te le vi zi jos ki no ope ra to rius 
Juo zas Ma žo nas, ku ris pa ro dos Klai-
pė dos muzie ju je ati da ry me pa ro dė 
sa vo fil mą apie Texaso lie tu vius, 
in ter viu su Pat sy. Vi są su kaup tą me-
džia gą jis de po na vo Li tu a nis ti kos 
ty ri mo ir stu di jų cent re Chi ca go je. 

Dar no riu pa mi nė ti, kad šio-
je pa ro dos ini cia to rių gru pė je yra 
dar vie nas įdo mus žmo gus - Jo nas 
Li man tas, ku ris yra klai pė diš kis ir 
jach ta Lie tu vos at gi mi mo pra džio je 
iš Klai pė dos plau kė į Ame ri ką. Jis 
su si pa ži no su Re da Vei tai te iš la bai 
ak ty vios Bos to no lie tu vių šei mos, 
ku ri taip pat yra di de lė plau ki mo 
jach ta en tu zi as tė. Ji pa si pra šė pri i-
ma ma į jach tos įgu lą, nu vy ko į Pie tų 
Af ri ką ir pri si jun gė prie jach tos įgu-
los. Da bar ji yra Li man tie nė. 

Tarp kit ko, be veik vi si pa ro-
dos apie Texaso lie tu vius or ga ni za-
to riai iš JAV yra iš Bos to no, iš sky rus 
Pat sy. Dr. Mil da Bak šy tė Richard son 
taip pat yra kul tū ros ant ro po lo gė. 
Ro mas Šle žas yra fil mi nin kas, ku ris 
yra su kū ręs daug ge rų do ku men ti nių 
fil mų. Skai čiau, kad ki tais me tais jis 
at va žiuo ja į Lie tu vą su ke le tu žmo-
nių iš Texaso ir no ri juos nu fil muo ti 
to se vie to se, iš kur ki lę jų pro tė viai. 

Ki ta prie žas tis, ko dėl aš pri si-
jun giau prie to pro jek to, yra tai, kad 
aš jau dau giau kaip tris de šimt me tų 
esu muzie ji nin kas - dir bau Na ci o na-
li nia me Ame ri kos is to ri jos muzie-
ju je Washingtone. Li man tai ma nęs 
pa pra šė pa glo bo ti ruo šia mą pa ro dą. 
Nu va žia vo me į Klai pė dą, su si pa ži-
nau su dr. Ge niu ir ki tais dar buo to-
jais. Dau giau siai esu pri si dė jęs prie 
ka ta lo go ruo ši mo, re da ga vau ang lų 
kal bos te kstą, pa ra šiau vie ną iš įva-
di nių straips nių apie pir mą ją iš ei vi-
jos ban gą (1860-1940). 

Pa ro da la bai gra ži, tai kil no-
ja mo ji pa ro da (ku rios ku ra to rė Zi ta 
Ge nie nė), su dė lio ta mo der niai - ant 
pla ka tų, jų tris de šimt aš tuo ni. Pa ro-

RA MŪ NAS KOND RA TAS
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dų di zai nas Lie tu vo je vis ge rė ja. Pa-
ro dai bu vo su kaup ta daug nuo trau kų 
iš Texaso - šei mų gy ve ni mo, ka pi-
nių, ap y lin kių. Klai pė dos muzie jus 
su rin ko is to ri nę XIX a. Klai pė dos 
kraš to me džia gą, at sklei dė tas po li-
ti nes ir eko no mi nes ap lin ky bes, ku-
rios pri ver tė lie tu vius vyk ti taip to li 
nuo na mų. Pa ro dos dvi kal bis ka ta-
lo gas jau bai gia mas reng ti ir grei tai 
bus pra dė tas spaus din ti, ko rek tū ras 
jau per skai čiau. Sau sio mė ne sį ka ta-
lo gai ke liaus su pa ro da į JAV, - pa ro-
dos yra pa ga min ti du eg zemp lio riai 
- Lie tu vai ir Ame ri kai. 

-Noriu pa si nau do ti pro ga 
ir dau giau su ži no ti apie Jus pa tį. 
Apie Jū sų žmo ną Skir man tę Kond-
ra tas la bai se niai gir di me - ji bu vo 
pre zi den to Val do Adam kaus pa ta-
rė ja pir mą ją ka den ci ją, šiuo me tu 
yra prem je ro And riaus Ku bi liaus 
pa ta rė ja so cia li niais klau si mais. 
Koks bu vo Jū sų, kaip muzie ji nin-
ko, ty ri nė ji mo ob jek tas?

-Washingtone ma no spe cia-
ly bė bu vo me di ci nos ir bio lo gi jos 
moks lo is to ri ja. Aš ku ra vau me di ci-
nos ko lek ci ją Na ci o na li nia me Ame-
ri kos is to ri jos muzie ju je (vie nas iš 
19 Smitso no ins ti tu ci jos muzie jų) 
dau giau kaip tris de šimt me tų - rin-
kau tos sri ties eks po na tus ir su jais 
su si ju sią do ku men ti nę bei ar chy vi-
nę me džia gą; ruo šiau do ku men ti nius 
vi de o fil mus apie įvai rių inst ru men-
tų at si ra di mą ir kt. Bet vi suo met do-
mė jau si Lie tu va, Lie tu vos is to ri ja ir 
Lie tu vos me di ci nos is to ri ja. 1977 
m. Har var do uni ver si te te ap gy niau 
dak ta ri nę di ser ta ci ją apie kli ni ki nės 
me di ci nos vys ty mą si XVIII-XIX 
am žiu je. Do mė jau si Jo ha no Pe te-
rio ir Jo ze fo Fran kų, ku rie bu vo pa-
kvies ti į Vil niaus uni ver si te tą, veik-
la. 1804 me tais jie at vy ko į Vil nių, 
tuo me tu tė vas Jo ha nas Pe te ris bu vo 
jau žy mus Eu ro po je gy dy to jas. Jie 
čia at ke lia vo iš Vie nos. Po de vy-
nių mė ne sių ru sų ca ras Alek sand-
ras tė vą pa kvie tė į Pe ter bur gą bū ti 
jo as me ni niu gy dy to ju ir Pet ra pi lio 
Medicinos-chirurgijos aka de mi jos 
ve dė ju. Sū nus Jo ze fas li ko Vil niu je 

ir iš gy ve no apie 20 me tų, čia dės tė, 
įkū rė Vak ci na ci jos ins ti tu tą, Me di-
ci nos drau gi ją, Mo ti nys tės ins ti tu tą, 
ke le tą kli ni kų ir kt. Fran kai pa li ko 
apie 3,5 tūkst. pus la pių at si mi ni mų 
pran cū zų kal ba. Ir ma žai kas pa sau-
ly je ži no jo apie tuos raš tus. Vie nas iš 
pa čių žy miau sių me di ci nos is to ri kų, 
pra di nin kas Hen ry Si ge rist, vie na-
me laiš ke yra ra šęs: jei gu šie at si mi-
ni mai iš li ko, tai jie bū tų nuo sta bus 
šal ti nis... Moks li niams ty ri mams aš 
ieš ko jau te mos, ku ri ko kiu nors bū-
du pa lies tų Lie tu vą. Su ži no jau, kad 
Fran kų raš tai yra iš li kę Vil niaus uni-
ver si te to re tų rank raš čių sky riu je. 
Nu ta riau juos ras ti ir iš ty ri nė ti.

Toks su ta pi mas, kad 1972 m. 
tuo me ti nis Vil niaus uni ver si te to rek-
to rius prof. Jo nas Ku bi lius pa siun tė 
už sie nio lie tu viams kvie ti mą at vyk ti 
sta žuo tis į Vil niaus uni ver si te tą. Ap-
si džiau giau, ga vau pres ti ži nę Ame ri-
kos sti pen di ją šiam dar bui. Pa tei kiau 
pra šy mą Vil niaus uni ver si te tui, bet 
at sa ky mo ne su lau kiau. Lai mei žmo-
nos pus se se rė Jū ra tė gy ve no Vil niu je 
ir tu rė jo są ly gas mus iš kvies ti (bu vo 
toks rei ka la vi mas - jei gu no ri iš kvies-
ti, tu ri tu rė ti pa kan ka mą gy ve na mą jį 
plo tą). At va žia vom tri se - su ma žu sū-
ne liu, iš gy ve nom pus me tį (ir tu rė jom 
ga li my bę pa jus ti brež ne vi nę epo chą).

Nie kas man ne sa kė, ko dėl į 
ma no pra šy mą ne bu vo at sa ky ta, bet 
aš spė ju, kad tai dėl Ro mo Ka lan tos 
su si de gi ni mo, - vi sur bu vo daug ka-
riuo me nės. So vie tams ne rei kė jo, kad 
čia mai šy tų si už sie nie čiai ir vis ką 
ma ty tų. Bet kai at va žia vau, jie pa-
ma tė, kad aš rim tai do miuo si rim to-
mis te mo mis, lei do man pu sę me tų 
pa dir bė ti uni ver si te to bib lio te ko je. 
La bai daug pa dė jo bib lio te ki nin kas 
Vy tau tas Bo gu šis (da bar ti nio Sei mo 
na rio Vy tau to Bo gu šio tė vas), ku ris 
taip pat do mė jo si moks lo is to ri ja. 

Pas kui dar pus me tį ke lia vom 
po Eu ro pą, kur to liau rin kau me-
džia gą apie Fran kus. Gri žęs ap gy-
niau di ser ta ci ją ir pra dė jau dirb ti 
Na ci o na li nia me muzie ju je - ja me ir 
pa si li kau iki pen si jos. Į pen si ją iš-
ė jau prieš me tus ir at vy kau gy ven-
ti į Vil nių („grį žau“ ne ga liu sa ky ti, 

nes gi miau Vo kie ti jo je po ka ro). Su 
ko le go mis Lie tu vo je ben dra vau jau 
nuo Lie tu vos ne pri klau so my bės pra-
džios, ypač su Lie tu vos Me di ci nos ir 
far ma ci jos is to ri jos muzie ju mi Kau-
ne. Aš juos iš kvies da vau į Ame ri ką 
sta žuo tis, da ly vau ti kon fe ren ci jo se. 
Taip pat ben dra dar bia vau su Na ci o-
na li niu muzie ju mi, Val do vų rū mais. 

Pen si jo je iš bu vau tik mė ne-
sį - at vy kęs į Lie tu vą pra dė jau dirb ti 
Vil niaus uni ver si te te, kur už si ė miau 
uni ver si te to muzie jaus kū ri mu. Čia 
vei kia apie de šimt ma žų muzie jė lių, 
ku riems rei ka lin ga me to di nė pa gal-
ba. Tai po gi uni ver si te tui rei ka lin gas 
pa da li nys, ku ris kaup tų ir sau go tų 
uni ver si te to aka de mi nio, kul tū ri nio 
ir moks li nio pa vel do ver ty bes ir pri-
sta ty tų bei įvai riais bū dais pro pa-
guo tų uni ver si te to ben druo me nei, 
Lie tu vos vi suo me nei bei už sie nio 
sve čiams uni ver si te to tur tin gą ir gar-
bin gą is to ri ją. Kol kas rei ka lai klos-
to si ne blo gai. Uni ver si te to Se na tas 
pat vir ti no ma no pa teik tą Vil niaus 
uni ver si te to muzie jaus kon cep ci ją ir 
nu ta rė Vil niaus uni ver si te te nu sta ty-
ta tvar ka įsteig ti Vil niaus uni ver si te-
to muzie jų. Washingtone Smitso no 
ins ti tu ci jos muzie jų komp lek sas yra 
di džiau sias pa sau ly je, tai gi pa tir ties 
įgi jau, o ener gi jos ir svei ka tos taip 
pat dar tu riu. 

Lie tu vo je man la bai įdo mu. 
At si ke liu ry tą, pa žiū riu pro lan gą - 
esu Lie tu vo je, ir tai ma ne la bai ge rai 
vei kia. Apie tą Lie tu vą tiek sva jo ta, 
o da bar at si ra do pro ga čia gy ven ti, 
įsi lie ti į vals ty bės gy ve ni mą. Da bar 
aš ir į iš ei vi ją ki taip žiū riu. Tu riu 
daug dar bų - Lie tu vos tūks tant me čio 
me tais bu vo ren gia mos pa ro dos, te-
ko vers ti daug te kstų į ang lų kal bą, 
da bar ruo šia me nau ją Val do vų rū mų 
al bu mą, ren giu ang liš ką te kstą. 

Žmo na į Lie tu vą va ži nė jo jau 
se niai - tai dirb da ma Pre zi den tū ro je, 
tai ne vy riau sy bi nė se or ga ni za ci jo se, 
- tai gi gy ve ni mas šei mai apie de šim-
tį me tų ne bu vo leng vas, nes kas ke lis 
mė ne sius vis te kda vo ke liems mė ne-
siams iš si skir ti. Bet mes taip ir bu-
vom su ta rę - gal vo jom su lai ku įsi-
kur ti Lie tu vo je ir dėl to ne si gai li me.



Pasaulio lietuvis  /  2010 Sausis6

Tėvynėje

Mi nint Lie tu vos var do pa mi-
nė ji mo tūks tant me tį bei Ma žo sios 
Lie tu vos tau ti nės ta ry bos ak to pa-
skel bi mą 2009 m. lapk ri čio 30 d. 
Ma žo sios Lie tu vos muzie ju je Klai-
pė do je ati da ry ta pa ro da „Pir mie ji 
lie tu viai Texase“. Tai nuo trau kos, 
laiš kai, do ku men tų ko pi jos, že mė la-
piai, go tiš ku šrif tu spaus din ti evan-
ge liš ki gies my nai. Tai liu di ji mai, 
kad XIX am žiaus vi du ry je į šį kon-
ti nen tą pat rau kė rytp rū sių vo kie čiai, 
tarp ku rių bū ta ir lie tu vių. 

Ati da ry da mas pa ro dą Ma žo-
sios Lie tu vos is to ri jos muzie jaus di-
rek to rius dr. Jo nas Ge nys kal bė jo: 

„Ma žo sios Lie tu vos muzie-
jus į šių ju bi lie ji nių me tų pro gra mą 
įsi jun gė įvai rio mis pra smė mis ga na 
ne ti kė tu pro jek tu „Pir mie ji lie tu viai 
Texase“. Ko dėl ne ti kė tu? Pir miau sia 
to dėl, kad mū sų is to ri jos moks le tai 
nau ja tem a. Iki šiol ne ži no jo me, jog 
pir mo ji lie tu vių emig ra ci ja į Ame ri-
ką (Texasą) ki lo bū tent iš Ma žo sios 
Lie tu vos dar 1852 me tais. Tai gi tai 
- moks li nė je is to riog ra fi jo je dar ne-
į si tvir ti nęs is to ri nis fak tas. Jo iš aiš-
ki ni mas tu ri sa vo is to ri ją. Šia te ma 

Nuo Klai pė dos iki Texaso 
ar ba at gal - nuo Texaso iki Klai pė dos

do mė tis ir kal bė ti pir mo ji pra dė jo 
Texase gy ve nan ti iš ei vių iš Ma žo-
sios Lie tu vos pa li kuo nė Pat sy Hand 
(pro tė viai - Lunds chen). Iš pra džių 
gal ir pa pras tas klau si mas - iš kur ki-
lo pro tė viai? - po nią Pat sy įtrau kė į 
ge ne a lo gi nius, to pog ra fi nius, is to ri-
nius ty ri mus, ku rie ją nu ve dė į Ry tų 
Prū si ją, tiks liau - į Ma žą ją Lie tu vą, 
į Ši lu tės, Pa gė gių, Ra gai nės, Lab-
gu vos, Gum bi nės ap y lin kes. Vie nos 
šei mos is to ri jos ty ri mai per au go į 
ki tų Texaso lie tu viš kų šei mų pro tė-
vių pa ieš kas. To liau se kė pir mie ji 
straips niai spau do je. Be ne prieš ge-
rus de šimt me tų „Drau go“ dien raš-
ty je apie lie tu vi nin kus iš Ma žo sios 
Lie tu vos pir ma sis pa ra šė Chi ca go je 
gy ve nan tis Pet ras Pet ru tis. Vė liau 
į šiuos is to ri nius, so cia li nės ant-
ro po lo gi jos ty ri mus įsi jun gė Kau-
no Vy tau to Di džio jo uni ver si te to 
moks li nin kas dr. Vy tis Čiub rins kas, 
te le vi zi jos ope ra to rius Juo zas Ma žo-
nas, JAV gy ve nan tys lie tu viai Jo nas 
Li man tas, Ro mas Šle žas, dr. Mil da 
Bak šy tė Richard son, Re da Vei tas 
Li man tie nė, Liu da Žiaug ra, su ren-
gę eks pe di ci jas į pie tų Texasą. Vi sų 

šių žmo nių veik los dė ka su kaup ta 
di džiu lio mas to do ku men ti nė - iko-
nog ra fi nė, fil muo ta me džia ga, ku ri 
ir ta po šio pro jek to pa grin du. 

2007 m. lapk ri čio 19 d. Ma-
žo sios Lie tu vos is to ri jos muzie ju je 
su si ti ko Jo nas Li man tas, „Lie tu vos 
ry to“ žur na lis tas Ge di mi nas Pi lai-
tis ir dr. Vy tis Čiub rins kas. Po ke-
lių va lan dų po kal bio su muzie jaus 
is to ri kais ir gi mė pro jek to „Pir mie-
ji lie tu viai Texase“ idė ja, ku ri vir to 
so lidžiu Ma žo sios Lie tu vos is to ri-
jos muzie jaus ir part ne rių vyk do mu 
pro jek tu, su si de dan čiu iš pa ro dos, 
ka ta lo go su moks li niais straips niais, 
vaiz do fil mo. Vi sos trys pro jek to 
da lys ne at ski ria mos ir pa pil do vie-
na ki tą. Ka ta lo gu „Pir mie ji lie tu-
viai Texase“ sie kia ma ke lių tiks lų. 
Tra di ciš kai ja me pub li kuo ja ma pa-
grin di nė pa ro dos me džia ga. Ta čiau, 
at si žvel giant į te mos nau ju mą ir į 
tai, kad ka ta lo gas bus pla ti na mas ir 
už sie ny je, jo for ma tas iš si plė tė ke-
liais moks li niais straips niais, ku-
rie pri sta to Texaso imig ran tų pra-
tė vy nę - XIX a. Ma žą ją Lie tu vą ir 
emig ra ci ją pa ska ti nu sias ap lin ky bes 

PA RO DOS EKS PO ZI CI JOS FO NE KAL BA MUZIE JAUS DI REK TO RIUS J. GE NYS. RAMŪNO KONDRATO NUOTRAUKA
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(aut. Zi ta Ge nie nė), pla čios lie tu vių 
emig ra ci jos į Ame ri ką iki 1940 m. 
is to ri nius as pek tus (aut. Ra mū nas 
Kond ra tas), emig ran tų iš Ma žo sios 
Lie tu vos šei mų ge ne a lo gi nius ty ri-
mus (aut. Pat sy Hand), Texaso lie-
tu vių ta pa tu mą, pa vel dą (aut. Vy tis 
Čiub rins kas). Drįs tu ma ny ti, kad šių 
straips nių te mos - nau jos ir ver tin-
gos ne tik is to ri kams, bet vi sų pir ma 
pla čia jai vi suo me nei. Sva rų in dė lį 
įgy ven di nant pro jek tą įne šė ke le tas 
ins ti tu ci jų: LR Kul tū ros mi nis te ri-
ja, su tei ku si fi nan si nę pa ra mą, JAV 
LB Kul tū ros ta ry ba ir jos pir mi nin-
kė Da lė Lu kas, mie lai su ti ku si pri si-
im ti at sa ko my bę už pa ro dos sklai dą 
JAV, Li tu a nis ti kos ty ri mo ir stu di jų 
cent ras Chi ca go je (va do vas prof. Jo-
nas Rač kaus kas), lei dęs pa si nau do ti 
šio je ins ti tu ci jo je sau go ma me džia-
ga, Ka li ning ra do sri ties is to ri jos ir 
me no muzie jus, lei dęs pa si nau do ti 
eks pe di ci jų į Ka li ning ra do sri tį fo-
to me džia ga, Texaso kul tū rų ins ti-
tu tas San Ant o nio. Ta čiau di džiau-
sią dar bą at li ko pa ro dos ini cia to riai 
bei or ga ni za to riai Lie tu vo je ir JAV: 
tarp jų pir miau sia bū ti na pa mi nė-
ti Texaso lie tu vių ty ri nė to ją Pat sy 
Hand, Jo ną Li man tą, Re dą Veitas-
Limantienę, Liu dą Žiaug rą, Ro mą 
Šle žą, moks li nę kon sul tan tę JAV dr. 
Mil dą Bakšytę-Richardson, moks li-
nį kon sul tan tą dr. Vy tį Čiub rins ką ir 
pa ro dos ku ra to rę Zi tą Ge nie nę, fil-
mo kū rė ją Juo zą Ma žo ną. Nuo šir dus 
ačiū jiems“.

 „Pir mo sios maž lie tu vių šei-
mos Texase pa si ro dė 1852 me tais. 
Vė liau prie jų pri si jun gė dar 70 
imig ran tų, at vy ku sių iš Prū si jai pri-
klau siu sios Ši lo kar čia mos ap skri-
ties (da bar ti nė Ši lu tė). Ne ap gy ven-
to se Texaso pre ri jo se įsi kū rę iš ei viai 
pa si sta tė so dy bas, baž ny čias, ver tė si 
žem dir bys te, au gi no gy vu lius. Gy-
ven da mi at o kiau vė les nių mū sų iš-
ei vi jos cent rų ko lo nis tai vė liau su-
si lie jo su Texaso vo kie čiais, pa mir-
šo sa vo kil mę, to dėl apie juos il gai 
nie ko ne ži no jo net gi JAV Lie tu vių 
Ben druo me nė“, - kal bė jo vie nas šios 
pa ro dos ren gė jų - Kau no Vy tau to 
Di džio jo uni ver si te to ant ro po lo gi jos 

ka ted ros ve dė jas Vy tis Čiub rins kas, 
ku ris yra su ren gęs ke le tą eks pe di ci jų 
į šį kraš tą.

Lie tu viš kų šak nų tu rin čių 
šian die ni nių ame ri kie čių pro tė viai 
at vy ko iš Ši lu tės, Pa gė gių, Rus nės, 
Ra gai nės, Lab gu bos, Gum bi nės ap y-
lin kių. Nau ja ku riai grei tai įgu do au-
gin ti ku ku rū zus, so jos pu pe les, med-
vil nę, ver tė si gy vu li nin kys te. Pra si-
gy ve nę pir ko dau giau že mės, sta tė si 
so dy bas.

„Lie tu vos ry tui“ Ma žo sios 
Lie tu vos muzie jaus di rek to rius J. 
Ge nys pa pa sa ko jo, kad lie tu vius 
kaž ka da su vi lio jo pre ri jos, nes ak ras 
že mės tuo met kai na vo 50 ame ri kie-
tiš kų cen tų. „Te ksa se įsi kū rę lie tu-
viai ne si vė lė į po li ti ką, lai kė si sa vo 
pa pro čių, re li gi jos, skai tė iš na mų 
at si vež tas mal dak ny ges. Jų gy ve ni-
mas ne bu vo leng vas. Laiš kuo se nau-
ja ku riai už si me na apie su si rė mi mus 
su ka rin ga in dė nų gen ti mi ko man-
čiais. Ne vie no at vy kė lio gy vy bę nu-
si ne šė Te ksa se 1867 me tais siau tu si 
gel to no jo dru gio epi de mi ja. Kai ku-
rie lie tu viai da ly va vo JAV pi lie ti nia-
me ka re. Ma no ma, kad jie pri klau sė 
griež tes nės re li gi nės pa krai pos na-

PA RO DOS ATI DA RY ME (IŠ KAI RĖS): KLAI PĖ DOS IS TO RI JOS MUZIE JAUS DI REK TO-
RIUS DR. JO NAS GE NYS, PLB AT STO VĖ LIE TU VO JE VI DA BAN DIS IR IS TO RI KAS DR. 
VY TIS ČIUB RINS KAS. EI MAN TO CHACH LO VO NUOTR.

ME MO RIA LI NĖ LEN TA TEXASO 
VALS TI JO JE, Į PIE TUS NUO YORKTOWNO, 
TX, PRIE 119 KE LIO, „LITHU A NIANS IN 
TEXAS“ KLU BO INI CIA TY VA PAS TA TY TA 
1995 M., PA SA KO JA APIE LIE TU VIŲ IN DĖ-
LĮ Į TEXASO VALS TI JOS GY VE NI MĄnukelta į 14 psl.
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Ar tė jant Klai pė dos uni ver si te-
to gy va vi mo 20-ies me tų su kak čiai, 
mes, šio uni ver si te to bib lio te ki nin-
kai, no rė tu me pa si da lin ti su žur na lo 
skai ty to jais pa siek tais lai mė ji mais ir 
at ei ties pla nais.

Nuo pat pir mų jų uni ver si te to 
veik los me tų (KU įkur tas 1991 m.) 
pa ju to me lie tu vių iš ei vi jos dė me sį: 
iš įvai rių pa sau lio kam pe lių plau kė 
laiš kai, kny gų, laik raš čių ir žur na lų 
siun tos, iš ti si ar chy vai. Su nuo šir-
džia pa gar ba ir pa dė ka pri si me na-
me mū sų bib lio te kos bi čiu lius: Ka zį 
ir Ele ną Gu dins kus, An ta ną Keb lį, 
Al gi man tą Ke zį, An ta ną Ma žiu lį, 
Al gį Mic kū ną, Al gį Nor vi lą, Ge-
nių Pro cu tą, Jo ną A. Stik lio rių, Va-
cį Šau lį, Va len ti ną Šer ną, Rim vy dą 
Šlia žą, Vin cą Trum pą, Gin tau tą Vė-
žį ir dar dau ge lį ki tų, do va no ju sius 
mū sų uni ver si te to moks li nin kams 
ir stu den tams ne ma ža ver tin gų lei-

Lie tu vių iš ei vi jos mu zi kų ar chy vas

di nių. Gau ti ver tin gi An so Ly man to 
ir Vi liaus Pė te rai čio ar chy vai su tei-
kė ga li my bę KU bib lio te ko je įkur ti 
Ma žo sios Lie tu vos ar chy vą. Dak ta ro 
ir bib lio fi lo Ka zio Pem kaus ko lek ci-
ja - sa vo tiš ka „bib lio te ka bib lio te ko-
je“ - jau pla čiai ži no ma ir nau do ja ma 
ne tik mū sų uni ver si te to, bet ir vi sos 
Lie tu vos ty rė jų.

Bib lio te ko je daž nos vieš nios - 
daž nai gim ti nę ap lan kan ti Ie va Šer-
nai tė Meik le john iš Ka na dos bei į tė-
vy nę grį žu si Ie va Jan ku tė, ku ri bib-
lio te kos Ma žo sios Lie tu vos ar chy vui 
per da vė daug ver tin gų sa vo se ne lio 
Mar ty no Jan kaus do ku men tų.

Per šį pir mą jį uni ver si te to 
gy va vi mo dvi de šimt me tį su lau kė-
me konk re čios fi nan si nės pa ra mos 
iš Lie tu vių fon do (JAV), Ma žo sios 
Lie tu vos fon do, vei kian čio JAV ir 
Ka na do je, bei Pa sau lio Lie tu vių 
Ben druo me nės fon do. Šių fon dų fi-

nan si nės pa ra mos dė ka bu vo įreng-
tos pa tal pos Ka zio Pem kaus bib lio-
te kai, Ma žo sios Lie tu vos ar chy vui, 
įsi gy ta gau tų spau di nių tvar ky mui 
ir sau go ji mui rei ka lin gos tech ni kos 
(kom piu te rių, ske ne rių, spaus din tu-
vų), bal dų.

Pra ė ju sios va sa ros pa bai go je 
mū sų bib lio te ką pa sie kė il gai lauk-
ta ži no mo iš ei vi jos mu zi ko Vy tau to 
Stro lios do va no ta ko lek ci ja (kny gos, 
plokš te lės, įra šai, ar chy vi niai do ku-
men tai). Šiai ko lek ci jai at ke liau ti į 
Klai pė dos uni ver si te tą taip pat pa dė-
jo Pa sau lio Lie tu vių Ben druo me nės 
bei Ma žo sios Lie tu vos fon dai, sky-
rę 3000 USD fi nan si nės pa ra mos. 
Nuo šir džiai dė ko ja me už šią pa ra mą 
vi siems iš ei vi jos lie tu viams, au ko-
ju siems lė šas į šiuos fon dus. Esa me 
dė kin gi po niai Ir mai Stro lia už pa ra-
mą ren giant šios ko lek ci jos per siun-
ti mą į Lie tu vą. Šiuo me tu ko lek ci jai 

KLAI PĖ DOS UNI VER SI TE TO BIB LIO TE KOS DAR BUO TO JOS: (IŠ KAI RĖS) MA ŽO SIOS LIE TU VOS AR CHY VO VYR. BIB-
LIO TE KI NIN KĖ DA NU TĖ ČES NU LE VI ČIŪ TĖ, RE TŲ SPAU DI NIŲ KO LEK CI JŲ IR RANK RAŠ ČIŲ SKY RIAUS VE DĖ JA DA NU TĖ

STE PO NA VI ČIŪ TĖ, BIB LIO TE KOS VIEŠ NIA IE VA JAN KU TĖ IR BIB LIO TE KOS DI REK TO RĖ DR. JA NI NA PU PE LIE NĖ
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jau pa skir tos ir ren gia mos pa tal pos. 
Ko lek ci jos tvar ky mui ir prie žiū rai 
pa skir ta at sa kin ga bib lio te kos dar-
buo to ja.

„Ap gy ven di nant“ šią ko lek ci-
ją Klai pė dos uni ver si te te bib lio te ka 
ben dra dar biau ja su KU Me nų fa kul-
te tu, o ypač šio fa kul te to Mu zi ko lo-
gi jos ins ti tu tu (di rek to rė pro fe so rė 
Da nu tė Pet raus kai tė). Pro fe so rė D. 
Pet raus kai tė, dar 1991 me tais ap si-
lan kiu si pas Vy tau tą Stro lią, su si pa-
ži no su jo su kaup tais tur tais (ver tin-
ga fo no te ka, kny gų ko lek ci ja, įra šų 
ar chy vu) ir sva jo jo ka da nors šią 
ko lek ci ją pa ma ty ti Klai pė do je. Pro-
fe so rės at kak lu mo ir pa si šven ti mo 
bei ge rų žmo nių dė ka ši sva jo nė iš-
si pil dė.

Svars tant apie šios ko lek ci jos 
vie tą KU bib lio te kos fon duo se bu vo 
nu spręs ta gre ta Vy tau to Stro lios ko-
lek ci jos kaup ti vi sos gar sios Stro lių 
šei mos (tė vo Juo zo, Vy tau to bro lio 
Faus to) mu zi ki nį pa li ki mą. Faus tas 
Stro lia jau si un čia mi nė tam Mu zi ko-
lo gi jos ins ti tu tui ar chy vi nę me džia-
gą apie Lie tu vos vy čių cho rą, - jis 
bu vo il ga me tis šio cho ro me no va-
do vas ir di ri gen tas. Stro lių ar chy vui 
KU bib lio te ko je gar bin gą kai my nys-
tę su da rys Me nų fa kul te te kau pia-
mas klai pė diš kių lie tu vių kul tū ros ir 
švie ti mo drau gi jos „Au ku ras“ (vei-
ku sios 1922-1939 m. Klai pė do je) 
ar chy vas. Ši drau gi ja, įkur ta J. Stik-
lio riaus, M. Jan kaus, A. Bra ko bei 
ki tų Ma žo sios Lie tu vos vi suo me nės 
ir kul tū ros vei kė jų, bu vo Klai pė dos 
ope ros te at ro, vai dy bos stu di jos stei-
gi mo or ga ni za to rė, rū pi no si mu zi kos 
mo kyk la, ska ti no kraš to ty ros dar bą, 
lei do ir pla ti no pe ri odi nę spau dą.

Ar chy vas ku ria mas ne tuš-
čio je vie to je. Klai pė dos uni ver si-
te to bib lio te kai įvai riu lai ko tar piu 
mu zi ki nės tem a ti kos kny gas, na tas, 
plokš te les, žur na lus, ar chy vi nę me-
džia gą siun tė: kank li nin kė Ona Mi-
kuls kie nė, kom po zi to riai Juo zas 
Stan kū nas ir Gied ra Gu daus kie nė, 
„Mu zi kos ži nių“ re dak to rius Ka zys 
Skais gi rys, in ži nie rius Ed mun das 
Ja siū nas, po e tė ir dai ni nin kė Bi ru-
tė Ke me žai tė, Vy tau to Ma ri jo šiaus 

vai kai, dai ni nin kė Juo zė Au gai ty tė ir 
dar dau ge lis ki tų lie tu vių iš įvai riau-
sių pa sau lio kraš tų. Ypač no rė tu me 
iš skir ti kom po zi to riaus ir di ri gen-
to, Lie tu vos na ci o na li nės kul tū ros 
ir me no pre mi jos lau rea to Je ro ni mo 
Ka čins ko mums per duo tą mu zi ki nį 
pa li ki mą.

KU bib lio te kos Re tų spau di-
nių, ko lek ci jų ir rank raš čių sky riaus 
dar buo to jai ima si gar bin go ir at sa-
kin go dar bo - tel kti, re gist ruo ti ir 
iš sau go ti at ei nan čioms kar toms ver-
tin gą lie tu vių mu zi ki nį pa vel dą. Jau 
tu rė da mi K. Pem kaus bib lio te kos, 
Ma žo sios Lie tu vos ar chy vo tvar ky-
mo pa tir tį, ti ki mės, jog šio je kil nio-
je veik lo je ir to liau ne bū si me vie ni. 
No rė tu me ti kė ti, jog tarp iš ei vi jos 
lie tu vių dar at si ras no rin čių pa si da-
lin ti sa vo su kaup tais mu zi ki nio pa-
vel do tur tais su Klai pė dos uni ver si-
te to bei vi sos Lie tu vos ty rė jais. Ypač 
ti ki mės su lauk ti iš li ku sių do ku men-
tų, by lo jan čių apie tur tin gą mu zi ki-
nį bei kul tū ri nį Klai pė dos kraš to ir 
vi sos Ma žo sios Lie tu vos gy ve ni mą.

To kio at sa kin go dar bo ten ka 
im tis la bai sun kiu me tu. Pa sau li nė 
eko no mi nė kri zė ypač skau džiai pa-
lie tė Lie tu vos kul tū ros ir švie ti mo 
įstai gų fi nan sa vi mą. Klai pė dos uni-
ver si te tui trūks ta lė šų ne tik dės ty-
to jų at ly gi ni mams, bet ir pa tal pų iš-

VY TAU TO STRO LIOS NAŠ LĖ IR MA STRO LIA (IŠ KAI RĖS) IR PROF. DA NU TĖ PET RAUS-
KAI TĖ, PA RUO ŠU SIOS STRO LIOS KO LEK CI JĄ KE LIO NEI Į KLAI PĖ DĄ 2009 M. VA SA RĄ

lai ky mui.
Ma lo niai pra šy tu me vi sus, ku-

riuos su do mins ši mū sų idė ja, pa gal 
ga li my bes pa rem ti fi nan siš kai. Kad 
ir ne di de lė pi ni gi nė au ka pa dė tų 
mums grei čiau pa siek ti sa vo tiks lą 
- tin ka mai pa tal pin ti jau su kaup tus 
ir to liau kau pia mus ar chy vi nius do-
ku men tus, kad jais grei čiau ga lė tų 
pa si nau do ti tur tin gos Lie tu vių mu zi-
ki nės kul tū ros ty ri nė to jai.

Jei gu idė ja KU Bib lio te ko je 
kaup ti mu zi kų Stro lių pa li ki mą su si-
do mės šios gar sios šei mos pa li kuo-
nys, kvie čia me juos pa ra šy ti mums 
ar, pro gai pa si tai kius, ap si lan ky ti 
bib lio te ko je.

Apie KU Bib lio te kos ir ypač 
jos Re tų spau di nių, ko lek ci jų ir 
rank raš čių sky riaus veik lą ga li ma 
pa skai ty ti in ter ne te ad re su: <http://
www.ku.lt/libr/struc tu re/re tu.php> 
Elekt ro ni nių laiš kų lauk tu me ad re-
su: ja ni na. pu pe lie ne@cb.ku.lt  

Tra di ci niams laiš kams bib-
lio te kos ad re sas: Klai pė dos uni ver-
si te to bib lio te ka, K.Do ne lai čio a.3, 
Klai pė da, LT-92144, Lie tu va.

Su di džiau sia pa gar ba ir vil ti-
mi su lauk ti tal ki nin kų

Dr. Ja ni na Pu pe lie nė
Klai pė dos uni ver si te to 

bib lio te kos di rek to rė
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Jau tre čią kar tą yra pro gos mi-
nė ti Švei ca ri jos lie tu vių kny gą „Lie-
tu vių ra šy to jų ta kais Švei ca ri jo je“. 
Šį kar tą pa sa ko ji mas apie kny gos 
pri sta ty mą Vil niu je gruo džio 8 d. A. 
Mic ke vi čiaus bib lio te ko je ir Vin co 
Mykolaičio-Putino me mo ria li nia me 
bute-muziejuje. Šių ei lu čių au to rė 
da ly va vo kny gos šven tė je Pu ti no na-
muo se, kur ne di du kė je erd vė je - bu-
vu sia me ra šy to jo sa lo nė ly je bu vo 
su si rin ku si ne men ka au di to ri ja, ti-
kė ti na - dau giau siai lie tu vių kal bos 
ir li te ra tū ros mo ky to jai ir ki to kie li-
te ra tū ros dar bi nin kai. Kad tai bu vo 
iš ties li te ra tū ri nė pub li ka, ro dė ir tai, 
kad di džio ji da lis lei dė jų at si vež tų 
kny gų iš tir po krep šiuo se, ne pai sant 

Švei ca ri jos lie tu vių kny ga pri sta ty ta Vil niu je

net ir eko no mi nės kri zės plo ni na mų 
ki še nių.

Kny gą pri sta tė vieš nios iš 
Švei ca ri jos - jos su da ry to ja ir idė jos 
ini cia to rė Švei ca ri jos LB pir mi nin kė 
Jū ra tė Cas per sen ir straips nio apie 
Pu ti ną au to rė Dia na Brun ner, joms 
tal ki no Pu ti no muzie jaus di rek to rė 
Al do na Ru sec kai tė ir li te ra tū ro lo gė 
Do vi lė Zel čiū tė, ku ri bu vo ir kny gos 
re dak to rė. 

Jū ra tė Cas per sen, ku ri mo ka 
la bai įtai giai kal bė ti, pir miau sia pri-
sta tė sa vo ben druo me nę, ku ri bu vo 
įsteig ta 1952 m. ir šian dien ją su da ro 
661 lie tu vis. Ži no ma, ak ty viai ben-
druo me nės gy ve ni me reiš kia si tik 
da lis - apie 130. Lie tu vius su pa ke-

tu ria kal bės vals ty bės ap lin ka, ir tai 
lie tu viams taip pat už de da tam tik rą 
žy mę. 

J. Cas per sen pa pa sa ko jo, 
kaip ki lo idė ja reng ti kny gą ir kaip 
ji bu vo re a li zuo ta. Be je, Švei ca ri jos 
lie tu viai ap skri tai my li li te ra tū rą - 
čia vei kia Lie tu vių kny gos klu bas. 
Kny ga bu vo su ma ny ta kaip do va na 
Lie tu vos tūks tant me čiui, ren gi mas 
tru ko aš tuo nis mė ne sius. Kny gos au-
to riai - tik vie na ra šy to ja - Lie tu vos 
ne pri klau so my bės me tais į Švei ca ri-
ją gy ven ti per si kė lu si gy ven ti Ja ni na 
Ire na Su rvi lai tė, ki ti - net ne vi si fi-
lo lo gai: Jū ra tė Cas per sen, Vir gi ni ja 
Si der ke vi čiū tė, Aud rius Al kaus kas, 
Gra ži na Sta niū tė Ha go pian, Dia na 

JŪ RA TĖ CAS PER SEN (IŠ DE ŠI NĖS), PU TI NO MUZIE JAUS DI REK TO RĖ AL DO NA RU SEC KAI TĖ, DIA NA BRUN NER IR DO VI LĖ ZEL-
ČIŪ TĖ PU TI NO SVE TAI NĖ JE PA SA KO JA APIE RYŠ KIUS LIE TU VIŲ PĖD SA KUS ŠVEI CA RI JO JE
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Brun ner, Eg lė Kač ku tė, Jur gi ta Ko-
pit ko vie nė. Aš tuo ni au to riai, no rė-
da mi įsi jaus ti į sa vo te mas, su ren gė 
dvie jų die nų žy gį lie tu vių ra šy to jų 
ke liais Al pių kal nais. „Ke lia vom ir 
įsi vaiz da vom, kaip jau tė si kal nuo se 
Sruo ga ir Sa lo mė ja Nė ris. To me to 
jau ni mui bu vo svar bu į kal nus pa kil-
ti dva sia, - į aukš tį“, - sa kė J. Cas-
per sen, tu rė da ma min ty je, kad Ba lys 
Sruo ga bu vo kal nų my lė to jas ir į juos 
vež da vo si gru pes stu den tų, tarp ku-
rių bu vo ir jau nu tė Sa lo mė ja Nė ris. 

Ty ri nė ji mui pa si rink ti dvy li ka 
ra šy to jų (Mai ro nis, Jur gis Balt ru šai-
tis, Jo nas Bi liū nas, Ma ri ja Peč kaus-
kai tė, Vin cas Mykolaitis-Putinas, 
Sa lo mė ja Nė ris, So fi ja Čiur lio nie nė, 
Ba lys Sruo ga), ku rių vie ni Al pė se 
atos to gau da vo, ki ti mo kė si uni ver-
si te tuo se, tre ti gy dė si - pra de dant 
Mai ro niu, ku ris Švei ca ri jo je tu rė jo 
sa vo vi lą, ir bai giant da bar ti niais ra-
šy to jais (Mar ce li jus Mar ti nai tis, Si-
gi tas Ge da, Jur gis Kun či nas, Ja ni na 
Su rvi lai tė), ku rie lan kė si ar lan ko si 
Švei ca ri jo je jau kaip ra šy to jai ir lie-
tu vių li te ra tū ros am ba sa do riai.

Pvz., So fi ja Čiur lio nie nė 
Švei ca ri jon vy ko kaip ak ty vi Lie tu-
vos mo te rų ju dė ji mo da ly vė. 1928 
m. ji įkū rė tarp tau ti nės or ga ni za ci jos 
„Union des amies de la jeu ne fil le“ 
(Mer gai čių bi čiu lių są jun ga) pa da li-
nį Kau ne, da ly va vo Lie tu vos mo te rų 
są jun gos veik lo je. 1929 m. ją Lie tu-
vos vy riau sy bė siun tė į Že ne vą kaip 
de le ga tę at sto vau ti Tau tų Są jun go je. 
Že ne vo je vy ko pir ma sis de šim to sios 
Tau tų Są jun gos asamb lė jos po sė dis. 
S. Čiur lio nie nė bu vo vie nin te lė mo te-
ris, tu rė ju si tik ro sios Tau tų Są jun gos 
na rės at sto vo pri vi le gi ją. Ir ap skri tai, 
kaip pa sa ko jo vieš nios iš Švei ra ci-
jos, Lie tu va Že ne vo je pa si ro dė kaip 
ypač ci vi li zuo ta vals ty bė, at siun tu si 
at sto vę mo te rį, tuo tar pu, kai pa čio je 
Švei ca ri jo je mo te rys bal sa vi mo tei sę 
įgi jo tik ge ro kai po Ant ro jo pa sau li-
nio ka ro - apie 1972-uosius me tus. S. 
Čiur lio nie nė Tau tų Są jun gos 5-osios 
ko mi si jos po sė dy je skai tė pra ne ši mą 
pran cū ziš kai. 

Kny ga iš leis ta 1000 egz. ti-
ra žu ir dviem kal bo mis - lie tu viš kai NE DI DE LĖ PU TI NO SVE TAI NĖ BU VO SAU SA KIM ŠA

ir vo kiš kai (Švei ca ri jo je 64 proc. 
gy ven to jų yra vo kiš kai kal ban tys). 
Anot Švei ca ri jos LB pir mi nin kės, 
lie tu viai sie kia, kad kuo dau giau šių 
kny gų pa tek tų lie tu vių drau gams ir 
pa žįs ta miems švei ca rams kaip ka-
lė di nė do va na. Sva jo ja ma kny gą iš-
leis ti tik lie tu viš kai, ją pa ren giant 
kaip ke liau to jo va do vą po Švei ca ri ją 
lie tu vių ra šy to jų pė do mis. 

Pu ti no muzie ju je su si rin ku-
si au di to ri ja ne tik įdė miai klau sė si, 
bet at si ne šė ir pa siū ly mų Švei ca ri-
jos lie tu viams. Štai Ka ta li kų moks lo 
aka de mi jos at sto vė iš kė lė min tį, kad 
pra dė tą gra žų dar bą rei kia tęs ti, nes 
Švei ca ri jo je yra ir dau giau ryš kių 
lie tu vių pėd sa kų. Štai kad ir pa lai-
min ta sis Jur gis Ma tu lai tis, ku ris mo-
kė si Fri bū re ir sa vo dak ta ro di ser ta-
ci ja, skir ta ty ri nė ti Ry tų te o lo gi jos 
dokt ri nai, nu ste bi no net tuo me ti nius 
uni ver si te to pro fe so rius. 

At ro do, kad Švei ca ri jos lie-
tu viai, pa ska tin ti ne ma žo dė me sio, 
iš tie sų šį pro jek tą pra tęs. Kaip sa-
kė vieš nios, pla nai jau su da ry ti to li 
į prie kį. Iš tie sų tai už kre čian tis pa-
vyz dys ir ki toms lie tu vių ben druo-
me nėms vi suo se pa sau lio kraš tuo se. 

Aud ro nė V. Škiu dai tė

MA RI JA PEČ KAUS KAI TĖ SU DRAU-
GAIS FRI BŪ RE. IŠ KAI RĖS - PRA NAS AU-
GUS TAI TIS. APIE 1906 M. IŠ KN. „LIE-
TU VIŲ RA ŠY TO JŲ TA KAIS ŠVEI CA RI JO JE“
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Al mos Adam kie nės fon do Ka lė dų šven tė

Jau vie nuo li ka me tų eg zis tuo-
jan tis Al mos Adam kie nės lab da ros 
ir pa ra mos fon das šie met vėl bu vo 
su ren gęs Ka lė dų šven tę Vil niu je, 
Pre zi den tū ro je. Šven tė je da ly va vo ir 
su moks lei viais ben dra vo pre zi den-
tė Da lia Gry baus kai tė ir pre zi den tas 
Val das Adam kus. 

„Ka lė dos - tai ste buk lų me-
tas. O ste buk lai iš si pil do tik tiems, 
ku rie jais ti ki. Tai ir do va nų me tas. 
Tik ne pa mirš ki te jo mis pa si da ly ti su 
ar ti mai siais, glo bė jais ir vi sais, ku-
rie ju mis rū pi na si. Nes lai min ges nis 
tam pi ne ta da, kai gau ni, o kai pa-
si da li ji“, - sa kė pre zi den tė D. Gry-
baus kai tė. Te gu at ei nan tys me tai bū-
na pil ni ne tik troš ki mų, bet ir pra-
smin gų dar bų“.

Į kas me tę, jau tra di ci ja ta pu-

AL MA ADAM KIE NĖ ŽEI ME LIO VI DU RI NĖ JE MO KYK LO JE PA SI RA ŠO GLO BOS SU-
TAR TĮ SU ŽEIMELIO SENIŪNU A. BUDNIKU, ŽEIMELIO VID. M-LOS DIREKTORIUMI G. 
KAZAKEVIČIUMI IR DIREKTORIAUS PAV. R. GASPERAVIČIENE

PRE ZI DEN TĖ DA LIA GRY BAUS KAI TĖ IR PRE ZI DEN TAS VAL DAS ADAM KUS 2009-ŲJŲ AL MOS ADAM KIE NĖS FON DO KA LĖ DI NĖ JE 
ŠVEN TĖ JE PRE ZI DEN TŪ RO JE
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sią šven tę kar tu su ki tų 20 mo kyk lų, 
glo bo ja mų A. Adam kie nės lab da ros 
ir pa ra mos fon do, mo ki niais bu vo at-
vy ku si ir Pa kruo jo ra jo no, Žei me lio 
vi du ri nės mo kyk los 13 moks lei vių ir 
juos ly din čių jų mo ky to jų de le ga ci ja. 
Šios mo kyk los ry šiai su Pre zi den tū ra 
už si mez gė se niai - dar 1998 m. nau-
jų jų moks lo me tų iš va ka rė se žei me-
lie čius su si tik ti su ša lies pre zi den tu 
ir jo žmo na pa kvie tė tuo me ti nis pre-
zi den to pa ta rė jas, ki lęs iš Žei me lio, 
Re mi gi jus Gaš ka. Vai kai ta da pa ty rė 
tiek įspū džių, kiek galbūt gy ve ni me 
jiems dau giau ne teks pa tir ti, - sa ko 
mo kyk los di rek to riaus pa va duo to ja 
už kla si niam dar bui Rai mon da Gas-
pe ra vi čie nė. 

Nuo to lai ko už si mez gė glau-
dūs ry šiai su Al mos Adam kie nės 
fon du. 1999 m. Žei me lio vi du ri nė je 
mo kyk lo je ap si lan kė ir pa ti gar bin-
go ji vieš nia - ša lies pre zi den to žmo-
na Al ma. Ji sa vo pa ra šu ofi ci a liai 
pat vir ti no fon do pa si ry ži mą rem ti 
Žei me lio vi du ri nę mo kyk lą. O ša lies 
pre zi den tas Žei me lį ap lan kė šven-
čiant mies te lio 500-ąsias me ti nes. 
Fon das mo kyk los bib lio te ką kas met 
ap rū pi na nau ja ver tin ga li te ra tū ra, 
moks lei vių gru pės kas met da ly vau ja 
fon do ren gia mo se At ve ly kio ir Ka lė-
di nė se šven tė se, da ly vau ja ben druo-
se pro jek tuo se, Vers lo mo kyk lo je.

2009-ųjų ka lė di nė je Al mos 
Adam kie nės lab da ros ir pa ra mos 
fon do šven tė je, gai la, ne ga lė jo da-
ly vau ti pa ti šei mi nin kė, tuo me tu ji 
bu vo gy dy to jų ran ko se - jai bu vo 
at lik ta ope ra ci ja. Ją pa va da vo pre zi-
den tas Val das Adam kus. 

„Vis kas bu vo la bai šau nu, 
džiau gia mės, kad kai mo vai kai tu ri 
to kią pui kią ga li my bę prieš Ka lė-
das ap si lan ky ti Pre zi den tū ro je, pa-
ma ty ti pre zi den tus, iš girs ti jų šil tus 
žo džius. La bai pa si ge dau po nios 
Al mos Adam kie nės. No rė čiau, kad 
Die vas at ly gin tų jai už jos šir dies ši-
lu mą ir kuo grei čiau ją vėl iš vys tu-
me žva lią ir be si šyp san čią“, - sa ko 
pe da go gė Rai mon da Gas pe ra vi čie nė 
iš Žei me lio.

Al mos Adam kie nės lab da ros 
ir pa ra mos fon das bu vo įkur tas 1999 
me tų ko vo 17 d. Jo tiks las - pa dė ti 

vai kams. Jau ta po įpras ta, kad Al-
mos fon das dau giau sia re mia kai mo 
vai kus, kai mo mo kyk las.

„Mū sų fon das bu vo įkur tas 
tam, kad bent da lis Lie tu vos kai mo 
vai kų ir jau nuo me nės ne pra ras tų vil-

ŽEI ME LIE ČIAI NU SI FO TOG RA FA VO PRIE 2009-ŲJŲ EG LU TĖS KAR TU SU A. ADAM-
KIE NĖS FON DO DI REK TO RE SI GU TE KA ČINS KIE NE, IR SA VO VA DO VĖ MIS MO KY TO JO MIS 
- RAI MON DA GAS PE RA VI ČIE NE IR LENA ZAPALSKIENE

PRE ZI DEN TAS VAL DAS ADAM KUS ŽEI ME LIO 500 ME TŲ JU BI LIE JAUS ŠVEN TĖ JE

ties ir ti kė tų, jog ga lės siek ti moks-
lo“, - sa ko po nia A. Adam kie nė. - 
Kai mo vai kai tu ri pa siek ti tą pa tį, ką 
ir mies to“.  

Šioms min tims ir sie kiams 
nukelta į 14 psl.
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pri ta rė ir konk re čiais dar bais bei lė-
šo mis pa rė mė daug ben dro vių at sto-
vy bių, mū sų ša lies vers li nin kų bei 
įmo nių, su ti ku sių pri si dė ti prie lab-
da rin gos fon do veik los. 

Šiuo me tu lab da ra jau su pran-
ta ma ki taip - tai ne duo nos, dra bu-
žių ar kom piu te rių do va no ji mas, 
- rašoma A. Adamkienės fon do sve-
tai nė je, - at ė jo lai kas in ves tuo ti į pat-
va res nę edu ka ci ją: ži nias ir dva si nes 
ver ty bes. Fon das vyk do svei ka tos 
cent rų mo kyk lo se bei sau gios mo-
kyk los ap lin kos kū ri mo pro jek tus.  

Al mai Adam kie nei no ras pa-

muo se be si mel džian tiems liu te ro-
nams. Už fik suo ta rytp rū sių lie tu vių 
emig ra ci ja į Pie tų Te ksa są tru ko nuo 
1852 iki 1874 me tų“.

York tau no ap y lin kė se, kur 
kaž ka da gy ve no apie 75 lie tu vius, 
De Vi to ap y gar do je, iš li ko se nos 
Jo niš kės ka pi nės. Jų var das ki lęs 
nuo že mės, ant ku rios įsteig tos ka-
pi nės, sa vi nin kų Jo niš kių pa var dės. 
Ant ka pi niuo se pa mink luo se įam-
žin tos pa var dės: Stan čiai, Ra go žiai, 
Lun či nai, Kir li kai. Šeš to sios kar tos 
Texaso lie tu vių pa li kuo nys lie tu viš-
kai jau ne be kal ba, bet ren gia sa vo 

2009-12-17 Už sie nio rei ka-
lų mi nis te ri ja (URM) pra ne šė, kad 
į Lie tu vą grį žo prieš ka rio dip lo ma-
to Jo no Nor kai čio as me ni nis ar chy-
vas. Tė vo ar chy vi nius do ku men tus 
ir nuo trau kas per da vė Vo kie ti jo je, 
Bad Mer gen thei me, gy ve nan tis J. 
Nor kai čio sū nus, ak ty vus lie tu vy bės 
Vo kie ti jo je ir pa sau ly je puo se lė to jas 
Jo nas Nor kai tis jau nes ny sis.

Dip lo ma tas J. Nor kai tis 1936-

1940 me tais bu vo Lie tu vos URM 
Eko no mi nio de par ta men to di rek to-
rius. 

Ti ki ma si, kad ar chy vas leis 
ty ri nė to jams su si pa žin ti su tar pu-
ka rio Lie tu vos dip lo ma tų Bro niaus 
Ka zio Ba lu čio, Sta sio Lo zo rai čio 
vy res nio jo ir Vac lo vo Si dzi kaus ko, 
fi lo so fo An ta no Ma cei nos, po li ti kų 
Jo no Au gus tai čio ir My ko lo Kru pa-
vi čiaus laiš kais bei ki tais įdo miais 

Į Lie tu vą grą žin ti dip lo ma tų ar chy vai
do ku men tais, pa ma ty ti nie kur ne-
pub li kuo tas Lie tu vos dip lo ma ti jos 
is to ri ją at spin din čias nuo trau kas.

Anks čiau į Lie tu vą grį žo ir 
ki to prieš ka rio Lie tu vos dip lo ma to, 
Lie tu vos pa siun ti ny bės Pran cū zi-
jo je ben dra dar bio An ta no Liut kaus 
as me ni nis ar chy vas. Jį URM per da-
vė Pran cū zi jo je gy ve nan tis jo sū nus 
Per kū nas Liut kus.

šven tes, gi mi nių su ei gas, kur pa gar-
biai mi ni mas ir Lie tu vos var das.

P. Hand ir jos ben dra min čių 
pas tan go mis ša lia De Vi to ap y gar-
dos liu te ro nų ka pi nių pas ta ty tas ri-
bo ženk lis, ku ris ame ri kie čiams pri-
me na, kad tarp pir mų jų Texaso pre-
ri jų už ka riau to jų bu vo ir lie tu viai.  

Pa ro dos Klai pė do je ati da ry mo 
me tu pri sta ty tas po Texasą ke lia vu-
sio klai pė die čio ope ra to riaus Juo zo 
Ma žo no do ku men ti nis fil mas apie 
maž lie tu vių ir jų šeš to sios kar tos pa-
li kuo nių gy ve ni mą, bui tį, tra di ci jas 
šio je JAV vals ti jo je. 

Pa ro dos ati da ry me da ly va vo 

atkelta iš 7 psl. ir kal bė jo Pa sau lio Lie tu vių Ben-
druo me nės at sto vė Lie tu vo je Vi da 
Ban dis, taip pat is to ri jos dr. Ra mū-
nas Kond ra tas (po kal bį su juo ra si te 
šia me nu me ry je).

Kul tū ros mi nis te ri jos re-
mia mą pro jek tą „Pir mie ji lie tu viai 
Texase“ ga lės įver tin ti ne tik Lie tu-
vos, bet ir JAV lie tu viai - pa ro da iš 
Klai pė dos nu ke liaus į Bos to ną, Cle-
ve lan dą, Chi ca gą, New Yor ką ir ke-
lio nę baigs Texase, kur kil no ja mo ji 
eks po zi ci ja liks ir pa pil dys San Ant-
o nio muzie jaus fon dus.

dė ti ki tiems - na tū ra li dva si nė bū se-
na, ly din ti ją vi są gy ve ni mą. Ma tyt, 
tai pa vel dė ta iš tė vų, lab da ra už si ė-
mu sių dar prieš ka rio Lie tu vo je. 

Al ma Adam kie nė, gi mu si 
1927 me tų va sa rio 10 die ną Šiau-
liuo se, su tė vais Sta siu ir Ona Nu-
tau tais, so vie tų ka riuo me nei 1944 
me tais ver žian tis į Lie tu vą, pa si trau-
kė į Vo kie ti ją. Vė liau, 1949 me tais, 
šei ma per si kė lė į Jung ti nes Ame ri-
kos Vals ti jas. Al ma Adam kie nė Vo-
kie ti jo je bai gė Eikš te to gim na zi ją, 
vė liau stu di ja vo Er lan ge no uni ver-
si te to Fi lo lo gi jos fa kul te te, Ba va ri-
jo je. 1951 me tais Al ma iš te kė jo už 

atkelta iš 13 psl. Val do Adam kaus. 
At vy ku si į JAV Al ma Adam-

kie nė dir bo plie no ga myk los la bo ra-
to ri jo je la bo ran te, vė liau drau di mo 
ben dro vė je. Nuo 1962-ųjų net dvi-
de šimt pen ke rius me tus ji va do va vo 
Adam kų įsi gy tai Ta bor Far mos va-
sar vie tei, ku ri ta po svar biu lie tu vy-
bės cent ru. Jo je daug me tų vyk da vo 
li be ra lio sios pa krai pos lie tu vių iš ei-
vių or ga ni za ci jos „Santara-Šviesa“ 
su va žia vi mai. Dar 1997 me tų ru de nį 
vyks tant Pre zi den to rin ki mų kam pa-
ni jai, Al ma Adam kie nė nu spren dė 
Lie tu vo je pra dė ti lab da rin gą veik lą. 

„Pa sau lio lie tu vio“ re dak ci ja nuo šir džiai dė ko ja Vil niu je gy ve nan čiam Ka ziui Ro žans kui 
už au ką Si bi re, vai kų na muo se, gy ve nan tiems ber niu kams Mak si mui ir Va niai. Re dak ci ja ber-
niu kus pa svei ki no šv. Ka lė dų pro ga ir per Ir kuts ko Lie tu vių Ben druo me nę pa siun tė jiems do-
va nė lių.

Ka zys Ro žans kas - pats yra Va ka rų trem ti nys, iš Chi ca gos į Lie tu vą grį žęs gy ven ti prieš ke-
le tą me tų, kny gos my lė to jas, ke le tą de šimt me čių ve dęs „Drau go“ kny gy nė lį Chi ca go je, me ce na tas.
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PLB Valdyboje

Ben dro sios pas ta bos
PLB val dy ba 2009 m. va sa rą 

at li ko LB kraš tuo se ap klau są, ku rios 
tiks las bu vo su rink ti ak tu a lią in for-
ma ci ją apie pa dė tį lie tu vių ben druo-
me nė se bei nu ma ty ti svar biau sias 
prie mo nes, ku rios efek ty viau siai 
pa dė tų iš sau go ti jų tau ti nį ta pa tu mą 
bei kur ti tei gia mą lie tu vių ir Lie tu-
vos įvaiz dį pa sau ly je.

Re mian tis at lik ta ap klau sa ga-
li ma iš ryš kin ti ne tik svar biau sias 
ga li mos Lie tu vos po li ti kos už sie nio 
lie tu vių at žvil giu kryp tis, ta čiau taip 
pat la biau di fe ren ci juo tai nei li gi šiol 
pa si žiū rė ti į už sie nio lie tu vių pa dė tį 
įvai riuo se pa sau lio re gio nuo se. Ap-
klau sos re zul ta tai taip pat pa ro dė, 
kad Lie tu va daž nai nau do ja si fi nan-
si nės pa ra mos už sie nio lie tu viams 
inst ru men tais, o ma žiau dė me sio 
ski ria po li ti nei pa ra mai, re čiau nau-
do ja si tarp tau ti ne tei se ir dvi ša lė mis 
su tar ti mis, kas pa dė tų pa ge rin ti už-
sie ny je gy ve nan čių lie tu vių pa dė tį 
dau ge ly je ša lių ir tuo pa čiu su stip-
rin tų Lie tu vos po zi ci ją pa sau ly je.

Ma no ma, kad už Lie tu vos ri-
bų gy ve na apie 1 mln. lie tu vių kil-
mės as me nų. Da lis jų tu ri Lie tu vos 
Res pub li kos pi lie ty bę. Jie ar ba jų 
tė vai, se ne liai iš vy ko iš Lie tu vos 
dėl eko no mi nių prie žas čių ar ba bu-
vo pri vers ti pa lik ti Lie tu vą dėl ša lies 
oku pa ci jų. Di de lė tau tie čių gru pė 
bu vo iš trem ta į Ry tus. Po I Pa sau-
li nio ka ro už at si kū ru sios Lie tu vos 
vals ty bės ri bų at si dū rė taip pat de-
šim tys tūks tan čių lie tu vių, ku rių pa-
li kuo nys šiuo me tu gy ve na kai my ni-
nė se Lie tu vos vals ty bė se - Lie tu vos 
et ni nė se že mė se.

Tai pa ro do, kad už sie ny je gy-
ve nan tys lie tu viai gy ve na la bai skir-
tin go mis są ly go mis. Vie ni jau se niai 
in teg ra vo si į gy ve na mų jų kraš tų vi-
suo me nes, ki ti sa vo vals ty bė se tu ri 
tau ti nės ma žu mos sta tu są, dar ki ti 

2009-11-13. Vy riau sy bė je vy ko Už sie nio lie tu vių rei ka lų ko or di na vi mo ko mi si jos po sė dis, ku-
ria me mi nist ras pir mi nin kas And rius Ku bi lius su si ti ko su Pa sau lio Lie tu vių Ben druo me nės at sto vais. 
Po sė dy je bu vo ap tar ti už sie nio lie tu vių pa siū ly mai dėl ben dra dar bia vi mo su Lie tu vos ins ti tu ci jo mis. 
Pra ė ju sia me nu me ry je spaus di no me ap ra šy mą apie šį ko mi si jos po sė dį, o šian dien pri sta to me PLB 
Val dy bos pa reng tos ben dra dar bia vi mo pro gra mos ben drą ją da lį. Ki ta me nu me ry je pa teik si me ant rą ją 
da lį - pa siū ly mus dėl at ski rų ben druo me nių pro gra mos.

BEN DRA DAR BIA VI MO SU UŽ SIE NI O LIE TU VI Ų 
BEN DRUO ME NĖ MIS 2009-2012 M. PRO GRA MA 

Pa sau lio Lie tu vių Ben druo me nės pa siū ly mai, pa teik ti Už sie nio lie tu vių rei ka lų ko or di na vi mo 
ko mi si jai prie Lie tu vos Res pub li kos Vy riau sy bės

sėk min gai nau do ja si vi sais pri va lu-
mais, su si ju siais su Lie tu vos įsto ji-
mu į Eu ro pos Są jun gą ir lais vu as-
me nų ju dė ji mu.

Tu rint tai ome ny je, Lie tu vos 
po li ti ka už sie nio lie tu vių at žvil giu 
tu ri bū ti spe cia li zuo ta pa gal už sie nio 
lie tu vių gy ve na muo sius re gio nus. 
Kad taip at si tik tų, bū ti na iden ti fi-
kuo ti svar biau sius tiks lus, ku riuos 
įgy ven di nus konk re čia me re gio ne/
ša ly je, efek ty viau siai bū tų pa nau do ti 
tu ri mi re sur sai pa grin di niam tiks lui 
pa siek ti.

Pas ta ruo ju me tu ne pa pras tai 
svar bus tin ka mas Lie tu vos Res pub-
li kos pi lie ty bės klau si mo spren di-
mas. Da bar ti nė tei si nė pa dė tis ir 
prak ti ka ve da prie grei to lie tu vių 
kil mės pi lie čių skai čiaus ma žė ji mo 
(nau jo ji emig ra ci ja) ir ne lie tu vių 
kil mės (re pat rian tų pa li kuo nys, nau-
ji imig ran tai) Lie tu vos pi lie čių skai-
čiaus di dė ji mo.

I. Re gio nai (są ly gi nis sus kirs ty mas)
Lie tu vos et ni nės že mės
Čia iš li kęs stip rus iden ti fi-

ka vi mo si su gy ve na muo ju kraš tu 
(Gim ti ne) ry šys, vei kia for ma lios 
lie tu viš kos mo kyk los, kul tū ros na-
mai, gy vos vi suo me ni nės veik los se-
no sios tra di ci jos, ne di de lis at stu mas 
nuo Lie tu vos.

Ru si ja bei ki tos bu vu sios 
SSRS vals ty bės

Čia nė ra ge rai or ga ni zuo tos 
lie tu vių švie ti mo sis te mos, ben-
druo me nės na rius daž nai ski ria di-
de li at stu mai, sil pnes nis yra lie tu vių 
kal bos mo kė ji mas bei or ga ni za ci nė 
struk tū ra.

Vals ty bės, ku rio se gy ve na 
„se no sios emig ra ci jos“ at sto vai

Tai vi sų pir ma JAV, Ka na da, 
Aust ra li ja, Pie tų Ame ri ka. Lie tu-
viai į šias ša lis at vy ko dėl po li ti nių 

ir eko no mi nių prie žas čių, daug jų 
at kū rė Lie tu vos Res pub li kos pi lie-
ty bę. Šios ben druo me nės pa si žy mi 
se no mis lie tu viš kos veik los tra di ci-
jo mis, ge ru or ga ni zuo tu mu, ge bė-
ji mu dau ge liu at ve jų sa va ran kiš kai 
fi nan suo ti sa vo veik lą. Eko no mi niu 
po žiū riu pras tes nė Pie tų Ame ri ko je 
gy ve nan čių lie tu vių pa dė tis.

Vi du rio ir Va ka rų 
Eu ro pos vals ty bės

Šio se vals ty bė se po Lie tu vos 
įsto ji mo į ES ir Šen ge no erd vę su-
si tel kė di de lis skai čius lie tu vių, ku-
rie sėk min gai pa si nau do jo Lie tu vos 
in teg ra ci ja į ES tei kia mais pri va lu-
mais - lais vu as me nų ju dė ji mu. Šios 
ben druo me nės daž nai ne tu ri gi lių 
or ga ni za ci nių tra di ci jų, pa si žy mi di-
de le gy ve na mo sios vie tos kai ta, ry-
šys su Lie tu va iš lie ka pas to vus ir pa-
kan ka mai stip rus. Ne ma žą lie tu vių 
gru pę šio se vals ty bė se po Lie tu vos 
įsto ji mo į ES su da ro aukš tos kva li-
fi ka ci jos pa rei gū nai, dir ban tys tarp-
tau ti nė se ins ti tu ci jo se, vers lo kor po-
ra ci jo se.

II.Pro gra mos tiks las
Šios pro gra mos pa grin di nis 

tiks las - iš sau go ti lie tu vių tau ti nį 
ta pa tu mą ir kur ti Lie tu vos tei gia mą 
įvaiz dį pa sau ly je.

II I. Stra te gi niai Lie tu vos po li ti kos 
už sie nio lie tu vių at žvil giu tiks lai:

Lie tu vių tau ti nės ma žu mos 
tei sių ap sau ga re mian tis dvi ša liais 
su si ta ri mais bei tarp tau ti ne tei se.

Lie tu vy bės iš sau go ji mas (pa-
ra ma švie ti mui ir kul tū rai, kul tū ros 
pa vel do iš sau go ji mas, kraš tų lie tu-
vių ben druo me nių jų gy ve na muo-
siuo se kraš tuo se pres ti žo kė li mas).

Grį ži mo Lie tu von pa lan kes nių 
ga li my bių su da ry mas, ypač iš ša lių, 
kur vy rau ja eko no mi nė mig ra ci ja.
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Lie tu vos in te re sų ir įvaiz džio 
pa sau ly je stip ri ni mas pa si tel kiant 
už sie ny je gy ve nan čių lie tu vių pa tir tį 
ir ry šius.

Tin ka mas LR pi lie ty bės iš sau-
go ji mo klau si mo spren di mas. 

IV.Veik los kryp tys
1.Lietuvių tau ti nės ma žu mos 

tei sių ap sau ga
Lie tu vių tau ti nės ma žu mos 

Len ki jo je, Bal ta ru si jo je ir Ka ra liau-
čiaus sri ty je tei sių ap sau ga, re mian-
tis dvi ša lė mis su tar ti mis bei tarp tau-
ti niais tei sės ak tais. Šia me re gio ne 
bū ti na su stip rin ti Lie tu vos po li ti nę 
pa ra mą, kad kai my ni nės vals ty bės 
už tik rin tų vi sų pir ma lie tu vių švie ti-
mo sis te mos iš lai ky mą bei jos plėt-
rą. Svar bus taip pat lie tu vių kul tū-
ros pa vel do iš sau go ji mas, kul tū ri nės 
veik los pa lai ky mas bei lie tu vių pres-
ti žo įvai rio mis prie mo nė mis vie tos 
vi suo me nė je kė li mas. Tai spe ci fi nis 
re gio nas, ku ria me lie tu vių pa dė tį 
la bai są ly go ja is to ri nės ap lin ky bės, 
iš li kę ste re o ti pai ir dvi ša lių san ty-
kių su Lie tu va rai da. To dėl šia me re-
gio ne la bai svar bų vaid me nį vai di na 
Lie tu vos su ge bė ji mas ste bė ti, ana li-
zuo ti ir dip lo ma ti nė mis prie mo nė mis 
už tik rin ti lie tu vių tau ti nės ma žu mos 
tei sių ap sau gą. Ker ti nį vaid me nį šio-
je sri ty je ga li at lik ti ko ky biš kas LR 
dip lo ma ti nių at sto vy bių dar bas.

2.Švietimas ir aukš ta sis moks las
Nau ja jai emig ra ci jai vie nas 

svar biau sių tiks lų bū tų pa ra ma sek-
ma die ni nių mo kyk lų veik lai. Ver ta 
svars ty ti, ar, be si re miant 1977 m. 
lie pos 25 d. Eu ro pos Ta ry bos di rek-
ty va dėl mig ran tų vai kų mo ky mo, 
ne ver tė tų siek ti tų ša lių švie ti mo sis-
te mo se su da ry ti ga li my bę lie tu vių 
kal bos ir kul tū ros mo ky mui, plės ti 
sek ma die ni nių mo kyk lų tink lą, pa-
gal ga li my bes ap rū pin ti me to di ne 
me džia ga. Rei kė tų siek ti, kad už-
sie nio ša lių švie ti mo sis te mo se (ten, 
kur bū tų to kie po rei kiai) bū tų su da-
ry ta ga li my bė lai ky ti lie tu vių kal bos 
bran dos eg za mi ną.

Aukš to jo moks lo sri ty je svar bų 
vaid me nį at lik tų li tu a nis ti kos/bal tis ti-
kos stu di jos už sie nio uni ver si te tuo se. 
Taip pat la bai svar bu, kaip li gi šiol, 
rem ti už sie nio lie tu vių stu di jas Lie tu-
vo je ir mo ky mą si vi du ri nė je mo kyk-
lo je „Lie tu vių na mai“ Vil niu je. Svar-
bu pa lai ky ti ir plės ti stu den tų/jau nų 
moks li nin kų mai nų pro gra mas.

3.Kultūra ir lie tu vių kul tū ros pa vel das
Svar biau sia už duo tis bū tų su-

da ry ti ga li my bes, ypač jau na jai kar-
tai, kuo pla čiau su si pa žin ti su lie tu-
vių kul tū ra, jos iš skir ti niais bruo žais 
ir rai dos ten den ci jo mis. Vi sos ben-
druo me nės ak cen tuo ja, kad Lie tu-
va tu rė tų pa rem ti pro jek tus, skir tus 
svar biau sioms Lie tu vos vals ty bės ir 
is to ri nėms šven tėms pa mi nė ti, ren-
gi niams, ku rie gar sin tų Lie tu vą už-
sie ny je. Ten, kur vei kia Lie tu vių 
na mai/Lie tu vių cent rai, pra smin ga 
bū tų pa ra mą skir ti pla nuo jant jų il-
ga lai kės veik los per spek ty vą, t.y. 
ska ti nant „sa vų jų“ va do vų, kul tū ri-
nės veik los ly de rių ug dy mą, ne to li-
mo je at ei ty je at si sa kant mo ky to jų iš 
Lie tu vos de le ga vi mo.

Svar bus iš lie ka lie tu vių kul-
tū ros pa vel do iš sau go ji mas. Kraš-
tuo se, kur gy ve na lie tu vių „se no sios 
emig ra ci jos“ at sto vai, ypač svar bus 
ar chy vų tin ka mo iš sau go ji mo klau-
si mas. Va ka rų Eu ro po je (Švei ca ri-
ja, Vo kie ti ja, Ita li ja...) la bai daug 
Lie tu vos is to ri jai ir kul tū rai svar-
bių vie tų, ku rias bū ti na iden ti fi kuo ti 
(su re gist ruo ti) ir dau ge liu at ve jų pa-
kan ka įam žin ti tik me mo ria li nė mis 
len to mis. Lie tu vos et ni nė se že mė se 
Lie tu vos kul tū ros pa vel das la bai tur-
tin gas, ta čiau dau ge liu at ve jų jo įam-
žin i mas vi sų pir ma pri klau so nuo 
po li ti nių spren di mų, il gai trun kan-
čių de ry bų. Svar bių Lie tu vos kul tū-
rai vie tų pa sau ly je re gist ra vi mas jau 
pra dė tas ir LR dip lo ma ti nės at sto vy-
bės kar tu su lie tu vių ben druo me nė-
mis tu rė tų jį tęs ti, o jau pa žy mė tas 
vie tas tin ka mai pri žiū rė ti ir sau go ti, 
steng tis pla tin ti in for ma ci ją apie at-
mi ni mo vie tas gy ve na mos vals ty bės 
kal ba.

4.Žiniasklaida
Elekt ro ni nės ži niask lai dos 

vaid muo lie tu vių ben druo me nių tar-
pe di dės. To dėl to se ša ly se, kur vy-
rau ja nau jo ji emig ra ci ja (daž niau siai 
jau ni, daž nai gy ve na mą ją vie tą kei-
čian tys žmo nės), rei kia rem ti elekt-
ro ni nės ži niask lai dos lie tu vių kal ba 
plėt rą. Ta čiau ben druo me nė se, ku rių 
na riai gy ve na kom pak tiš kai ir pa si-
žy mi ma ža mig ra ci ja, rei kė tų steng-
tis, kol bus to kie po rei kiai, iš lai ky ti 
tra di ci nius (po pie ri nius) lei di nius, 
ku rie tu ri ne a be jo ti nai daug pri va lu-
mų, pvz. vai kų/jau ni mo edu ka ci jos 
plot mė je. Svar bus taip pat Lie tu vos 
vi suo me nės in for ma vi mas apie už-
sie nio lie tu vius ir už sie nio lie tu vių 

in for ma vi mas apie ak tu a lią si tu a ci ją 
Lie tu vo je.

5. Or ga ni za ci jos
Svar bu nuo lat di din ti už sie nio 

lie tu vių vi suo me ni nių or ga ni za ci-
jų pres ti žą gy ve na mų jų ša lių po li ti-
nia me, kul tū ri nia me, moks li nia me 
ir eko no mi nia me gy ve ni me. Tam 
pa si tar nau tų di des nis vie tos lie tu-
vių ben druo me nės va do vų/at sto vų 
įtrau ki mas for muo jant dvi ša lius san-
ty kius su už sie nio vals ty bė mis. Tai 
bū tų nau din ga ne tik lie tu vių ben-
druo me nėms, bet ir Lie tu vos už sie-
nio po li ti kai. To kiu bū du la biau bū tų 
iš nau do ja ma už sie ny je gy ve nan čių 
lie tu vių pa tir tis ir įvai ria ly piai ry šiai 
su gy ve na mo sios ša lies po li ti niu, 
kul tū ri niu, moks li niu eli tu.

To kiu pat pa grin du, pa si tel-
kiant už sie ny je gy ve nan čius lie tu-
vius, ga lė tų bū ti la biau po pu lia ri-
na mi Lie tu vos eko no mi niai, tu ris ti-
niai... pri va lu mai pa sau ly je. Svar bu 
taip pat nuo lat ste bė ti už sie nio lie-
tu vių po li ti nę, so cia li nę, kul tū ri nę, 
švie ti mo pa dė tį at ski ruo se kraš tuo-
se, ban dy ti iš anks to prog no zuo ti ga-
li mus po ky čius ir lai ku im tis ati tin-
ka mų prie mo nių. Vi sa tai sėk min gai 
kar tu su kraš tų lie tu vių ben druo me-
nė mis ga lė tų at lik ti ku ria mas URM 
Už sie nio lie tu vių rei ka lų de par ta-
men tas bei LR dip lo ma ti nės at sto vy-
bės. Ta čiau bū ti na stip rin ti abi pu sį 
pa si ti kė ji mą ir part ne riš ku mo prin-
ci pus.

V. PRIE DAI:
PLB val dy bos bei kai ku rių 

lie tu vių ben druo me nių kraš tų pri-
o ri te ti niai už da vi niai 2009-2012 m.:

Pa sau lio Lie tu vių Ben druo me nės 
val dy ba

I.S tip rin ti PLB ben dra dar-
bia vi mą su Lie tu vos ins ti tu ci jo mis 
ku riant efek ty vią vals ty bės san ty kių 
su už sie nio lie tu vių ben druo me nė mis 
po li ti ką.

A/ Siek ti, kad Už sie nio lie-
tu vių rei ka lų ko or di na vi mo ko mi-
si jos dar bas bū tų kuo efek ty ves nis 
(iš anks ti nis po sė džių dar bot var kės 
de ri ni mas bei kon sul ta vi ma sis su vi-
sais ko mi si jos na riais da rant spren-
di mus, pa si kei ti mas in for ma ci ja, vi-
suo me nės in for ma vi mas apie ko mi-
si jos nu veik tus dar bus ir pan.).

B/ Siek ti, kad PLB ir LR Sei-
mo ben dros ko mi si jos pri im tos re-
zo liu ci jos su si lauk tų di des nio vi sų 
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po li ti nių jė gų Lie tu vo je pa lai ky mo 
ir bū tų pil nai įgy ven di na mos.

C/ Ko or di nuo ti abie jų ko mi-
si jų veiks mus spren džiant ak tu a liau-
sias už sie nio lie tu vių ir jų san ty kių 
su Lie tu va pro ble mas (LR pi lie ty bės 
klau si mas, Lie tu vos po li ti kos už sie-
nio lie tu vių at žvil giu pri o ri te ti nių 
už da vi nių iš ryš ki ni mas, lie tu vių tau-
ti nės ma žu mos kai my ni nė se vals ty-
bė se tei sių ap sau ga, kon su li nės pa-
gal bos LR pi lie čiams už sie ny je tei-
ki mas ir pan.).

D/ Pa dė ti su kur ti efek ty vų 
Už sie nio lie tu vių de par ta men to prie 
LR URM ben dra dar bia vi mo mo de lį 
su lie tu vių ben druo me nė mis už sie-
ny je, kar tu su LR URM api brėž ti LR 
dip lo ma ti nių at sto vy bių ir kraš tų lie-
tu vių ben druo me nių są ly čio taš kus ir 
jų ben dra dar bia vi mą.

II .Už tik rin ti PLB at sto vy bės 
veik lą Vil niu je

II I.S tip rin ti PLB or ga ni za ci nę 
struk tū rą ir tar pu sa vio ry šius lie tu-
vių ben druo me nių tar pe.

A/ In for ma ci jos sklai da (iš-
lai ky ti „Pa sau lio lie tu vio“ lei dy bą, 
PLB in ter ne to sve tai nės veik lą, to-
bu lin ti in for ma ci jos tei ki mą už sie nio 
lie tu viams ir apie už sie nio lie tu vius, 
kur ti tei gia mą už sie ny je gy ve nan čių 
lie tu vių įvaiz dį Lie tu vo je).

B/ Pa dė ti nau jai įkur toms ir 
be si ku rian čioms lie tu vių ben druo-
me nėms stip rin ti or ga ni za ci nes 
struk tū ras, tei kti joms vi sa pu siš ką 
in for ma ci ją apie PLB veik los prin-
ci pus, ver ty bi nes nuo sta tas, pa rteik ti 
or ga ni za ci nės veik los pa tir tį.

C/ Kas me tai or ga ni zuo ti PLB 
kraš tų lie tu vių ben druo me nių pir mi-
nin kų su va žia vi mus, tuo pa lai kant 
tie sio gi nį ry šį su kraš tų LB val dy-
bo mis ir ska ti nant be tar piš ką jų tar-
pu sa vio ben dra dar bia vi mą ir veik los 
ge ro sios pa tir ties ap si kei ti mą. Kar-
tu ieš ko ti nau jų kū ry biš kų spren di-
mų lie tu vy bei už sie ny je pa lai ky ti ir 
stip rin ti.

D/ Stip rin ti bei pra plės ti švie-
tė jiš ką ir kul tū ri nę veik lą ben druo-

me nė se.
IV. Pa ra ma Lie tu vos in te re sų 

(po li ti nių, kul tū ri nių, eko no mi nių...) 
pa sau ly je įgy ven di ni mui.

A/ Ska tin ti kraš tų lie tu vių ben-
druo me nes kur ti pro jek tus, ku rie pri-
si dė tų prie ži nių apie Lie tu vą sklai dos 
sa vo gy ve na muo se kraš tuo se.

B/ Ra gin ti kraš tų lie tu vių ben-
druo me nes pa nau do ti vi sus tu ri mus 
ry šius su gy ve na mų jų ša lių po li ti niu, 
kul tū ri niu, eko no mi niu eli tu, sie-
kiant kur ti tei gia mą Lie tu vos ir lie-
tu vių įvaiz dį, ska tin ti jų do mė ji mą si 
Lie tu vos pa si e ki mais ir ga li my bė-
mis kur ti ben drus pro jek tus, pla nuo ti 
Lie tu vo je in ves ti ci jas ir pan.

V. Ska tin ti už sie nio lie tu vių 
ak ty vų da ly va vi mą Lie tu vos po li-
ti nia me, vi suo me ni nia me, eko no-
mi nia me ir kul tū ri nia me gy ve ni me 
(ypač ska tin ti da ly vau ti rin ki muo-
se, Lie tu vos skel bia mo se ak ci jo se 
ir tau ti niuo se ren gi niuo se, Dai nų 
šven tė se ir t.t.).

Pra ė ju sių me tų lapk ri čio 26 
d. Lie tu vos ge ne ra li nia me kon su la te 
Ka li ning ra de (Ka ra liau čiu je) skam-
bė jo lie tu viš kos dai nos ir mu zi ka. De-
šim ties me tų įkū ri mo ju bi lie jų šven tė 
Ka li ning ra do (Ka ra liau čiaus) kraš to 
vy rų an samb lis „Pėn kė vai kee“.

Ju bi lie jaus pro ga an samb-
lį pa svei ki no Lie tu vos ge ne ra li nis 
kon su las Ka li ning ra de (Ka ra liau čiu-
je) Vac la vas Stan ke vi čius, Šven tos 
Šei my nos ka ta li kų pa ra pi jos ku ni gas 
Alek sand ras Krevs kis, Ka li ning ra do 
sri ties vy riau sy bės kul tū ros mi nis te-
ri jos at sto vas Oleg Pa na sen ko, Ka-
li ning ra do sri ties lie tu vių kul tū ros 
pir mi nin kai bei lie tu vių ko lek ty vų 
va do vai, ki tų sri ty je gy ve nan čių tau-
ti nių ma žu mų pir mi nin kai.

Ka li ning ra do (Ka ra liau čiaus) 
L. Rė zos lie tu vių kul tū ros drau gi jos 
vy rų an samb lis „Pėn kė vai kee“ įkur-
tas 1999 me tais. An samb ly je dai-
nuo ja gar baus am žiaus įvai riau sių 
pro fe si jų lie tu viai vy rai. Kiek vie ną 
sek ma die nį, va do vau ja mi me no va-
do vo Al gir do Kar mi la vi čiaus, jie 
re pe tuo ja Ka li ning ra do (Ka ra liau-
čiaus) Šven tos Šei my nos pa ra pi jos 
baž ny čio je. Pra džio je an samb ly je 
dai na vo 5 vy rai, bet pa laips niui jų 
skai čius per ko pė ir de šimt. Re per tu-

RUSIJOJEDe šimt me tų su lie tu viš ka dai na
a rą su da ro lie tu vių liau dies, pat rio ti-
nės, nos tal gi nės, ju mo ris ti nės, už sta-
lės, Že mai ti jos re gio no dai nos.

2004 m. sau sio 31 d. an samb-
lio da ly viai pa žy mė jo sa vo 5 me tų 
kū ry bi nės veik los ju bi lie jų, ku ris 
su ta po su kom pak ti nės plokš te lės iš-
lei di mu. Plokš te lė je įra šy tos la biau-
siai mėgs ta mos ir gra žiau siai skam-
ban čios an samb lio dai nos. 2008 m. 
an samb lį pa pil dė mu zi ki nė gru pė - 
liau dies ka pe la. Dai nuo jan tiems vy-
rams akom pa nuo ja ar mo ni ka, smui-
kas, būg nas, barš tu kas.

An samb lis nuo lat da ly vau ja 
įvai rio se Ka ra liau čiaus kraš te vyks-
tan čio se šven tė se. Kon cer ta vo Klai-
pė do je, Kau ne, Ry go je, Do vi liuo se, 
Drus ki nin kuo se, Pa gė giuo se, Ven to-
je. 2003 ir 2007 m. ko lek ty vas da ly-
va vo Dai nų šven tė se Lie tu vo je, šiais 
me tais at sto va vo Ka ra liau čiaus kraš-
to lie tu viams Tūks tant me čio dai nų 
šven tė je Vil niu je. Kul tū ros mi nist ro 
var du už da ly va vi mą Dai nų šven tė se 
„Pėn kė vai kee“ ap do va no tas at mi ni-
mo me da liais ir pa dė kos raš tais.

Al gir das Kar mi la vi čius
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LATVIJOJE Kon fe ren ci ja Ry gos lie tu vių 
vi du ri nė je mo kyk lo je

Dar va sa ra dvel kian čią spa lio 
22 die ną Ry gos lie tu vių vi du ri nė je 
mo kyk lo je vy ko kon fe ren ci ja „Tė-
viš kės var dą iš ta rus“, skir ta lie tu vių 
kal bos mo ky mo prak ti kai Lat vi jos 
li tu a nis ti nė se mo kyk lo se ap tar ti. Į 
kon fe ren ci ją at vy ko gar būs sve čiai - 
Tau ti nių ma žu mų ir iš ei vi jos de par-
ta men to prie Lie tu vos Res pub li kos 
Vy riau sy bės ge ne ra li nis di rek to rius 
Ar vy das Dau no ra vi čius ir Už sie nio 
lie tu vių sky riaus Li tu a nis ti nio švie-
ti mo po sky rio vy riau sio ji spe cia lis tė 
Auš ra Dumb liaus kie nė. Ry gos lie-
tu vių vi du ri nės mo kyk los di rek to rė 
Al do na Bro nis la va Trei ja, mo kyk los 
ben druo me nė ir kon fe ren ci jos da-
ly viai džiau gė si PLB Val dy bos pir-
mi nin kės Re gi nos Gy tės Na ru šie nės 
vi zi tu. Ren gi ny je da ly va vo vi sų Lat-
vi jo je vei kian čių lie tu vių švie ti mo 
įstai gų ir vi suo me ni nių or ga ni za ci jų 
at sto vai.    KONFERENCIJOS RYGOJE DALYVIAI
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Kon fe ren ci jos me tu bu vo ap-
tar tos li tu a nis ti nio švie ti mo plė to-
ji mo ak tu a li jos bei per spek ty vos. 
Ry gos lie tu vių vi du ri nės mo kyk los 
di rek to rė Al do na Trei ja ir di rek to rės 
pa va duo to ja Dai va Isa kie nė pri sta tė 
įvai ria pu sę mo kyk los veik lą bei lie-
tu vių kal bos dės ty mo me to di ką. Gar-
bi vieš nia ap lan kė ir ką tik įsi kū ru sį 
po pa mo ki nio ug dy mo cent rą, ku-
riam va do vau ja di rek to rės pa va duo-
to ja Jo lan ta Nag lė. Šiuo me tu cent re 
dir ba ke tu rio li ka bū re lių, juos lan ko 
du šim tai pen ki mo ki niai, vei kia dvi 
prieš mo kyk li nio ug dy mo kla sės gru-
pės. Kon fe ren ci jos da ly viai tu rė jo 
ga li my bę da ly vau ti ir pro jek ti nė je 
Ry gos lie tu vių vi du ri nės mo kyk los 
veik lo je - įspū din ga me fes ti va ly je 
„Ma no tė viš kės spal vos“, į ku rį bu vo 
pa kvies ti Lie tu vos, Len ki jos ir ki tų 
Lat vi jos tau ti nių ma žu mų ir lie tu-
vių me no ko lek ty vai. Kon fe ren ci jos 
ir pro jek to va do vas - Ry gos lie tu vių 
vi du ri nės mo kyk los mo ky to jas Ro-
lan das Žal nie rius. 

Tą die ną mo kyk lo je vy ko ir 
dai nuo ja mo sios po e zi jos fes ti va lis 

„Tai - aš“, ku ria me da ly va vo at li kė-
jai iš Lie tu vos Vy tau tas V. Lands ber-
gis, Ge di mi nas Stor pirš tis ir Sau lius 
Mic ke liū nas, Chuck Brods ky (JAV), 
Ja vier de Pra do (Is pa ni ja).

Tau ta gy va, kol yra be si do-

min čių ir be si rū pi nan čių jos kal ba, 
kul tū ra, sa vi tu mu. 

Ro lan das Žal nie rius
Ry gos lie tu vių vi du ri nės mo kyk los 

pro jek tų va do vas, is to ri jos mo ky to jas

KALBA PLB VLADYBOS PIRMININKĖ REGINA NARUŠIENĖ 

ISTORINĖS AKIMIRKOS
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Pra ė ju sių me tų pa bai go je Už sie nio rei ka lų mi nis te ri jo je vy-
ku sia me po kal by je apie už sie nio lie tu vių ži niask lai dą PL re dak ci ja 
už mez gė ry šį su nau jo sios Is pa ni jos Lie tu vių Ben druo me nės at sto-
vu ry šiams su vi suo me ne To mu Kriu ke liu, ku ris ve da ILB in ter ne-
ti nį pus la pį li tu a nos. net, ir iš kar to ga vo me pluoš tą ži nių. Ka dan gi 
iki šiol mū sų ži nios apie ILB bu vo la bai men kos, šia me nu me ry je tą 
trū ku mą kom pen suo si me ir apie Is pa ni jos lie tu vius pa pa sa ko si me 
pla čiau. Tai gi siū lo me pub li ka ci ją apie ILB ant rą jį su va žia vi mą, 
pri sta to me nau ją jį ILB pir mi nin ką Rai mun dą Mich ne vi čių, ku ris 
lie ka ir Jau ni mo są jun gos va do vu, ir pa tei kia me jo ko men ta rą apie 
jau ni mo or ga ni za ci ją. Kal bin si me ir Džiu gą Vic kų, ku ris ILB val-
dy bo je at sa kin gas už spor tą bei dar bą su jau ni mu. Vi sa ši me džia-
ga bu vo skelb ta ILB internetiniame tink la py je.

ISPANIJOJE

Is pa ni jos Lie tu vių Ben druo me nės 
ant ra sis su va žia vi mas

2009 m. lapk ri čio 7 d. Mad ri-
de vy ko ant ra sis Is pa ni jos Lie tu vių 
Ben druo me nės (ILB) su va žia vi mas. 
ILB svars tė svar bius ben druo sius 
rei ka lus ir ap ta rė lie tu vių kul tū ri-
nės veik los ir švie ti mo dar bų bei 
ry šių tarp at ski rų re gio nų lie tu vių 
ben druo me nių klau si mus, iš rin ko 
nau ją ją val dy bą ir pir mi nin ką. Jos 
pir mi nin ku ta po Lie tu vos tu riz mo ir 
in for ma ci jos cent ro Bar se lo no je di-
rek to rius Rai mun das Mich ne vi čius 
(kaunas1972@ya hoo .es). Val dy-
ba: pa va duo to ja Re gi na Ge lū nie nė 
(re gi na gel@ya hoo); at sa kin gas už 
ry šius su vi suo me ne - To mas Kriu-
ke lis (bar cha nas@gmail); at sa kin ga 
už švie ti mo rei ka lus - Eri ka Dob ro-
vols kai tė (eri ka_dob ro vols kai te@
ya hoo); at sa kin gas už spor tą bei 
dar bą su jau ni mu - Džiu gas Vic kus 
(dziu gas vic kus@gmail. com); at sa-
kin gos už kul tu rą - Vil ma Do bi lai tė 
(vdo bi lai te@ter ra .es) ir Ie va Če kuo-
ly tė (in fo@il kas .org).

Su va žia vi mą pra dė jo Lie tu-
vos Res pub li kos am ba sa dos lai ki-
no ji rei ka lų pa ti kė ti nė Ly ra Pui šy tė 
Bost roem, ku ri pa lin kė jo su va žia-
vi mo da ly viams vai sin go dar bo ir 
per da vė LR Sei mo pir mi nin kės Ire-
nos De gu tie nės svei ki ni mus. Sei mo 
pir mi nin kė pa lin kė jo puo se lė ti žmo-
giš ką so li da ru mą ir tik rą ją lie tu vy bę. 
„La bai no rė čiau, kad Is pa ni jos lie tu-

vių vi zi ti ne kor te le tap tų orus ir pa-
gar bus ben dra vi mas, pa si ti kė ji mas 
tau tie čiais, o esant rei ka lui - pa guo-
dos žo dis ir iš ties ta pa gal bos ran ka. 
Bū tent nuo to kio ges to ir pra si de da 
tik ra sis tau ti nis ir žmo giš kas so li da-
ru mas, tik ro ji lie tu vy bė, - ra šė I. De-
gu tie nė. - Nuo šir džiai lin kiu bū tent 
šio mis ver ty bė mis grįs tos ak ty vios 
veik los, vie ni jan čios vi sų kar tų ir 
po žiū rių lie tu vius, stip ri nan čios ir jų 
tar pu sa vio ry šį, ir ry šį su Lie tu va“.

Apie ben dra dar bia vi mą, kas 
yra lie tu vis, gy ve nan tis už sie ny je, 
ko kia ga li ma pa ra ma iš Lie tu vos Vy-
riau sy bės lie tu vy bę iš lai ky ti už sie-
ny je, li tu a nis ti nio švie ti mo už sie nio 
ša ly se svar bą kal bė jo Tau ti nių ma-
žu mų ir iš ei vi jos de par ta men to prie 
LR Vy riau sy bės gen. di rek to rius Ar-
vy das Dau no ra vi čius. Ge ne ra li nis 
di rek to rius in for ma vo, kad už sie ny je 
vei kia 12 vi du ri nių mo kyk lų, ta čiau 
pa brė žė, kad pa grin di nis lie tu vy bės 
puo se lė ji mo už Lie tu vos ri bų krū vis 
ten ka ne for ma lioms li tu a nis ti nėms 
įstai goms, ku rių šiuo me tu yra apie 
200, iš jų 7 (mo ko si 138 vai kai) - Is-
pa ni jo je. Taip pat A. Dau no ra vi čius 
pri sta tė TMI Do re or ga ni za vi mo pro-
jek tą. Pas ta ro sios ins ti tu ci jos funk-
ci jos bus per duo tos trims mi nis-
te ri joms. Nuo 2010 m. sau sio 1 d. 
rem ti už sie ny je gy ve nan čių lie tu vių 
kul tū ri nę veik lą ir ne for ma lų jį švie-
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ti mo ug dy mą Vy riau sy bės nu ta ri mu 
pa ves ta Už sie nio rei ka lų mi nis te ri jai 
(nau jai su for muo tam Už sie nio lie-
tu vių de par ta men tui). For ma liuo ju 
švie ti mo ug dy mu rū pin sis Švie ti mo 
ir moks lo mi nis te ri ja, o tau ti nių ma-
žu mų klau si mais - Kul tū ros mi nis te-
ri ja. Ge ne ra li nis di rek to rius pa ti ki-
no, kad to kiu bū du iš ei vi jos klau si-
mai bus pa kel ti į aukš tes nį po li ti nį 
ly gį. Taip pat jis in for ma vo, kad 
Vy riau sy bei pa siū lius ir Sei mui pri-
ta rus įtei sin ti Dip lo ma ti nės tar ny bos 
įsta ty mo 9 straips nio pa kei ti mai, pa-
gal ku riuos nu ma to mos pa pil do mos 
dip lo ma ti nių at sto vy bių ir kon su li-
nių įstai gų funk ci jos - rū pi ni ma sis 
už sie nio vals ty bė je gy ve nan čių lie-

tu vių ry šių su Lie tu va pa lai ky mu ir 
stip ri ni mu. Ge ne ra li nis di rek to rius 
ap gai les ta vo, kad dėl fi nan si nės kri-
zės at ei nan čiais me tais ge ro kai su-
ma žės pro jek tų fi nan sa vi mas.

Su va žia vi mo pa bai go je Ie va 
Če kuo ly tė pri sta tė ne se niai įkur tą 
Ispanijos-Lietuvos kul tū ros aso cia-
ci ją (www.ilkas.org). Aso cia ci jos 
tiks lai: po pu lia rin ti Lie tu vos ta pa-
ty bę, tei kti jos pa ži ni mo ga li my bes 
is pa nų vi suo me nei. Ji bu vo su kur ta 
sie kiant už pil dy ti iki šiol bu vu sią 
spra gą ir pri si dė ti prie glau des nių 
ry šių tarp Lie tu vos ir Is pa ni jos.

Tomas Kriukelis
ILB atstovas ryšiams

Prieš vie nuo li ka me tų pir mą 
kar tą į Is pa ni ją at va žia vęs atos to-
gau ti Ro mu al das Mich ne vi čius, 
nau ja sis Is pa ni jos Lie tu vių Ben-
druo me nės pir mi nin kas, pa te ko į 
Mer ce šven tę Bar se lo no je. Taip su-
si ža vė jo šiuo mies tu, kad po me tų 
grį žo ir čia li ko iki šiol. 

Jau de šimt me tų, kaip R. 
Mich ne vi čius at vy ko gy ven ti į vie-
ną di džiau sių Is pa ni jos mies tų - Bar-
se lo ną. Pri si me na, ką tik bu vo bai-

Ir mo ky tis, ir at sto vau ti Lie tu vai
NAUJUOJU ISPANIJOS LB PIRMININKU IŠRINKTAS ROMUALDAS MICHNEVIČIUS

gęs ba ka lau ro bei ma gist ro stu di jas 
Kau no te chno lo gi jos uni ver si te te. Iš 
pra džių Bar se lo no je nu spren dė pa gi-
lin ti is pa nų kal bos įgū džius, nes dar 
Lie tu vo je me tus lan kė is pa nų kal bos 
kur sus. Te ko 3-4 kar tus per sa vai tę 
ei ti į is pa nų kal bos pa skai tas, nes vi-
si at va žia vu sie ji bū da vo tik ri na mi, ar 
yra pa si ren gę mo ky tis is pa nų kal ba. 

Stu di ja vo dve jus me tus, o 
pra gy ve no iš Lie tu vo je pa skir tos sti-
pen di jos. Po moks lų nu spren dė Is pa-
ni jo je pa si lik ti il gė liau. Pa sak lie tu-

vio, dės ty to jai Bar se lo nos uni ver si-
te to už sie nio kal bų ka ted ro je bu vo 
reik lūs. At va žiuo da mas ti kė jo si, kad 
mo ky tis bus pa pras čiau. Šiuo me tu 
jis bai gia eko no mi kos dok to ran tū rą, 
be li ko pa ra šy ti di ser ta ci ją. 

„Nė ra blo gai, kai žmo nės iš-
va žiuo ja į ki tas ša lis. Pra ple čia aki-
ra tį, iš moks ta kal bų. Jau nam tai la bai 
ge ra pa tir tis. Vė liau daug kas grįž ta 
į Lie tu vą“, - mas tė R. Mich ne vi čius. 

Jis ne nei gė, kad pir mą kar tą 
at va žia vęs į Is pa ni ją ne tik su si ža vė-
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jo šia ša li mi, bet pa ty rė ir šo ką. „Ko 
pa klau si - to ne gau si, ar ba „at eik ry-
toj“. Ku rio zas lau kė jau pir mo sio mis 
die no mis. Uni ver si te to sek re to rė pa-
sa kė, jog ma nęs nė ra pri im tų stu den-
tų są ra šuo se ir ga liu va žiuo ti na mo. 
Ne su tri kau ir nu ė jau tie siai pas rek-
to rių. Pa aiš kė jo, kad sek re to rė pa-
žiū rė jo į anks tes nių me tų stu den tų 
są ra šus“, - pri si mi nė pa šne ko vas.

Anot R. Mich ne vi čiaus, vis 
dar er zi na ir žmo nių ne punk tu a lu-
mas, is pa no su ge bė ji mas pus va lan dį 
pa vė luo ti ir net ne at si pra šy ti. Pas te-
bė jo, jog ir pats per i ma kai ku riuos 
įpro čius. Anks čiau steng da vo si dar-
bus pa da ry ti iš kar to. Da bar taip ne-
be sku ba. 

Šiuo me tu R. Mich ne vi čius 
va do vau ja Lie tu vos tu riz mo in for-
ma ci jos cent rui, rep re zen tuo jan čiam 
Lie tu vą Is pa ni jo je. Prieš tai Bar-
se lo no je jis bu vo įkū ręs Ispanijos-
Lietuvos vers lo cent rą. Pa dė da vo 
Lie tu vos įmo nėms įsi lie ti į Is pa ni jos 
rin ką, o is pa nų - į Lie tu vos. Po Eu-
ro pos Są jun gos plėt ros vis kas ta po 
pa pras čiau ir cent ro ne be rei kė jo. 

„Pra džia bu vo ne leng va. Prieš 
6-7 me tus ry šiai tarp Lie tu vos ir Is-
pa ni jos įmo nių bu vo sil pni. Dir bau 
po 12-14 va lan dų per pa rą. Su vers-
li nin kais ke lia vau po Lie tu vą ir Is pa-
ni ją. Be to, anks čiau vi siems rei kė jo 
dar bo lei di mų, ku riuos Is pa ni jo je ne 
taip leng va bu vo gau ti. Da bar pats 
darb da vys su tvar ko šiuos for ma lu-
mus. Din go mui tai. Daug kam pa de-

da in ter ne tas“, - apie ket ve rius me-
tus gy va vu sio Vers lo cent ro veik lą 
pa sa ko jo R. Mich ne vi čius. 

Su si drau ga vo su ka ta lo nais
 Bar se lo na - Ka ta lo ni jos re-

gio no cent ras. Ka ta lo nai ge rai pa-
žįs ta Lie tu vą iš Bar se lo no je žai du sių 
Lie tu vos krep ši nin kų. Pa sa kius, kad 
esi iš Lie tu vos, daž nas pa si tiks li na, 
ar iš ten, kur vi si žai džia krep ši nį.

Ka ta lo ni jo je taip pat vei kia 
Katalonų-lietuvių aso cia ci ja, su si-
kū ru si prieš tre jus me tus. Aso cia ci-
ja vie ni ja apie 50 na rių. Tarp jų ne 
tik lie tu viai, bet ir Lie tu vai pri jau-
čian tys ka ta lo nai. Jų net dau gu ma. 
„Įkur ti aso cia ci ją bu vo ma no idė ja. 
Su si ta riau su ke le tu ka ta lo nų vers-
li nin kų, ap si lan kiu sių Lie tu vo je“, - 
pri si mi nė R. Mich ne vi čius. 

Aso cia ci ja ska ti na abie jų tau-
tų kul tū rų pa ži ni mą. Or ga ni zuo ja mi 
įvai rūs kul tū ri niai mai nai, bu vo su-
reng tos Ka ta lo nų die nos Kau ne. Da-
bar gal vo ja ma Kau no die nas su reng-
ti Ka ta lo ni jo je.

Dau giau sia Bar se lo nos lie tu-
viams pro ble mų ke lia ka ta lo nų kal-
ba. Ji šia me re gio ne pri ly gi na ma is-
pa nų kal bai. Pa si tai ko, kad Ka ta lo-
ni jos pro vin ci jo se žmo nės mo ka tik 
ka ta lo nų kal bą. To dėl daž nam lie tu-
viui, dir ban čiam Ka ta lo ni jos mies-
te liuo se, ten ka iš mok ti ir ka ta lo nų 
kal bą. Pats R. Mich ne vi čius ka ta lo-
niš kai su pran ta, ta čiau dar tik mo ko-
si kal bė ti. Pa sak jo, ka ta lo nai bū na 
pa ten kin ti, jei už sie nie čiai kal bi na 

ka ta lo niš kai. Yra ir to kių ka ta lo nų, 
ku rie mie liau kal ba ne is pa niš kai, o 
ang liš kai. 

Kri zę iš gy ve na skir tin gai
Bar se lo no je gy ve na dau giau 

lie tu vių mo te rų nei vy rų. Lie tu viai 
dir ba trans por to įmo nė se, vieš bu čių 
ad mi nist ra ci jo se. Lie tu vai tės tu ri 
pa si se ki mą tarp vie ti nių vy rų. Ne-
ma žai yra iš te kė ju sių už ka ta lo nų, 
ta čiau yra ir lie tu viš kų šei mų. Pa sak 
R. Mich ne vi čiaus, Bar se lo no je lie-
tu viai yra vie nin ges ni, nei pie tuo se, 
kur jau čia mas su si skal dy mas. Bar-
se lo nos lie tu viai Rai mun dui la biau 
pa na šūs į Mad ri do lie tu vius. Šiuo-
se mies tuo se gy ve na daug Lie tu vos 
jau ni mo. 

Pats R. Mich ne vi čius į Lie tu-
vą dar bo rei ka lais grįž ta 4-5 kar tus 
per me tus. Jo aki mis, Lie tu va kei čia-
si. Kiek vie ną kar tą ap si lan kęs pas te-
bi vis ką nors nau ja. Ta čiau Lie tu vą 
kri zė pa vei kė la biau nei Is pa ni ją. 
„Kai bir že lio pra džio je bu vau Lie-
tu vo je, Kau no pre ky bos cent ras 
„Ak ro po lis“ sa vait ga lį bu vo be veik 
tuš čias. Anks čiau vi sa da bū da vo pil-
nas žmo nių. Bet kri zė jau čia ma ir 
Is pa ni jo je. Nors čia ir di des nis ofi-
ci a lus ne dar bo ly gis, bet Lie tu vo je, 
ma nau, sun kiau su si ras ti dar bą nei 
Is pa ni jo je. Is pa nai mėgs ta vie ne rius 
ar dve jus me tus pa dir bė ti, o po to 
pu sę me tų ne dir ba. Už gau na mas pa-
šal pas net pa ke liau ja“, - pas te bė jo R. 
Mich ne vi čius. 

Kal bė jo si Mil da Ka za ke vi čiū tė 

Is pa ni jo je gy ve nan tis lie tu vių 
jau ni mas tu ri sa vo at ski rą or ga ni za-
ci ją. Apie ją pa sa ko ja nau ja sis ILB 
pir mi nin kas, ku ris ei na ir Is pa ni jos 
lie tu vių jau ni mo są jun gos (ILJS) 
pir mi nin ko pa rei gas, Rai mun das 
Mich ne vi čius. 

-Apibūdinkite ILJS. 
-Ispanijos lie tu vių jau ni mo 

są jun ga gy vuo ja jau pen ke rius me-
tus. Pa grin di nis ILJS sie kis - su bur ti 
Is pa ni jo je gy ve nan čius jau nus žmo-

Is pa ni jos lie tu vių jau ni mo są jun ga
nes, da ly vau ti pa sau lio lie tu vių jau-
ni mo veik lo je. Pats gy ve nu Bar se lo-
no je, tai šiai or ga ni za ci jai pri klau so 
dau giau sia Bar se lo no je bei ki tuo se 
Ka ta lo ni jos mies tuo se gy ve nan tys 
jau ni lie tu viai. Šiuo me tu ILJS iš vi-
so yra apie 50 na rių.

-Su ko kio mis pro ble mo mis 
Is pa ni jo je su si du ria Lie tu vos jau-
ni mas? 

-Manau, kad jau niems žmo-
nėms, at vy ku siems į Is pa ni ją stu-

di juo ti bei dirb ti,  įsi lie ti į vie ti nės 
vi suo me nės gy ve ni mą nė ra sun ku. 
Svar biau sia yra grei tai pra mok ti is-
pa nų kal bą. Tiems, ku rie pla nuo ja 
at ei ty je ke liau ti, stu di juo ti ar ba pa-
dir bė ti šio je pie tų Eu ro pos vals ty bė-
je, siū ly čiau pra dė ti mo ky tis dar bū-
nant Lie tu vo je.

-Kokie tie Bar se lo nos lie tu-
viai?

-Katalonijoje dau giau sia ap-
si sto ję 20-30 me tų am žiaus lie tu vai-
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čiai. Ma no duo me ni mis, šiuo me tu 
Ka ta lo ni jo je gy ve na apie 200 lie tu-
vių. Ga liu drą siai tei gti, kad čia gy-
ve nan tys tau tie čiai mū sų ša liai tik-
rai gė dos ne da ro. Lie tu viai čia yra 
ger bia mi. Tiek į LR Gar bės kon su-
la tą Bar se lo no je, tiek ir į Lie tu vos 
tu riz mo in for ma ci jos cent rą, esan tį 
Bar se lo no je, daž nai krei pia si ka ta-
lo nų įmo nės, ieš kan čios dar buo to jų 
iš Lie tu vos. Džiu gu, kad jau ni lie tu-
viai, gy ve nan tys Ka ta lo ni jo je, už i ma 
at sa kin gus pos tus vieš bu čiuo se bei 
ki to se pri va čio se įmo nė se.

-Ar ne gąs di na ga li mas tau-
tie čių nu lie tu vė ji mas?  

-Manau, kad Is pa ni jo je ši pro-
ble ma kol kas dar nė ra ak tu a li. Gy-
ve na ne se niai iš Lie tu vos iš vy kę tau-
tie čiai, to dėl per ke le tą me tų jie dar 
ne už mir šo sa vo kal bos, pa pro čių ir 
kul tū ros. Vei kia Lie tu vių Ben druo-
me nė bei Is pa ni jos lie tu vių jau ni mo 
są jun ga. At ski ruo se re gio nuo se yra 
su si kū ru sios at ski ros ben druo me nės 
- Va len si jos, An da lū zi jos, Na va ros. 
Vi sos šios ben druo me nės pri klau so 
Is pa ni jos Lie tu vių Ben druo me nei. 
Di džiau sia, ma nau, yra An da lū zi jos 
Lie tu vių Ben druo me nė. Vie nu me tu 
šio je pie tų Is pa ni jos da ly je bu vo ap-
si sto ję apie 40 tūkst. lie tu vių, ta čiau 
šiais sun kiais eko no mi niais lai kais 
ne ma žai tau tie čių grį žo į tė vy nę.

-Ar Ka ta lo ni jo je yra ga li-
my bė lie tu vių vai kams mo ky tis 
lie tu vių kal bos?

-Katalonijoje kol kas ne tu ri-
me nė vie nos lie tu viš kos mo kyk los. 
Nors kai ku rie jau ni tė ve liai jau pa-
rei škė no rą steig ti to kią mo kyk lą. 
Ma nau, at ei ty je lie tu viš ka mo kyk lė-
lė tu rė tų bū ti ir Bar se lo no je.

-Kaip ma no te, kuo Is pa ni-
jos jau ni mas ski ria si nuo Lie tu vos 
jau ni mo? 

-Jei at vi rai, ne ma tau di de lio 
skir tu mo. Gal tik tai, kad mes, lie tu-
viai, esa me sa va ran kiš kes ni nei is pa-
nai. Mes su lau kę 20 me tų jau no ri me 
gy ven ti at ski rai nuo tė vų, pa tys vie-
ni kur ti sa vo at ei tį. O is pa nai daž nai 

su lau kę ir 30 me tų vis dar gy ve na 
pas tė vus. Tarp Ka ta lo ni jo je gy ve-
nan čių lie tu vių drau gų yra ne vie nas 
is pa nas. 

-Ko la biau siai trūks ta lie tu-
viš ku mui pa lai ky ti Is pa ni jo je?

-Būtų šau nu, kad mus, Is pa-
ni jo je gy ve nan čius lie tu vius, daž-
niau ap lan ky tų Lie tu vos me ni nin kai 
(dai li nin kai, ra šy to jai, dai ni nin kai). 
Daž nai ban do me kvies tis žy mias 
Lie tu vos mu zi kos gru pes ar at li-
kė jus, ta čiau jų pra šo mi ho no ra rai 
mums yra „per aukš ti“. Ga li me pa-
siū ly ti pa deng ti nak vy nės, mai ti ni-
mo, ke lio nės iš lai das, ta čiau mo kė ti 
ho no ra rus mes ne sam e pa jė gūs. Lie-
tu vių Is pa ni jo je yra ma žiau nei Ai-
ri jo je ar Di džio jo je Bri ta ni jo je, kur 
į kon cer tus su si ren ka daug žmo nių. 
Be to, Is pa ni jo je gy ve nan tys lie tu-
viai dar ne taip se niai įsi kū rė ir di de-
lių tur tų ne su si kro vė.

-Ar lie tu vių jau ni mas do mi-
si Lie tu va?

-Be jo kios abe jo nės, jau ni mas 
ne už mirš ta ir ne už mirš sa vo šak nų. 
Gra žu žiū rė ti, kad Ka ta lo ni jo je gy-

ve nan tys mū sų tau tie čiai ver žia si 
į rung ty nes, kai Eu ro ly gos tur ny re 
su „Bar ce lo na“ klu bu at vyks ta žais-
ti „Žal gi ris“ ar ba „Lie tu vos ry tas“. 
Taip pat pas te bė jau, kad Lie tu vo je 
vyks tant Sei mo ar Pre zi den to rin ki-
mams, dau ge lis mū sų no ri iš reikš ti 
sa vo nuo mo nę. Ne kar tą man te ko 
gir dė ti, kai jau nas Is pa ni jos lie tu vis 
pa sa ko: „Lie tu vo je nie ka da ne bal-
suo da vau, ta čiau gy ven da mas čia 
no riu iš reikš ti sa vo pi lie ti nę va lią“. 
To kių pa vyz džių tik rai nė ra ma žai.

-Kuo ski ria si moks lo sis te-
ma Is pa ni jo je ir Lie tu vo je?

-Manau, Is pa ni jo je mo ky tis 
leng viau nei Lie tu vo je. La biau ga-
lė čiau ver tin ti stu di jas aukš to sio-
se mo kyk lo se. Šiuo me tu pats tę siu 
dok to ran tū ros stu di jas Bar se lo nos 
Au to no mos uni ver si te te ir kai ku-
riuos da ly kus, ku rie man dės to mi, aš 
stu di ja vau dar be si mo ky da mas ba ka-
lau ro stu di jo se Kau no te chno lo gi jos 
uni ver si te te. Ma nau, kad lie tu viams 
stu di juo ti Is pa ni jo je ne tu rė tų bū ti la-
bai sun ku, ne bent sun ku mų kil tų dėl 
kal bos bar je ro. 

Kal bė jo si Mil da Ka za ke vi čiū tė

ROMUALDAS MICHNEVIČIUS
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32 me tų Džiu gas Vic kus, nau-
jo sios ILB val dy bos na rys, at sa kin-
gas už spor tą ir jau ni mą, Is pa ni jo je 
gy ve na tre čius me tus. Lie tu vo je yra 
bai gęs is to ri jos stu di jas, dir bęs Lie-
tu vos dien raš čiuo se. Is pa ni jos lie-
tu vis no riai at vi ra vo, kad „da bar 
Is pa ni jo je gy ve na taip, kaip gy ve no 
Lie tu vo je bū da mas 20 me tų“. 

-Kas pa ska ti no iš vyk ti iš 
Lie tu vos? 

-Kažkuriuo me tu Lie tu vo je 
pa si da rė la bai ny ku. Pir ma jau nys-
tė pra ė jo. Ben dra am žiai su si rū pi no 
kar je ra, pra dė jo bam bė ti, „į vys tyk-
lus“ įlin do. Ne be bu vo įdo mu, nors 
anks čiau Lie tu vo je vi sa da bū da vau 
ge rų drau gų ra te ir tik rai ge rai lei do-
me lai ką. At vy kęs į Is pa ni ją gy ven-
ti pra dė jau iš nau jo, vėl nuo nu lio, 
kai iš nau jo pa žįs ti žmo nes, pa žįs ti 
mies tą. Iš pra džių ta Is pa ni jos kul tū-
ra la bai ža vė jo, da bar jau ap si pra tau, 
ne be atk rei piu dė me sio. La bai ža vė jo 
ir se nu kai, iš si ne šę į gat vę kė des ir 
su sė dę pa si kal bė ti. Su is pa nais jau-
čiuo si kaip ką tik iš ė jęs iš tė vų na-
mų, kaip ką tik bai gęs uni ver si te tą. 
No ri si pra tęs ti jau nys tę. 

-Kodėl Is pa ni ja?
-Keliavau po Eu ro pą, už su-

kau į ma žą mies te lį ne to li Va len si jos. 
Mes, trys lie tu viai ir vie na is pa nė, 
vi dur nak tį ėjo me gat ve. Ir gir di me 
kaž kur akor de o no gar są. Nu spren dė-
me pa žiū rė ti, iš kur jis sklin da. Pa-
ma tė me aikš tę su dau gy be sta lų, kaž-
kas gro ja akor de o nu, o ap link šo ka 
pen si nin kų po ros. Pri si mi nęs mū sų 
pen si nin kus, ku rie sė di prie šais te le-
vi zo rius ir žai džia vi so kius te le vi zi-
jos žai di mus, sau pa sa kiau, kad no rė-
čiau ir aš, kaip Is pa ni jos pen si nin kai, 
taip pra leis ti sa vo se nat vę. Drau gai 
pa siū lė man nie ko ne lauk ti, im ti ir 
kraus ty tis. Tuo met ir pra dė jau ieš ko-
ti ga li my bių iš va žiuo ti į Is pa ni ją. 

-Kaip at si dū rė te Is pa ni jo je?
-Rinko gi dus dirb ti Is pa ni jo je. 

Is pa ni ja - kaip mo čiu tė

Gi du dirb ti ne no rė jau, bet į at ran ką 
nu ė jau. Pra dė jo me kal bė tis su tu riz-
mo kom pa ni jos di rek to riu mi ru siš kai, 
nes is pa niš kai ne mo kė jau. Kai ma nęs 
pa klau sė, ar no riu dirb ti gi du jų kom-
pa ni jo je, pri si pa ži nau, kad ne. Sa kiau 
tik, kad no riu į Is pa ni ją. Man pa siū lė 
dirb ti Is pa ni jo je re kla mų di zai ne riu. 
Kai pa sa kiau, kad kaip tik mo ku ma-
ke tuo ti, dir bau ma ke tuo to ju vie na me 
dien raš ty je, tai ir pa siū lė kont rak tą - 
1000 eu rų per mė ne sį at ly gi ni mą, bu-
tą. Aš ir iš va žia vau. Gy ve nau ne to li 
Bar se lo nos tris mė ne sius. 

-Kaip Jums se kė si sve ti mo je 
ša ly je?

-Susitaupiau pi ni gų, iš ė jau iš 
dar bo ir nu spren džiau ke liau ti po 
Is pa ni ją. Taip pra ė jo dar trys mė ne-
siai. Ap va žia vau be veik vi są Is pa ni-
ją. Dar du mė ne sius gy ve nau hi pių 
ko mu no je ša lia jū ros. Kai pa si bai gė 
pi ni gai, grį žau į Va len si ją. Ap si sto-
jau pas ge rą drau gą ir pra dė jau dirb-
ti pi cų iš ve žio to ju. Dir bau pu sant ro 
mė ne sio, kol nu kri tau nuo mo to ro-
le rio ir iš si na ri nau ran ką. Ava ri ja 

įvy ko dar bo me tu, tai man ap mo kė jo 
gy dy mą. Bu vo liūd na, ne tu rė jau ką 
veik ti. Tai už si ra šiau į či go nų ben-
druo me nę mo ky ti juos ang lų kal bos. 
Tran kiau si po juo da o džių ra jo ną. 
Vie ną die ną pa skam bi no bu vęs darb-
da vys iš Lie tu vos ir pa siū lė grįž ti į 
dar bą. Grį žus į Lie tu vą pra si dė jo 
dar di des nis liū de sys. Iš bu vau pen-
kis mė ne sius. Pa kei čiau dar bo vie-
tes, bet po Is pa ni jos vi sur Lie tu vo je 
bu vo gū du, nuo bo du, „liau dis“ vi sa 
su si trau ku si. Su pra tau, kad be rei ka-
lo iš va žia vau iš Is pa ni jos. Kaip tik 
tuo met pa skam bi no vie nos ke lio nių 
agen tū ros gi dų va do vas ir pa siū lė 
dirb ti gi du Is pa ni jo je. Vėl grį žau į 
Is pa ni ją. Bar se lo na, Va len si ja, Gra-
na da, Se vil la, Kor do ba, To le do, 
Mad ri das, Sa ra go sa, Ka na rų sa los. 
Dar bo ne daug, at ly gi ni mas di de lis. 
Dirb da mas gi du tu rė jau min ti nai iš-
mok ti vi są Is pa ni jos is to ri ją, apie vi-
sus gar siau sius dai li nin kus, po e tus ir 
vi sa ki ta. Taip me tus dirb da mas gi du 
pa ži nau ša lį. Vie nai Is pa ni jos žy dei 
net te ko pa pa sa ko ti Is pa ni jos žy dų 
is to ri ją. Vėl grį žau į Bar se lo ną. Ap-

DŽIU GAS VIC KUS
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si gy ve nau bu te drau ge su sep ty niais 
ita lais. Bu vo „sto gą nu ne šan tis“ gy-
ve ni mas. Grei tai su pra tau, kad il gai 
taip gy ven ti ne ga li ma. Iš si nuo mo jau 
bu tą ir pra dė jau nuo mo ti kam ba rius. 
Pri si klau siau, kad tai ge ras vers las. 
Tau nuo mi nin kai su mo ka būs to nuo-
mą, o pa čiam mo kė ti ne rei kia. Ta-
čiau nu si bo do kas tris mė ne sius nuo-
mi nin kus keis ti ir po me tų to bu to 
at si sa kiau. Trai nio jau si po Bar se lo-
nos gat ves, su si pa ži nau su dau gy be 
žmo nių. Pra dė jau ben drau ti su Bar-
se lo nos lie tu vių ben druo me ne. Per 
juos su si ra dau ir dar bą. Dir bu va dy-
bi nin ku vie no je tarp tau ti nė je įmo-
nė je. Tie sa, dar ku rį lai ką gy ve nau 
Se vil lo je. Lan kiau gi ta ros kur sus, o 
ma no drau gė mo kė si šok ti fla men ko. 
Sus kai čia vau, kad per tre jus me tus, 
kai gy ve nu Is pa ni jo je, dir bau 13-14 
mė ne sių. Vi są ki tą lai ką atos to ga-
vau, ke lia vau. Tie siog džiau giau si 
gy ve ni mu ir gy ve nau. 

-Koks lie tu vių įvaiz dis, su-
kur tas Is pa ni jo je?

-Pastebėjau, kad Is pa ni jo je 
lie tu viai ge rai ver ti na mi. Bar se lo-
no je, Va len si jo je, is pa nai yra „su-
si dū rę“ su lie tu viais iš ge ro sios pu-
sės. Mus jie pri ski ria prie šiau rės 
Eu ro pos, prie skan di na vų. Dar la bai 
ste bi si, kai pa sa kau, kad kal bu ke tu-
rio mis kal bo mis, kas Lie tu vo je yra 
nor ma lu. Kar tą va ka rė ly je ma ne pri-
sta tė: „Čia ma no drau gas iš Lie tu vos 
ir jis mo ka ke tu rias kal bas“. 

-Kokie Jums pa si ro dė Is pa-
ni jos lie tu viai?

-Visi lie tu viai, su ku riais su-
si pa ži nau Is pa ni jo je, bu vo ma lo nūs. 
Nie kas per daug ne si gi li na į ta vo fi-
nan si nę pa dė tį. Ir ap skri tai Is pa ni-
jo je lie tu viai man yra daug pa dė ję, 
jie pui kūs žmo nės. Kaž ka da pa dė jau 
vie nam kro a tui su lie tu viais įsi dar-
bin ti - skin ti apel si nus. At va žia vo be 
do ku men tų ir ne tu rė jo dar bo. Tai jis 
man po kiek lai ko, pra leis to su lie tu-
viais, pa sa kė: „Lie tu viai - be pro čiai 
žmo nės. Ge ria deg ti nę, po to pa si lei-
džia kaž ko kią kvai lą, pri mi ty vią mu-
zi ką ir ver kia, ver kia. Pas kui su si-

dau žo, „iš ma la“ vie ni ki tiems „snu-
kius“... Jūs ne rea li tau ta“. O aš jam 
ir sa kau: „To kia ta Lie tu va ir yra!“ Iš 
tie sų lie tu viai, kiek pas te bė jau, daug 
ge ria ir daug „žo lės“ rū ko. Lie tu viai 
Is pa ni jo je vie ni ki tus la bai pa lai ko. 
Vie ni ki tiems esa me vos ne gi mi-
nai čiai. Gal dėl to, kad la bai ge rai 
vie nas ki tą su pran ta me ir be di de lių 
aiš ki ni mų. Šiaip Is pa ni jo je ben drau-
ju su įvai riau sių tau ty bių žmo nė mis. 
Ry tų eu ro pie čiai Is pa ni jo je man yra 
kaip tau tie čiai, nes tu ri me dau giau 
pa na šu mų, nei su va ka rie čiais. Čia 
ben drau ju ir su žmo nė mis, su ku riais 
Lie tu vo je ne be ndrau čiau. Pa vyz-
džiui, su 50 me tų vy ru ga li me sė dė ti 
prie sta lo ir šne kė ti dau ge liu tem ų. O 
Lie tu vo je nie ka da ne tu rė jau už sa ve 
vy res nių drau gų. Iš vi so su vy res niu 
žmo gu mi ne tu rė jau apie ką kal bė tis. 
Is pa ni jo je to kių am žiaus bar je rų nė ra. 

-O ko kie Jums at ro do is pa nai?
-Ispanai la bai ma lo nūs, ge ri 

žmo nės, bet jie man at ro do su vai kė-
ję, ner im ti, kar tais net juo kin gi. Lie-
tu vo je žmo nės yra dau giau moks lų 
krim tę. Kai ne mo kė jau ge rai is pa-
niš kai, to ne jau čiau, vė liau pa ju tau 
skir tu mą. Kaž ka da te ko is pa nams 
pa sa ko ti apie Mi ge lį de Ser van te są 
Sa ved ra. 

-Kas la biau sia pa tin ka Is pa-
ni jo je?

-Totali lais vė. Emig ran tas čia 
ne jau čia ap lin ki nių žvilgs nių. Ga li 
gy ven ti kaip no ri, nes esi sve ti mo je 
ša ly je ir tau ner ū pi, ką apie ta ve pa-
gal vos žmo nės. Lie tu vo je ne vi sa da 
„vie no dai švie čia“, kas esi, ką vei ki 
ir kaip gy ve ni. Is pa ni jo je per vi są ši-
tą lai ką ne tu rė jau nė vie no konfl  ik to. 
Ša ly je jau čia mas stip rus pa ci fi z mas. 
Bu vo eta pas, kai do mė jau si fl a men ko. 
Rin kau vis ką apie fl a men ko, ei da vau į 
vi sus fes ti va lius, kon cer tus. Daug su-
kau piau įra šų. Bet po to su pra tau, kad, 
pa si džiau gus fl a men ko pa vir šu ti niš ku 
gro žiu, rei kia rink tis - ar pa si lik ti kaip 
gra žų at si mi ni mą, ką aš ir pa si rin kau, 
ar ba lįs ti „gi liau“. Rei kia įsi gi lin ti, 
kas yra ta či go nų dva sia. Is pa nai yra 
pa mi šę dėl fl a men ko. 

Esu tik 32 me tų. Lie tu vo je iš 
ma nęs jau rei ka lau tų kaip iš rim to 
vy ro, o Is pa ni jo je dar va di na vai ku. 
Lie tu vo je bren di mas yra for suo ja-
mas. Tai su tei kia daug stre so. Is pa ni-
jo je - ne, čia vis kas at ei na na tū ra liai. 
Su bręs ti sa vo lai ku. Lie tu vo je 23-24 
me tų žmo gus jau tu ri kaž ką pirk ti li-
zin gu, už megz ti pas to vius san ty kius 
ir kur ti šei mą, ma žiau lai ko skir ti 
links my bėms. 

Is pa nai la bai le pi na sa vo vai-
kus. Pir mus me tus ma niau, kad is pa-
nai sa vo vai kų iš vi so ne auk lė ja, ne-
pri žiū ri. Ant rai siais me tais gal vo jau, 
jog tai - ne ma no rei ka las. O tre čiai-
siais, žiū riu ir gal vo ju, kad jie el gia si 
tei sin gai. Is pa nai vai kus my li. Is pa ni-
jo je vai kai tiek daug ner i bo ja mi. Lie-
tu vo je vis gir di: „Jo nuk, Onyt, ne rėk, 
val gyk...“ O čia vai kai bū riais kly kia, 
bė ga. Pa vyz džiui, ko kia me ba re, bar-
me nas sve ti mą vai ką pa ke lia ant ran-
kų, žai džia su juo. Kur Lie tu vo je tai 
pa ma ty si me? Lie tu vo je mus griež tai 
auk lė jo, spau dė, vis rei ka la vo. Taip 
ta po me draus min ges ni, gal būt la biau 
iš si moks li nę. Bet ar mes nuo to lai-
min ges ni? Ki ta ver tus, lie tu viš kas 
už grū di ni mas la bai pra ver čia. Esa me 
stip res ni ir at spa res ni. Is pa ni ja la bai 
iš le pi na. Lie tu va yra kaip tė vai, ku rie 
rei ka lau ja, o Is pa ni ja - kaip mo čiu tė, 
ku ri tik le pi na. Cha rak te rį ga di na, bet 
gy ven ti ma lo nu. 

-Ar ne gal vo ja te grįž ti į Lie tu vą?
-Galvoju. Praėjusiais metais 

pir mą kar tą bu vau grį žęs va sa ros se-
zo no me tu į Lie tu vą. Anks čiau vis 
grįž da vau žie mą. Už šir dies grie bė. 
Pra dė jau lie tu viš ką po e zi ją skai ty ti. 
At si ve žiau į Bar se lo ną drau go Rim-
vy do Stan ke vi čiaus do va no tas tris 
kny gas. „Bai siai“ Lie tu vos pa si ilgs-
tu. Pa ti ko va sa rą Lie tu vo je. Pa si ro dė 
žmo nės la bai pa si kei tę į ge ra. Gal vo-
ju pa va sa rį grįž ti į Lie tu vą ir pra leis-
ti ko kius 3-4 mė ne sius. Da bar svars-
tau, kad vis dėl to se nat vę no rė čiau 
pra leis ti Lie tu vo je. Ma nau, ver ta iš-
va žiuo ti iš Lie tu vos vien tam, kad ją 
pa mil tum. Net pa čius lie tu vius, kaip 
tau tą, la biau pa mi lau bū da mas to li. 

Kal bė jo si Mil da Ka za ke vi čiū tė
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Gruo džio 6 die ną Veng ri jos lie tu-
viai bu vo su si rin kę į tra di ciš kai or ga ni-
zuo ja mą Ad ven to šven tę. Po lie tu viš kų 
pa mal dų lie tu vius pa svei ki no ben druo-
me nės pir mi nin kė Vai da Bu rins kie nė. 
Šven tė je da ly va vo nau ja sis ne pa pras-
ta sis ir įga lio ta sis am ba sa do rius Veng-
ri jos Res pub li ko je J. E. Re na tas Juš ka 
su žmo na Ali na. Šven ti nis sta las kve-
pė jo lie tu viš kais ad ven to pa tie ka lais, 
skam bė jo lie tu viš ka ka lė di nė mu zi ka, o 
vai ku čių lau kė rank dar biai. Pa gal ša lies 
tra di ci jas su si rin ku sius vai kus ap lan kė 
šv. Mi ka lo jus su lie tu viš kų sal du my nų 
mai šu, o vai kai už tai pa dė ko jo lie tu viš-
kais ei lė raš čiais, smui ko ir fl ei tos mu zi-
ka. Vai da Bu rins kie nė džiau gia si, kad, 
su de ri nus dvie jų ša lių tra di ci jas, pa vy-
ko su kur ti jau kią ir gra žią šven tę.

Pir mo ji Ad ven to šven tė su nau juo ju am ba sa do riu mi

VENGRIJOJE
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Nie kas ne at si ran da tuš čio je 
vie to je. Iki svar baus reiš ki nio at si-
ra di mo vi suo me nė je pir miau sia tu ri 
at si ras ti po rei kis; iš kil ti pro ble mos 
ar už da vi niai, ku riuos kaž kam rei-
kia spręs ti. Lie tu vos ir Veng ri jos 
bi čiu lių kul tū ros drau gi jos at si ra-
di mą įta ko jo spar čiai be si kei čian ti 
ge o po li ti nė pa dė tis Eu ro po je, Ru si-
jos oku puo tuo se ir jos įta kos zo no je 
bu vu siuo se kraš tuo se pra dė jus pūs ti 
Gor ba čio vo „per est roi kos“ vė jams.

Vei kiant lais vė ji mo nuo jau-
toms 1986 m. du mei lės trem ti niai 
iš Lie tu vos - fo to me ni nin kas Pa u lius 
Nor man tas ir moks li nin kas dr. Vy-
tau tas Gri nius suk vie tė Veng ri jo je 
gy ve nan čius lie tu vius į pir mą jį su-
va žia vi mą. Iš Lie tu vos at vy ko dai ni-
nin kė Ve ro ni ka Po vi lio nie nė su vy ru 
Vid man tu. Tuo met pir mą kar tą po 
Veng ri jos dan gu mi nu ai dė jo V. Ku-
dir kos „Tau tiš ka gies mė“, Lie tu vo je 
tuo me tu dar drau džia ma. Su va žia-
vi me bu vo nu tar ta įkur ti Veng ri jos 
lie tu vių są jū dį. Jo pir mi nin ku bu-

Lietuvos-Vengrijos bi čiu lių kul tū ros drau gi jos vaid muo 
stip ri nant ry šius tarp lie tu vių ir veng rų tau tų

Prof. Ona Vo ve rie nė
vo iš rink tas fo to me ni nin kas Pa u lius 
Nor man tas, sek re to riu mi - dr. Vy tau-
tas Gri nius.

Po su va žia vi mo tau to dai li-
nin kas Ipo li tas Už kur nys To ka jaus 
mies to skve re ly je su kū rė ir pas ta-
tė tris sto gas tul pius, vaiz duo jan čius 
tris pa verg tas Bal ti jos vals ty bes - 
Lie tu vą, Lat vi ją ir Es ti ją. O Lie tu vos 
kal vių kal vis Ja ru lis iš me ta lo iš ka lė 
To ka jaus mies to her bą su vy nuo gių 
ke kė mis, ku ris pa puo šė vie no To ka-
jaus mies to na mo sie ną.

Pa u liui Nor man tui 1986 m. iš-
vy kus į To li muo sius Ry tus Veng ri jos 
lie tu vių są jū džio pir mi nin ku bu vo 
iš rink tas dr. Vy tau tas Gri nius. Nuo 
ta da jo na mai Vesp re me (120 km. 
nuo Bu da peš to) ta po Lie tu vos ne o fi-
ci a lios at sto vy bės būs ti ne: te le fo ni-
niai skam bu čiai, laiš kai, te le gra mos 
ne nu trūks ta mai skrie jo į Lie tu vą ir iš 
jos, nes Lie tu vo je so viet me čiu įkur ta 
kul tū ri nių ry šių drau gi ja su už sie nio 
ša li mis bu vo tik for ma li vals ty bi nė 
ins ti tu ci ja so vie ti nei ide o lo gi jai už-
sie ny je skleis ti.

1989 m., kai Lie tu vo je jau 
bu vo įsi siū ba vęs Są jū dis, pa kė lęs 
į mi tin gus už Lie tu vos iš si lais vi-
ni mą iš oku pa ci jos tūks tan čius lie-
tu vių ne tik Lie tu vo je, bet ir už sie-
ny je, dr. Vy tau tas Gri nius kar tu su 
Veng ri jos lie tu vių są jū džiu, re mia mi 
Veng ri jos Na ci o na li nio fron to, or-
ga ni za vo Lie tu vių kul tū ros die nas 
ir Vengrų-lietuvių kul tū ros fo ru mą 
Vesp re mo mies te. Ja me da ly va vo 
sve čiai iš Lie tu vos, Če kos lo va ki jos, 
Es ti jos, Uk rai nos, tuo me ti nės VDR; 
„Vo lun gės“ folk lo ri nis an samb lis iš 
Lie tu vos. Lie tu vių kul tū ros fo ru mo 
ren gi niai vy ko vi są sa vai tę. Veng rai 
tuo me tu bu vo su kū rę do ku men ti nį 
fil mą apie Veng ri jos su ki li mą 1956 
m. ir jo va dą Im rę Na dį ir jį pa do-
va no jo lie tu vių de le ga ci jai. Lie tu-
vai tė Da nu tė Jo ku bė nie nė nu fil ma vo 

Lie tu vių kul tū ros fo ru mo Veng ri jo je 
ren gi nius ir su kur tą TV do ku men ti nį 
fil mą pa ro dė per Lie tu vos te le vi zi ją.

Lie tu vių kul tū ros fo ru mas at-
ne šė di džiu lį der lių veng rų, ne tik 
vesp re mie čių, bet ir iš ki tų Veng ri jos 
mies tų at vy ku sių sve čių, sim pa ti jų 
Lie tu vai ir jos kul tū rai. O Veng ri jos 
lie tu viai nuo to lai ko pra dė jo ak ty-
viai do mė tis vi sais įvy kiais Lie tu vo-

DR. VY TAU TAS GRI NIUS PRIE KAS-
PA RUI BE KE ŠUI SKIR TO OBE LIS KO VIL-
NIU JE

DAIL. LIUD VI KAS PO CIUS. KAS PA-
RO BE KE ŠO POR TRE TAS
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je: su ner i mu se kė At gi mi mo įvy kius 
Lie tu vo je; džiū ga vo iš gir dę apie pa-
si ra šy tą Lie tu vos Ne pri klau so my bės 
- Ko vo 11-osios Ak tą. Jiems nuo šir-
džiai sim pa ti za vo jų kai my nai veng-
rai.

1990 m. spa lio 23 d. pir mą 
kar tą ofi ci a liai šven čiant Veng ri jos 
1956 me tų su ki li mo me ti nes, dr. Vy-
tau tas Gri nius pa si kvie tė iš Lie tu vos 
ke tu ris tau to dai li nin kus ir ant pir mą 
kar tą iš brūz gy nų iš lais vin tų Veng-
ri jos lais vės ko vo to jų ka pų pas ta tė 
kop lyts tul pį nu žu dy tų jų už Veng-
ri jos lais vę at mi ni mui nuo lie tu vių 
tau tos. Mi nė ji me ir kop lyts tul pio 
ati den gi me da ly va vo ir vai ni ką ant 
su ki li mo va do Im rės Na džio ka po 
pa dė jo Lie tu vos At ku ria mo jo Sei mo 
pir mi nin kas prof. Vy tau tas Lands-
ber gis su po li ti nių ka li nių ir trem ti-
nių de le ga ci ja.

1991 me tų Sau sio tra ge di jos 
Vil niu je die no mis Vy tau tas Gri nius 
ak ty viai įsi trau kė į pa ra mos bei lab-
da ros Lie tu vai or ga ni za vi mo veik lą. 
Mo kė da mas veng rų, vo kie čių ir ru-
sų kal bas jis ak ty viai ben dra vo su tų 
tau ti nių ma žu mų ben druo me nė mis 
Veng ri jo je, aiš ki no jų na riams - kas, 
ko dėl ir kaip vyks ta Lie tu vo je; vi sur, 
kur tik su si tik da vo su ben druo me nė-

mis, pel nė sim pa ti jas Lie tu vos iš si lais-
vi ni mo iš oku pa ci jos ko vai. Dr. Vy-
tau to Gri niaus nuo šir daus rū pi ni mo si 
dė ka po Sau sio 13-osios krau pių įvy-
kių Vil niu je trys sun kiai su žeis ti Lie-
tu vos pat rio tai Arū nas Ra ma na vi čius 
iš Vil niaus, Va cys Buzas iš Ku piš kio 
ir Kris ti na Čep kaus kie nė iš Kau no gy-
dė si Bu da peš to Trau ma to lo gi jos ins ti-
tu te. Čia jiems bu vo iš gel bė tos ko jos 
- grė sė am pu ta ci ja. O vė liau dar trys 
ko vo to jai - An ta nas Sa ka laus kas, Le o-
nar das Balt ru ko nis ir Re gi man tas Baš-
kys, kon tū zy ti prie Te le vi zi jos bokš to, 
po ope ra ci jų Vil niu je bu vo at vy kę rea-
bi li ta ci niam gy dy mui į san a to ri ją prie 
Ba la to no eže ro.

1991 m. rugp jū čio 25 d. Veng-
ri ja, vie na pir mų jų tarp bu vu sių jų 
so cia lis ti nių ša lių, pri pa ži no Lie tu-
vos su ve re nu mą. Tų pa čių me tų rug-
sė jo 1 d. Veng ri jos lie tu vių są jū džio 
pir mi nin kas dr. Vy tau tas Gri nius, 
kaip ofi ci a lus Lie tu vos Res pub li kos 
at sto vas, bu vo pa kvies tas į Veng ri jos 
Res pub li kos Už sie nio rei ka lų mi nis-
te ri ją de rin ti dip lo ma ti nių san ty kių 
su Lie tu va at kū ri mo ak tų pro jek tų, 
juos pa reng ti ofi ci a liam tri jų Bal-
ti jos vals ty bių už sie nio rei ka lų mi-
nist rų pa si ra šy mui, su de ri nus juos, 
ži no ma, su LR URM. Tie są sa kant, 

ta da Veng ri jo je ne bu vo nė vie no 
įvy kio ir ini cia ty vos san ty kiuo se su 
Lie tu va, prie ku rios ne bū tų pri si-
lie tu sios V. Gri niaus ran kos ir šir-
dis. Kai veng rai su ma nė pas ta ty ti 
pil na met ra ži nį do ku men ti nį fil mą 
apie Lie tu vos trem ti nius „Mi ru sių jų 
lais vė“, to fil mo kū rė jams ir gi tal ki-
nin ka vo V. Gri nius. Jo ini cia ty va šis 
fil mas bu vo pa ro dy tas ir Lie tu vo je 
1992 me tais.

1993 me tais Vy tau tas Gri nius 
grį žo į Tė vy nę. Ku rį lai ką tar pi nin-
ka vo Lie tu vos ir Veng ri jos vers lo 
ry šiams. 1999 m. bir že lio 1 d. jo ini-
cia ty va ir pas tan go mis bu vo įkur ta 
Lie tu vos ir Veng ri jos bi čiu lių kul-
tū ros drau gi ja. Dr. V. Gri nius bu vo 
iš rink tas tos drau gi jos pir mi nin ku. 
Įkū rus 2003 m. Veng ri jos am ba sa-
dą Lie tu vo je Vy tau tas Gri nius ta po 
Veng ri jos am ba sa do riaus Vil niu je 
gar bės pa ta rė ju, kon sul ta vo šį aukš tą 
Veng ri jos pa rei gū ną ben dra dar bia vi-
mo su Lie tu va klau si mais, ren giant 
įvai rių da tų bei is to ri nių as me ny bių 
pa mi nė ji mus.

2005 m. spa lio mėn., šven-
čiant Veng ri jos re vo liu ci jos 49-ąsias 
me ti nes, Veng ri jos am ba sa do rius JE 
Šan do ras Ju ha sas (Juhász Sándor), 
tar pi nin kau jant Lie tu vos ir Veng ri-
jos bi čiu lių kul tū ros drau gi jai, pa-
kvie tė vil nie čius į do ku men ti nio fil-
mo apie Im rę Na dį su tik tu ves. Ta da 
VR am ba sa do rius pa sa kė: „1956 m. 
Veng ri jos žmo nių pa si prie ši ni mas 
ir vė liau jos re zis ten ci nė ko va bu vo 
lie tu vių ko vos tę si nys“ (Vo ve rie nė 
O. Lais vės ko vos dva sia vie ni ja tau-
tas // Lie tu vos Ai das. - 2005, lapkr. 
28, p.1,4). Tų pa čių me tų lapk ri čio 
9 d Vil niaus ga le ri jo je „Me no ni ša“ 
bu vo or ga ni zuo ta fo tog ra fi jų pa-
ro da „Bu da peš to did vy rių ke liais“ 
(jos au to riai veng rai tė - Es te ra Ba-
laš (Esz te ra Ba lash) ir pran cū zas 
Phi lo Co sa a ro). Lapk ri čio 13 d. abu 
fo to me ni nin kai da ly va vo Vil niaus 
uni ver si te te or ga ni zuo ta me se mi na-
re „1956 m. Veng ri jos re vo liu ci ja ir 
is to ri niai ty ri mai apie jos pa pras tus 
did vy rius“. Po šių ren gi nių Lie tu vos 
ir Veng ri jos bi čiu lių kul tū ros drau gi-
ja pra dė jo ak ty viai ruoš tis de ra mai 

DAIL. LIUD VI KAS PO CIUS IR DR. VY TAU TAS GRI NIUS DAI LI NIN KO DIRB TU VĖ JE, 
PRIE KAS PA RO BE KE ŠO POR TRE TO
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pa mi nė ti Lie tu vo je Veng ri jos re vo-
liu ci jos 50-ąsias me ti nes.

 2006 m. rug sė jo 6-9 die no-
mis Lie tu vo je su vals ty bi niu vi zi tu 
vie šė jo VR Pre zi den tas Las las Šo jo-
mas (So ly om Lászlo). Rug sė jo 7-ąją 
die ną jis kar tu su Lie tu vos Res pub-
li kos Pre zi den tu Val du Adam ku mi 
pa sa kė kal bas ir ati den gė me mo ria-
li nę len tą prie Auš ros Var tų, skir-
tą lie tu vių so li da ru mo su Veng ri jos 
su ki lė liais at mi ni mui (Vo ve rie nė O. 
„Gar bė tiems, ku rie pa ro dė vie ny bę, 
sie kiant Lie tu vos ir Veng ri jos ne-
pri klau so my bės“ // Lie tu vos Ai das. 
- 2006, rug sė jo 16, p. 3). Rug sė jo 
7-8 die no mis VR Pre zi den tas su si-
ti ko VU Ko lo nų sa lė je su Lie tu vos 
moks li nin kais, in te li gen ti jos at sto-
vais ir Lietuvos-Vengrijos bi čiu lių 
kul tū ros drau gi jos na riais. Spa lio 13 
d. Kong re sų Rū muo se bu vo or ga-
ni zuo tas veng rų kom po zi to rių sim-
fo ni nis kon cer tas; di ri ga vo sve čias 
iš Veng ri jos. Spa lio 19 d. VU bu vo 
or ga ni zuo tas su si ti ki mas su Veng ri-
jos re vo liu ci jos da ly viu Las lu Hra-
bovs kiu (Hra bovs ki Lászlo). Spa lio 
20 die ną VR am ba sa do rius Š. Ju ha-
sas pa kvie tė da ly vau ti Na ci o na li nė je 
Veng ri jos šven tė je 50-ųjų Veng ri jos 
su ki li mo me ti nių mi nė ji me. Ja me 

da ly va vo Veng ri jos Kons ti tu ci nio 
teis mo pir mi nin kas, Lie tu vos Sei-
mo na riai, Lie tu vo je re zi duo jan tys 
už sie nio ša lių dip lo ma tai. Spa lio 31 
d. VR am ba sa do rius Kau ne Se no-
sio se Kau no ka pi nė se ati den gė juo-
do mar mu ro ste lą su įra šais lie tu vių 
ir veng rų kal bo mis apie so li da ru mo 
mi tin gus su veng rų su ki lė liais Kau-
ne 1956 ir 1957 me tais. Lapk ri čio 
3-10 die no mis Vil niaus ki no teat re 
„Co ca Pla za“ bu vo de monst ruo ja mi 
veng rų ki no fil mai 1956 m. re vo liu-
ci jos tem a ti ka Veng ri jo je. 2006 me-
tų lapk ri čio 3 d. įvy ko bai gia ma sis 
Na ci o na li nės veng rų šven tės Lie-
tu vo je ren gi nys - moks li nė kon fe-
ren ci ja „Veng ri jos re vo liu ci ja ir jos 
at gar siai Lie tu vo je 1956 me tais“. 
Jo je pra ne ši mus skai tė At ku ria mo-
jo Sei mo pir mi nin kas prof. Vy tau-
tas Lands ber gis, sve čias iš Veng ri-
jos - Vesp re mo ap skri ties Tei sė jų 
ko le gi jos pir mi nin kas dr. Kah le ris 
Fri gy e šas  (dr. Káhler Fri gy es), Vil-
niaus uni ver si te to pro fe so rės Van da 
Za bors kai tė ir Ona Vo ve rie nė, Veng-
ri jos su ki li mo rė mi mo mi tin gų Kau-
ne ir Vil niu je da ly viai bei nu ken tė-
ju sie ji. Vi si kon fe ren ci jo je skai ty ti 
pra ne ši mai bu vo pa skelb ti „Lie tu vos 
ai de“ ir „XXI am žiu je“.

VENG RUI KAS PA RUI BE KE ŠUI SKIR TO OBE LIS TO ATI DEN GI MO VIL NIU JE ŠVEN TĖS DA LY VIAI, TARP JŲ - PROF. VY TAU TAS 
LANDS BER GIS IR VENG RI JOS AM BA SA DO RIUS LIE TU VO JE PE TE RIS NOSKO-HORVATAS

Kai at vy ko ant ra sis Veng ri-
jos am ba sa do rius Lie tu vo je Pe te ris 
Nosko-Horvatas (Péter Noszko-
Horváth), pa si bai gus Šan do ro Ju-
ha so dip lo ma ti nei ka den ci jai, pir-
ma ja me jo su si ti ki me su Lie tu vos 
spau dos at sto vais jam pa sa kiau, kad 
ne bus leng va, nes pir ma sis am ba sa-
do rius bu vo la bai aukš tai iš kė lęs ne 
tik val džios dip lo ma ti jos, bet ir šir-
dies dip lo ma ti jos kar te lę Lie tu vo je. 
Ta da Am ba sa do rius nu si šyp so jęs 
pa sa kė, jog svar biau sia yra - tu rė ti 
my li mą idė ją ir pa da ry ti vis ką, kad 
ji bū tų re a li zuo ta... Ir ta da vis kas 
at si stos į sa vo vie tas. O jis tą idė ją 
tu rė jo - tai LDK val do vo Ste po no 
Ba to ro kar ve dys Kas pa ras Be ke šas 
(Be kes Gáspár), gra žiau sius tre jus 
sa vo me tus ir kar ve džio stra te go bei 
nar saus ka rio ta len tą pa sky ręs Lie-
tu vai. Čia jis Vil niu je, už Vil nios, 
ant aukš to kal no ir bu vo pa lai do tas. 
De ja, Veng ri jo je jis jau už mirš tas. Ir 
Lie tu vo je jo var das jau sken di is to-
ri jos ūkuo se. Pa gal vo jau ta da: idė ja 
gra ži, tik kas ją re a li zuos?

Kai Lie tu vos Ste po no Ba to ro 
veng rų kul tū ros drau gi jos (pir mi nin-
kė dr. Ma ri ja Ru ba že vi čie nė) 2008 
m. lapk ri čio mėn. bu vo me pa kvies ti 

nukelta į 31 psl.
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 „Kar tą se niai, la bai la bai se-
niai gy ve no ož ka ir sep ty ni ožiu-
kai...“ Ką gi tai pri me na? Ar tik 
ne ma mos bal są, ai du at skli du sį iš 
vaikys tės? O gal va ka rus, kai mo-
čiu tė prieš mie gą sek da vo jums pa-
sa kas - liūd nas ir links mas, bai sias ir 
pa mo kan čias? Kad ir kiek me tų jums 
be bū tų, tur būt pri si me na te, kaip 
verk davote dėl se su tės Ele ny tės, bi-
jo da vo te lau mės ra ga nos ir sli bi no 
de vyn gal vio. Tur būt dau ge lis žmo-
nių bū tent vai kys tės prisimini mus 
įvar din tų kaip šir džiai bran giau sius. 
Ti kė ki mės, kad to kie pri si mi ni mai 
kaž ka da ap lan kys ir Švei ca ri jo je au-
gan čius lie tu vius vai kus, ku rie bir-
že lį tu rė jo pro gos pa ma ty ti „Sta lo 
te at ro“ pas ta ty tus spek tak lius pa sa-
kų mo ty vais.

Apie šio lė lių te at ro vieš na gę, 
ir ne tik apie tai, kal ba mės su li tu a-
nis ti nio dar že lio „Ra tas“ va do ve Eg-
le Kač ku te.

Pa sa kų pa sau lis Že ne vos 
dar že ly je „Ra tas“

ŠVEICARIJOJE

-Kaip ki lo min tis pa si kvies-
ti „Sta lo te at ro“ įkū rė ją, ak to rę ir 
re ži sie rę Sau lę De gu ty tę?

-Dar ku riant dar že lį „Ra tas“ 
bu vau tik ra, kad vie nas jo tiks lų - 
steng tis nors kar tą per me tus su da-
ry ti vai kams ga li my bę iš girs ti „gy vą 
lie tu viš ką žo dį“, tai yra su teik ti ga-
li my bę da ly vau ti lie tu viš ka me me-
ni nia me ren gi ny je: spek tak ly je, kon-
cer te, su si ti ki me su ra šy to ju ir t.t. 
Ma nau, kad bet ko kios mokyk los, o 
ypač to kios kaip mū siš kė - kul tū ri-
nės mo kyk los - už duo tis yra vai kus 
ug dy ti me niškai, su pa žin din ti juos 
su pa čiais įvairiau siais kul tū ri niais 
ir me ni niais reiš ki niais. O Sau lę 
De gu ty tę at ra dau vi siš kai atsitikti-
nai. Ėjau gat ve su mo te ri mi, ku ri ją 
pažino jo. Jos pa si svei ki no, ėmė kal-
bė tis. Iš jų po kalbio su vo kiau, kad ji 
ak to rė ir re ži sie rė, kad sta to spek tak-
lius vai kams. Pa klau si nė jus pla čiau 
pa aiš kė jo, kad ji - tai, ko ieš kau. Net 
pa ti kė ti ne ga lė jau, kad toks da ly kas 
nu kri to kaip iš dan gaus. Vie šė da-
ma Švei ca ri jo je Ciu richo ir Že ne vos 
lituanisti niuose dar že liuo se ji pa ro-
dė pa sa kė lių pro gramą, skir tą bib lio-
te koms ir vai kų darže liams, su da ry tą 
iš tri jų pa sa kų - „Pa sa ka be ga lo“, 
„Va ba las ir bul do ze ris“ bei „Vil kas 
ir sep ty ni ožiu kai“. Pa bai go je gir dė-
jo me ir mu zikinę pa čių vai kų at lie-
ka mą „Pa sa ką apie pe liu ką“.

-Be pa sa kų ne už au go nė vie-
na vai kų kar ta. Kaip ma nai, ko dėl 
pa sa kos, ne pai sant be si kei čian čių 
laik me čių, iš lie ka to kios svar bios 
ma žų jų gy ve ni me ir ug dy me?

-Taip, pa sa ka vie na svar biau-
sių vai ko in te lek to ir as me ny bės ug-
dy mo prie mo nių, ku ri pa tei kia ver-
ty bių sis te mą, vi sus gy ve ni me rei ka-
lin gus ko dus. Tai įvaiz džiai - ku rie 
pa de da su vok ti pa sau lį, ir kal ba, ku ri 
pa de da tą pa sau lį įvar din ti. Klau sy-
da ma sis pa sa kų vai kas ne tie sio giai 
iš gy ve na tam tik ras si tu a ci jas, tai jam 

pa de da su vok ti, kas ge ra ir kas blo ga. 
Be je, at ė ję į „Sta lo te at ro“ spek tak lį 
vai kai tu rė jo ga li my bę ir pa tys da ly-
vau ti vie nos pa sa kos vai di ni me. 

-Ar vai kai no riai da ly va vo, 
ar jiems ne su truk dė kal bos bar-
je ras - vis dėl to miš rio se šei mo se 
au gę vai kai ga li ne vis ką su pras ti: 
lie tu vių liau dies pa sa kos tur tin gos 
fra ze o lo giz mais ir tar miš kais žo-
džiais?

-Visi vai kai (Že ne vo je jų su si-
rin ko dvy li ka) la bai no riai da ly va vo, 
pa si rin ko vaid me nis to kius, ko kių 
no rė jo. Kiek vie nas persona žas bu-
vo inst ru men tas, ku ris tu rė jo pas-
kambinti tam tik ru mo men tu. Vai kai 
vis ką su pra to ir pui kiai su si tvar kė su 
už duo ti mi. Ki tos pa sa kos bu vo in te-
rak ty vios ir vai kai pra bi lo: pa ta ri nė-
jo vil kui, siū lė to les nę pa sa kos ei gą 
ir kal bė jo, kal bė jo, kal bė jo. Tai gi, 
pa sa kos - vie na iš lie tu vių kul tū ros 
da lių, o mū sų dar že lio tiks las - tą 
kul tū rą per duo ti.

-Taigi, ga li ma sa ky ti, kad 
dar že lio tiks las ne vien pra mo gi-
nis?

-Aišku, vai kams svar bu lie tu-
viš ki žai di mai ir dai ne lės. Da bar ma-
žie ji taip iš drą sė jo, kad ne be rei kia jų 
ra gin ti suk ti ra te lius, žais ti žai di mus. 
Ta čiau svar bu ne tik tai. Svar biau sia, 
kad dar že ly je „Ra tas“ jie gau na bent 
da le ly tę to, ką bū tų tu rė ję ei da mi į 
dar že lį Lie tu vo je.

-Žodžiu, jie gau na da lį lie tu-
viš kos kul tūros.

-Taip. Aš dar že lį ma tau kaip 
kul tū ros in filt ra vi mo prie mo nę, kaip 
ap lin ką, ter pę, ku rio je vai kai tu ri są-
ly gas kal bą var to ti, bendrauda mi ne 
tik su tė vais, bet ir su ben dra am žiais, 
ki tais su au gu siais.

-Kiek vai kų da bar lan ko 

„STA LO TE AT RO“ ĮKŪ RĖ JA SAU LĖ 
DE GU TY TĖ SPEK TAK LIO ŽE NE VO JE ME-
TU. AR NO KUP ŠIO NUOTR.

nukelta į 31 psl.
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Kas gi sie ja šias dvi vie to ves? 
Ogi Fri bū re gy ve nan tis p. Di mit ri jus 
de Fa ria e Cast ro, bu vu sių jų Rau do-
nės pi lies šeiminin kų sū nus, Švei ca-
ri jos Lie tu vių Bendruome nės na rys, 
iš ti ki mas Lie tu vos drau gas, ne seniai 
at šven tęs gra žų 70 me tų ju bi lie jų.

Rau do nės mies te lis įsi kū ręs 
de ši nė je Ne mu no pu sė je, kur ne di de-
lis Rau do nės upe lis įte ka į Ne mu ną, 
apie 25 ki lo met rus aukš čiau Jur bar-
ko. Rau do nų ply tų pi lis, nuo ku rios 
bokš to at si ve ria nuo sta bi pa no ra ma, 
sto vi tik ke li met rai nuo Ne mu no. 
Ša lia jos ga li pa si vaikš čio ti se na-
me par ke. Ke lias iki pi lies vin giuo-
tas - ga lė tum pa gal vo ti, kad va žiuo ji 
Švei ca ri jos kal nų ser pan ti nais.

Rau do nės pi ly je (da bar ten 
įsi kū ru si mo kyk la), ka bo de Fa ria e 
Cast ro šei mos nuo trau kos, o p. Di-
mit ri jaus de Fa ria e Cast ro biu re - 
Rau do nės pi lies pa veiks las.

Tai gi at ro do, lyg tų ski rian čių 
me tų bei ki lo met rų tarp abie jų ša lių 
ir ne bū tų...

Rau do nė Lie tu vo je ir Fri bū ras Šveica rijoje

GRA ŽIO JI RAU DO NĖS PI LIS. CHR. FEL CHAU SEN NUOTR.

dar že lį ir ko kie ar ti miau si dar že-
lio pla nai?

-Šiuo me tu dar že lį lan ko 
septyni-aštuoni vai kai. Per vi sus tuos 
dar že lio vei ki mo me tus daug kas pa-
si kei tė: ke lios šei mos iš va žia vo, ta-
čiau su lau kė me ir ke lių nau jų vai ku-
čių. Kar tu iš la vė jo po jū tis, ko vai-
kams rei kia, kas juos do mi na, įtrau kia 
veik lon. To dėl šį ru de nį pra dė jo me 
kal bė tis apie to kias lie tu vių liau dies 
mi to lo gi nes bū ty bes kaip vel niai, ra-
ga nos, kau kai ir ait va rai, žai džiam 
jud res nių, la vi nan čių žai di mų, to kių 
kaip „Valgoma-nevalgoma“ ir ki tų.

Trum pai ta riant, su pa žin di na-
me vai kus su lie tu vių kul tū ra ir ta me 
da ly vau ja vi si tė vai: ruo šia šven tes, 
ve da pa mo kė les, tvar ko fi nan sus. 
Tad lai ko, pi ni gų ir idė jos at žvil giu 
dar že lis yra vi sų tė vų in ves ti ci ja ar-
ba pro jek tas. Ačiū jiems.

Jur gi ta Ko pit ko vie nė
„Švei ca ri jos lie tu vių ži nios“, nr. 15(22)

atkelta iš 30 psl.
į Vil niaus uni ver si te te jų su or ga ni-
zuo tą kon fe ren ci ją, skir tą Lie tu vos 
kar ve džio Kas pa ro Be ke šo at mi ni-
mui ir kai iš klau sė me be veik de šimt 
Lie tu vos ir Veng ri jos moks li nin kų 
pra ne ši mų ir Lie tu vos ir Veng ri jos 
bi čiu lių kul tū ros drau gi jos pir mi-
nin ko dr. Vy tau to Gri niaus idė jos - 
pas ta ty ti pa mink lą Kas pa ro Be ke šo 
at mi ni mui, su pra tau - kad le dai re-
a li zuo jant idė ją pa ju dė jo. Ži no jau, 
jei gu ko ima si dr. Vy tau tas Gri nius - 
il gai bu vęs mei lės trem ti nys Veng ri-
jo je ir ją pa mi lęs (kaip jis pats sa ko-
si, - kaip ant rą ją sa vo Tė vy nę), - vis-
kas bus pa da ry ta aukš čiau siu ly giu.

2009-ųjų me tų lie pos 5-ąją, 
Lie tu vos ka ra liaus Min dau go ka rū-
na vi mo die nos mi nė ji mo iš va ka rė se, 
mes, vi si Veng ri jos ger bė jai, bu vo me 
pa kvies ti į obe lis ko, kaip Veng ri jos 
na ci o na li nio sim bo lio, skir to Kas pa-
ro Be ke šo at mi ni mui, ati den gi mo iš-
kil mes (Vo ve rie nė O. Prie mil žin ka-

pio // Var pas. - 2009, Nr. 12, p. 1,2).
Is to ri ja yra nuo sta bus moks las 

tuo, kad jis pri ke lia gy ve ni mui mi ru-
siuo sius. Su grįž ta į gy ve ni mą ir Kas-
pa ras Be ke šas, ne tik is to ri kų ty ri mais 
pri kel tas obe lis ku Vil ne lės kran te, Be-
ke šo kal no pa pė dė je įam žin tas, bet ir 
vie no žy miau sių Lie tu vos dai li nin kų 
Liud vi ko Po ciaus nu ta py tu ne pa pras-
to gro žio kar ve džio por tre tu. Ta len tin-
gas ki no re ži sie rius B. Sla vins kas su-
kū rė do ku men ti nį fi l mą apie Kas pa ro 
Be ke šo kar žy giš ką veik lą Lie tu vo je ir 
jo at mi ni mui skir to pa mink lo ati den-
gi mo šven tę Vil niu je, o Veng ri jos am-
ba sa do riaus Pe te rio Nosko-Horvato 
bei Lie tu vos ir Veng ri jos bi čiu lių 
kul tū ros drau gi jos dar bai ir ren gi niai 
Kas pa ro Be ke šo gar bei bu vo baig ti 
gruo džio 15 d. Vil niaus įgu los ka ri-
nin kų ra mo vė je. Apie juos dar iš gir si-
me, ko ge ro, ir Eu ro pos dip lo ma ti jos 
is to ri jo je. O Veng ri jos dip lo ma ti jos 
is to ri ja Lie tu vo je ir gi tę sia si, stip rin-
da ma jos is to ri nių tra di ci jų ga lią.

atkelta iš 29 psl.



Pasaulio lietuvis  /  2010 Sausis32

PLB kraštų žinios

Aš ne lai min ga, už ra kin ta, su-
spaus ta a a, Iš trūk ti no riu - si tu a ci-
ja pras ta a a, - dai nuo ja re kla mi nis 
Kaz las ant vi sos Lie tu vos kelioli ka 
ar ke lias de šimt kar tų per die ną. Ma-
niau (ir dar te be ma nau! ) - tai man 
ir apie ma ne. Ne lai min ga, nes ne se-
niai vi du ry die nos prie par duo tu vės 
slenks čio su stab dęs ir ke lio klau sęs 
jau nuo lis ra miau siai iš trau kė pinigi-
nę iš pra seg tos ran ki nės ir nu bė go 
Santa kos ke liais. Už ra kin ta - ne kaž-
kur bei šei nu ir beiš va žiuo ju iš kuk-
lios pen si ju kės ir su laz de le, sa vo ar-
ti miau sia bi čiu le. Su spaus ta - o kaip-
gi ki taip, kai gy ve ni se namiesty ir 
iš puo la Mies to šven tės su atrak cionų 
ba ri ka do mis, pre kei vių kios ke liais 
ir be pra mo gau jan čių lie tu vių (ko kia 
kri zė? ką čia iš si gal vo jo te?) pul kų 
pul kais. Ke le tą die nų pa si jun tu tar-
si bun ke ry je, ku ria me ir gi miau, kai 
fron tas ri to si per Lie tu vė lę... Iš trūk ti 
no riu, iš trūk ti noo o riu, - gie do jau iki 
ge gu žės.

Ir ką jūs ma not? Iš trū kau. Ir 

Lietuva-Šveicarija, ar ba nie kas mū sų ne iš skirs
Ri ta Vin ciū nie nė

ne bet kur - į pa čią Švei ca ri ją, tą Eu-
ro pos šir dį, kur vis kas taip su eu ro pė-
ję, kad mums pa si vy ti ne de šimčių, 
o šim tų šim čiau sių me tų pri reiks. 
Mies tų gat vės, ke liai, na mų fa sa-
dai, paga liau trau ki niai, tram va jai ir 
sto tys ži ba tvis ka šva ra, tvar ka, tei-
sin gu mu. Be jo kių specia lių par ti jų, 
kaip mu sy se, net gi be tvark da rių ir 
šla vė jų - jų tar si ir ne re gė jo me nei 
Ciuri cho, nei Liu cer nos, nei Ba ze lio, 
nei Lu ga no gat vė se. Tik vie nas vie-
nin te lis pa var gęs jau nuolis mie go jo 
sau ant suo liu ko Ciu richo ge le žin ke-
lio sto ty. Tik vie nas vie nin te lis, to-
dėl vi si jį nu si fo tog ra fa vo me. Žiū rė-
ki te - ir ten ai kai ka da, ane?

Iš ke lia vom ne šiaip pra mo-
gau ti, o kaip da bar įpras ta, pa gal 
Jo di de ny bę Pro jek tą, pa vadinimu 
„Tau ti nės kul tū ros sklai da: Lie tu-
va - Švei ca ri ja“. Alek sui, be je, kaž-
ko dėl vis iš sitardavo ne „sklai da“, 
bet „kul tū ros klai da“. Gal jis ir šiek 
tiek tei sus, nes tų klai dų mu sy se da-
bar lyg ir nes tin ga, ane? Na, bet mes 
klai dų ne da rė me - mes dir bo me žiū-
rė da mi Švei ca ri jos lie tu viams tie siai 
į akis. Juk sklei dėm švie su kę, bi čiu-
liai iš Švei ca ri jos, ane?

Ke tu ris mies tus ap lan kėm ir į 
tiek pat kal nų įko pėm. Mes - tai be 
ma nęs dar še ši ra šy to jė liai ir vie nas 
pro fe sio na lus fotogra fas, ku rių pa-
var džių ne mi nė si me. Kam jos, ane? 
Už teks var dų. Kas at pa žins su nuo-
traukėlės pa gal ba - ge rai, ne at pa žins 
- dar ge riau.

Tai gi - pra de du.
Jau pa čią pir mą die ną mus 

pa si ti ku sios Švei ca ri jos lie tu vės Jū-
ra tė ir Dia na nuskrai dina sa vais au-
to mo bi liais į Meg ge ną, prie vi los, 
ku rio je ap si sto da vo Mai ro nis, ne to li 
Liu cer nos vie šė jęs, pa si ro do, ne vie-
ną kar tą. Ap svaigs ta me nuo pie vų 
ža lu mos, me džių kva po, ro do dend-
rų žy dė ji mo ir gau sybės lau ki nių 
čes na kų sko nio (ska bo me juos vi si, 
net Jur gis pa ra gau ja.) Pa mirš tu sa-
vo laz de lę, nes sku bu nu fo tog ra fuo ti 

Al doną, le kian čią per pie vą į eže rą 
(Ke tu rių kan to nų, taip taip), ir Do-
vi lę, be skai tan čią nuo sta bų ei lė raš tį 
apie lie pą, me nan čią Mai ronį, ir Jū-
ra tę, aiš ki nan čią, kad čia jau ir gin-
tarų kaž kas iš lie tu vių už ka sęs po ta 
lie pa. Mes to kie, mes to kie - slėp ti, o 
pas kui ieš koti, kni si nė ti... O pa mes tą 
laz de lę man Alek sas at ne ša.

Vis kas ge rai, vis kas ge rai - 
net vakarie nė Liu cer nos vieš bu ty, 
kai sriu bos lėkš tes su mai šo ru siš kai, 
anot švei ca rų, švebeld žiuojantiems 
kaž ko kiems li tau e nams iš Ru sijos.

Vis kas tik į ge ra, jau ne ra mi-
nuo si, o rim tai mąs tau aš, o su ma-
ni mi tik riau siai taip gal vo ja ir ge ro-
kai pa var gu sio mis šir di mis Juo zas, 
Pet ras, Alek sas bei Jur gis, kai ki tą 
ry tą, ly di mos šau nių jų Švei ca ri jos 
lie tu vių Ilo nos ir Gra ži nos, ko pia me 
į Uet li ber go kal ną. Juk Bi liū nas dar 
sun kiau al sa vo, bet džiau gė si: „O 
kaip gi ne ap sa ko mai bu vo gra žu!...
Man be sto vint, rū kas iš si sklai dė ir 
pra ny ko. Kur ką tik pat bu vo de be sų 
jū ra, da bar sto vė jo mies tas, gu lė jo 
iš mė ty ti klo niai ir žaliuojan čios pie-
vos, mir gė jo eže ras...“ O ant gied ro 
kal no Do vi lė skai to ne Bi liū no džiū-
ga vi mus, bet Šat ri jos Ra ga nė lės ro-
man tiz mus: „Sto vė jau aukš to je sa-
lo je. Vir šum ma nęs mė ly na vo dan-
gus, lyg bran giau sias sa fy ras, sau-
lės spin du lio per ver tas; po ma ni mi 
žalia vo žo lės sma rag dai, o vie to mis 
spin dė jo si dab ri nis snie gas...“ Pa dū-
sau jam sa fy rų ir sma rag dų ap sup ty 
(kaip vis kas taip pat, nors jau šim-
tas ir dau giau me tų pra ė jo nuo anų 
Lie tu vių įspū džių, kaip vis kas taip 
pat...) - ir že myn nuo kal no, ant ku rio 
gied ra. Ir va liai po Ciu richą - gat ve-
lių la bi rin tais, pro švei ca riš kų ban kų 
fron to nus, už suk da mi į Ka ted rą pa-
spok so ti į Ša ga lo vit ra žus, fo tog ra-
fuo da mie si prie Mė ly no jo na mo, ku-
rio man sar do je gy ve no Bi liū nas, pa-
si šne ku čiuo da mi, pa si stum dy da mi. 
Karš ta, tvan ku, bet vei dai ap lin kui 
švie čia, švei ca rai gat vių ka vi nė se ir 

SATYRIKĖ RITA VINCIŪNIENĖ. 
D.BRUNNER NUOTR.
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res to ra nė liuo se gurkš no ja kas ką, o 
mes už ti kę fon ta ną - šal ti nė lį atsigai-
viname tai po gi. Ne mo ka mai - ko kia 
lai mė!

Ypač prieš tai, kas mū sų lau-
kia. O lau kia su si ti ki mas su gru pe 
Švei ca ri jos lie tu vių, su va žia vu sių ne 
tik į mus pa spok so ti, bet ir pa sa ko ji-
mų, kū ry bos pa si klau sy ti. Ir klauso-
si, ir net aša ras brau kia, ir kva to ja iš 
šir dies (juk tu rim Jur gį su Alek su, 
ku rie net akme nis ga li pri vers ti, kad 
tie bent jau prasišiep tų).

Ne ap si ei ta ir be staig me nų: 
Ma ri jos Lour des baž ny čios sa lės 
tarp du ry susitinka me Da nu tę („Šei-
mi nin kės“ re dak to rę, taip taip...) 
Ne no riu ti kė ti sa vo aki mis - juk 
Kau ne ne su si tin ka me, o Ciu riche, 
žiū, sė di me kar tu ben dra me ra te. Ir 
kal ba mės. Ir nau ją ją LRS (Lie tu vos! 
Ra šy to jų! Są jun gos) na rę Ja ni ną Su-
rvi lai tę svei ki na me. Ir džiaugia mės: 
dar ne mirš ta ra šy to jė liai, net kri zių 
me tu šiek tiek dau gi na si - ir ką tu 
jiems, ane?

Iš Ciu richo į Liu cer nos vieš-
bu tį grįž ta me jau po vi dur nak čio, 
pri vai šin ti Jū ra tės Cas per sen‘o (da-
no, ku rio var das Jė zus, taip taip, 
ne juo kau ju) pa ga min tais šaš ly kais, 
ver šie nos deš re lė mis, kep tais ba na-
nais su šo ko la du. Pa si ro do, šis iš di-
dus da nas neno rėjo ap si juok ti prieš 
lie tu vius ir jų vaišingu mą. Ap si-
juok ti, ane? O aš pa si sten giu ne ap si-
juok ti prieš Jū ra tę, pa klau su sią, kuo 
ski ria si bi jū nas nuo jur gi no. Ge ras 
klausi mas man, gė li nin kei mė gė jai, 
pa gal vo ju ir imuo si aiš kin ti kruopš-
čiai - nuo žie de lių iki šak ne lių. Man-
da gi Švei ca ri jos lie tu vė išken čia ma-
no pa skai tą. O aš ne ap si juo kiu, ane?

Ki tą švie sų ir šil tą ry tą siū-
buo ja me kel tuvuose į Pi la tus (Pi lo to 
kal ną). Ma no ko jos dar su ma ni mi, 
nes laz de lė jas pa rem ia. O ant kal-
no ji dar pra ver čia ir snie gui pasika-
binti, nes prie jo ne prie i si - švei ca-
rai sau go kiek vie ną snie go gniūž te lę 
tirps tan čiuo se Al pių snie gy nuo se. 
To kie tie švei ca rai. Jie il go mis triū-
bo mis, pa si klo ję jas ant grin di nio, 
gro ja mums lai do tu vių mar šus. Ne-
ži nau, ar pats Pi lo tas, nu si plo vęs, 

sa ko, čionykščia me eže re ran kas, 
kal tas, ar mū sų, Lie tu vos pri kly dė lių 
nuo tai ka to kia, kad jų nuo šir dus dū-
da vi mas mums skam ba kaip lai do tu-
vių mu zi ka.

Bet gi sku ba me, nėr ka da. Dar 
į Ba ze lį nu kak ti, kur vėl su si ti ki mas 
su mus glė bes čiuo jan čiais ir slap čia 
aša ras brau kian čiais lie tu viais. Ir vėl 
kū ry ba, ir vėl ben dros nuo traukos 
prie ben dro sta lo. Ir dar pasivaikš-
čiojimas po Ba ze lio se na mies tį, šį-
kart jau nuo šir džio sios Vir gi ni jos 
glo bo ja miems, pa si sė dė ji mas ant 
Rei no kran ti nės prie Ka tedros, ku-
rios bokš te, sa ko, už si ko ru si Salo-
mėja Nė ris įra šė sa vo ir sa vo Die vi-
na mo jo var dus. Jū ra tė už si me na, kad 
ruo šia si kai kas iš ten gy ve nan čių 
lie tu vių tai pa kar to ti. Bū tu me siū-
lę si mes, bet kad bokš tas pasto liais 
ap lip dy tas, o pa čioj Ka ted roj vyks ta 
var go nų kon cer tas ir vo kiš ki švei-
ca rai susi kaupę jo klau so si, to dėl 
dings ta me.

Pir ma die nis - die na be ypa-
tin gų abipu sių (mū sų ir Švei ca ri jos 
lie tu vių) įsi pa rei go ji mų, to dėl pra-
mo gau ja me. Kaip? Do vi lės - mū sų 
Va do vės - jau su pla nuo ta. Bi lie tas 
į lai vą po eže rą Ke tu rių kan to nų ir 
bi lie tas trau ki niu į Ri gi Kulm tik (!) 
po šim tą fran kų kiek vie nam. Juk ne-
gai la. Ar gi pi ni guo se lai mė? Vie nin-
te lis kar tas. Ar gi dau giau čia be at-
va žiuo si me? Lie tu viš ką po so vie ti nį 
men ta li te tą su si ki šę į ki še nes džiū-
gau jam, krykš tau jam, fo tog ra fuo-
jam gra žiau sio pa saulyje (be abe jo, 
ar gi ki taip ga li bū ti?) eže ro kran tus, 
su Al do na skai čiuo ja me nuo kalnėse 
kro kais, nar ci zais, rak ta žo lė mis žy-
dinčias pie vas, su si gin či ja me dėl 
vie nos ne iš vaiz džios gel to nos gė le-
lės var do. Bet gi aš nuo Bir žų, o Al-
do na su val kie tė - ir tas gin čas Al pė se 
(pa kly dus?!) - toks juokin gas mums 
pa čioms. O ant Ri gi vir šū nės Juo zui 
skai tant: „Vien tik dunk so ap lin kui 
vai ni kas kal nų,/ Ap si su pu sių rū bais 
žie mos...“ žlium bia jau pa ti mū sų 
va do vė Do vi lė. Ai dint ei lu tėms: „O 
po ko jų že mai ste buk lin gai gra ži/ 
Žy di ro žė mis Al pių ša lis...“ ne be išt-
ve riu aš. Laz de lė iš krin ta iš ran kų. 

Ta tai gi, - sa ky tų Bi liū nas. O Mairo-
nis, ra šęs šias ei lu tes, tik nu žvelg tų 
mus. Smer kian čiai, ane?

Pas ku ti nę vieš na gės die ną - į 
pie tus, į ita liš ką ją Švei ca ri ją, į Lu-
ga ną, kur mū sų lau kia gar bės kon-
su las Gin tau tas Ber ta šius ir jo ža vi 
žmo na. Su sa vo fir mos sek re to re 
Kris ti na (net ir sek re to rės Švei ca ri-
joj vi sai ki to kios, ane?). Kon su lie nė 
mus ir ly di prie Aš tuo nio lik tų jų me-
tų si gna ta ro Jur gio Šau lio ka po. Ty li, 
jau ki pa gar bos aki mir ka, ir mes jau 
ke lia mi į di džiu lį kal ną Mon te Bre. 
Bet au to mo bi liai mus iš kra to, kaip 
mums at ro do, dar pu siau ke lė je. Dvi 
jau nos mo te rys, nu si ste bė ju sios, kad 
joms ves ti rei kia ne spor ti nin kus iš 
Vil niaus, bet li te ra tus iš Kau no, va-
ro mus aukš tyn. Ser pan ti nas po ser-
pan ti no - pir myn ir pir myn, aukš tyn 
ir aukš tyn. Kaž kas šūk te li Alek sui: 
„Su stok, pa il sėk...“ „Ė ne, ta da jau 
ko jos ne be pa kel siu“, - mik liai at si-
lie pia tas... Ir ką jūs ma not? Už li-
po me, na gi už li po me. Kai kam virš 
še šiasdešimt, kai kam ir virš sep ty-
nias de šimt, bet už li po me. Ne su kliu-
dė nei ope ruo tos, zon duo tos ar ki taip 
re mon tuo tos šir dys, nei ma no ge le-
ži nė ko ja, ku rią vis pa ra msčiuo ja 
me di nė laz de lė.

Už li po me! Va lioo oo!!! Su virs-
ta me ant lau ko res to ra no kė džių ir 
Kon su lie nės są skai ta gau na me ger ti 
ko tik kas pa no ri me: su lčių, ka vos, 
mi ne ra li nio ar... ne, nie ko dau giau.

Kai ką dau giau ga vo me vėl gi 
lau ko res torane. Jau pa čia me Lu ga-
ne. Po di džiu liu pla ta nu, gur giant 
kal nų upe liui kal ba mės, ben drau ja-
me, suk rau na me gar bės kon su lui sa-
vų kny gų krū ve lę, iš ku rios, kaip pa-
ža da ir tik ro ji kon su lė po nia Ge nie nė 
su sa vo Ge niu, at vy ku si iš Ber no į 
mus pa si žiū rė ti, iš augs lie tu viš ka 
bib lio te kė lė. Dirb da ma Vo kie ti jo je ji 
kny gas ve žio da vu si į ka lė ji mus, kad 
ten po il siau jan tie ji tu rė tų ką skai tyti. 
O Švei ca ri jo je, džiau gia si, ne la bai 
kam ka lė ji muo se yra duo ti, tik du 
vai ki nai esą įkliu vę. Nu siųs im, pa-
ža dam, nu siųs im ir dau giau kny gų, 
juk pri reiks.
„Švei ca ri jos lie tu vių ži nios“, nr. 15(22)
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Li ko mei lės Lie tu vai bry dė

JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE

N e  p a  s t e -
bi mai pra bė go 
šie - ypa tin gi me-
tai, de ra mai - su 
gau sy be ren gi nių 
pa žy mė tas Lie tu-
vos 1000-metis, 
se niau sio lie tu-
viš ko dien raš čio 
„Drau go“ šimt-
me tis, rin ki mai 
į JAV LB XIX 
Ta ry bą, jos se si ja 
Den ve ry je, CO, 
šį ru de ni. Ir jau 
ly giai me tai, kaip 
ša lia mū sų ne bė-
ra Vai vos.

Gruo džio 
13 die ną, ly giai 
prieš me tus iš 
mū sų gy ve ni mo 
pa si trau ke stip ri 
ir vi sa da ko vo-
jan ti už ge res nį 
Lie tu vos gy ve-
ni mą Vai va Vėb-
rai tė. Min ti mis 
daž nai nu klys tu į VAI VA VĖB RAI TĖ SU SA VO ŠEI MA
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tuos me tus, kai daug kal bė da vo mės 
apie vis ką: mū sų vai kus, jų at ei tį, 
gė les ir dar žo ves, val gių re cep tus ir, 
ži no ma, apie lie tu vy bę ir jos iš sau-
go ji mą mū sų tel ki niuo se.

Nors Vai vos Vėb rai tės tarp mū-
sų ne bė ra, bet jos dva sia vi sa da gy-
vens ša lia mū sų. Ne vie nai man, ma-
nau, taip at si tin ka: iš ki lus ne aiš ku mui 
ar klau si mui dėl LB rei ka lų daž nai 
klau si sa vęs, o ką tuo at ve ju pa sa ky tų 
Vai va: ar pri tar tų ma no min tims? Ta-
da ypač jau čiu jos ne tek tį.

Ži nau, kad ne vie na aš jos 
pa si gen du - pa si gen da jos vi si: šei-
ma, drau gai Lie tu vo je ir drau gai čia, 
Ame ri ko je. Pa si gen da jos svei kos 
nuo mo nės, ra maus iš mąs ty mo ir ge ro 
dip lo ma tiš ko spren di mo. JAV Lie tu-
vių Ben druo me nė, kaip or ga ni za ci ja, 
Vai vos Veb rai tės pra dė tus tamp rius 
ry šius su Lie tu va, jos ins ti tu ci jo mis 
tę sia ir da bar. Vai va tik rai džiaug tų-
si gra žiais pir mo sios jau ni mo iš JAV 
sta žuo tės Lie tu vo je pa si e ki mais. Ji 
ga li di džiuo tis, kad jos sū nus, pir-
ma gi mis Aras, gi liai įlei do sa vo šak-
nis į Lie tu vos že mę, su sa vo šei ma 
- žmo na Re na ta ir duk ro mis Ad ri ja ir 
Dagne-Radasta tik rai puo se lės ma-
mos, mo čiu tės mei lę Lie tu vai ir vis-
kam, kas bu vo jai be ga lo bran gu.

Gruo džio 6 die ną, sek ma die-
nį, Hartforde, CT, su si rin kę Lie tu vių 
Ben druo me nės žmo nės iš vi sų ap lin-
ki nių tel ki nių gra žiai ir pra smin gai 
pa mi nė jo Vai vos pir mą sias mir ties 
me ti nes. Pir mą kar tą Švč. Tre jy bės 
baž ny čio je iš anks ty vo ry to - 9 va-
lan dos šv. Mi šio se nu skam bė jo gies-
mės, gie da mos „Jau nų šir džių“ an-
samb lio (va do vė R. Gir niu vie nė). 
Jau nų mo te rų an sam bis su si de da iš 
mo te rų - tre čia ban gių. Jų gie da mos 
gies mės su jau di no ne vie ną mi šių 
da ly vį. Šven čiau sią jį prie al to riaus 
at ne šė Vai vos duk ra Lie pa ir sū nus 
Lo kys. Šv. Mi šias au ko jo pre la tas 
Al ber tas Kon tau tas - JAV Lie tu vių 
ka ta li kų ku ni gų vie ny bės val dy bos 
pir mi nin kas, at vy kęs iš Bos to no, ir 
kun. K. Kas naus kas.

Po pa mal dų pa ra pi jos sa lė , 
pa puoš ta bal to mis stal tie sė mis ir va-
zo se su merk to mis rū to mis, nu tei kė 

iš kil min gai. Į pa mi nė ji mą, pa gerb-
ti sa vo ko le gės - bu vu sios JAV LB 
Kraš to val dy bos pir mi nin kės Vai vos 
Vėb rai tės at vy ko da bar ti nis JAV Lie-
tu vių Ben druo me nės Kraš to val dy-
bos pir mi nin kas Vy tas Ma ciū nas. 

Pra dė jus gal vo ti apie šį pa-
mi nė ji mą no rė jo si pa da ry ti kaž ko kį 
ne į pras tą, ypa tin gą ren gi nį. Pa si ta-
ru si su ko le ge dr. Elo na Vaiš nie ne 
ir Vai vos vy ru Jim Gust pa kvie čiau 
Vai vos ar ti mas vai kys tės ir jau nys-
tės drau ges Jū ra tę Kro ky tę Stir bie-
nę, Gi tą Mer ke vi čiū tę Kup čins kie nę. 
Abi mo te rys įne šė į pro gra mą jau ku-
mo ir ši lu mos. Jos pa sa ko jo apie sa-
vo ne pa pras tą vai kys tės ir jau nys tės 
drau gę. Gi ta Kup čins kie nė pa ruo šė 
sep ty nių dai nų te kstus ir pa kvie tė vi-
sus pa dai nuo ti kar tu. Gra žiai ir kar tu 
grau džiai sus kam bė jo dai nuo ja mos 
dai nos „Leis kit į Tė vy nę, leis kit pas 
sa vus“, „Kaip Aras pa šau tas ir blaš-
ko mas vė jo“, „O at si me nu na me lį, 
tą gim ti nį sa vo“, „Tu to kia bran gi, 
že me mūs gim ta“. Iš vi sos šir dies 
dai na vo su si rin ku sie ji lie tu viai, o jų 
bu vo dau giau kaip šim tas. Dai na lie-
jo si po dai nos. Gi ta prieš kiek vie ną 
dai ną tu rė jo kaž ką įdo maus ir svar-
baus pa sa ky ti. Dai nuo da mi jau tė me, 
kad ša lia mū sų yra Mū sų Vai va. Sa-
vo pa dai na vi mus už bai gė me dai na:
No ris ap im ti vi są pa sau lį, 
No ris my lė ti Die vą Aukš čiau sią, 
No ris pa siek ti am ži ną gro žį,
Ko gi taip liūd na? Ko gi taip il gu?

Į Vai vos Vėb rai tės vai kys tės ir 
jau nys tės me tus, lie tu viš ką veik lą ir 
dar bą Lie tu vo je mus nu ve de jos vy ro 
Jim Gust su kur tas DVD fil mas, ku-
ria me su dė tos nuo trau kos ir fil muo ta 
me džia ga. Ši 35 mi nu čių fil mą Jim 
Gust su kū rė me ti nių pro ga ir de di ka-
vo sa vo vai kams. Mu zi ka ir žo džiai 
su dė ti iš šir dies. Mei lės skaus mu 
per smelk tas mo ters, ma mos, šei mos 
kū rė jos por tre tas. 

Dr. Elo na Vaiš nie nė be bai-
giant ren gi nį pa sa kė: „Tiek daug at-
si mi ni mu apie Vai vą Vėb rai tę Gust, 
apie šią aukš tą, liek ną ir stip rią kaip 
plie nas lie tu vai tę iš Con nec ti cut, ku-
ri pa li ko sa vo mei lės Lie tu vai bry-
dė Lie tu vos ir lie tu vy bės lau kuo se. 
Džiau ki mės ją tu rė ję sa vo tar pe!“. 

JAV LB ir šei ma, pa gerb da ma 
iš ki lios as me ny bės ir ben druo me-
nės vei kė jos Vai vos Vėb rai tės at mi-
ni mą ren gia si iš leis ti kny gą apie ją. 
Kny go je bus pa tal pin ti jos pa ra šy ti 
straips niai, pa sa ky tos kal bos, pri si-
mi ni mai žmo nių, ar ti mai pa ži no ju-
sių, ben dra vu sių su ja. No rin tiems 
pri si dė ti prie šio pro jek to įgy ven di-
ni mo pra šo me pa ra šy ti: ssim ku te@
com cast. net 

Si gi ta Šim ku vie nė Ro sen
JAV LB Kraš to val dy bos vi ce pir mi nin kė

P.S. A.a. V.Vėb rai tės mir ties 
me ti nės pa mi nė tos ir Vil niu je - PLB 
at sto vė Lie tu vo je Vi da Ban dis, Švie-
ti mo mi nis te ri jos at sto vai pa dė jo gė-
lių ant jos ka po Ant a kal nio ka pi nė se, 
Šv. Ka zi mie ro baž ny čio je bu vo au-
ko tos šv. Mi šios

GĖ LES ANT VAI VOS VĖB RAI TĖS KA-
PO VIL NIU JE, ANT A KAL NIO KA PI NĖ SE, 
DE DA (IŠ KAI RĖS): DAU MAN TAS MA TU-
LIS, GRĮ ŽU SIŲ JŲ Į LIE TU VĄ OR GA NI ZA-
CI JOS PIR MI NIN KAS, BU VĘS PRE ZI DEN TO 
VAL DO ADAM KAUS PA TA RĖ JAS UŽ SIE-
NIO LIE TU VIŲ KLAU SI MAIS; VI DA BAN-
DIS, PLB AT STO VĖ LIE TU VO JE, VIR-
GI NI JA GRY BAI TĖ, PLB AT STO VY BĖS 
AD MI NIST RA TO RĖ; ŽIL VI NAS BE LIAUS-
KAS, GRĮ ŽI MO Į LIE TU VĄ IN FOR MA CI JOS 
CENT RO VA DO VAS 
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Gruo džio 5 d. Hüttenfelde 
esan čio je Renn ho fo pi ly je vy ko pir-
ma sis Eu ro pos lie tu vių trum pa met ra-
žių fil mų fes ti va lis „laiKINAS’09“. 
Fes ti va ly je da ly vau ti bu vo kvie čia-
mi pro fe sio na liai ar mė gė jiš kai fil-
mus ku rian tys bei ki ne ma tog ra fi ja 
be si do min tys, už Lie tu vos ri bų gy-
ve nan tys lie tu viai. 

Idė ja reng ti to kio po bū džio 

Prieš me tus ne te ko me iš ki laus 
iš ei vi jos pe da go go, Va sa rio 16-osios 
Gim na zi jos Vo kie ti jo je di rek to riaus, 
And riaus Šmi to. Jo gy vy bė už ge so 
2008 gruo džio 14 d., Gim na zi jos ku-
ra to ri jos po sė džio iš va ka rė se. Mir-
ties me ti nių pro ga no ri si pri si min ti 
šią ne pa pras tą ir iš ei vi jos gy ve ni me 
pa si žy mė ju sią as me ny bę. 

And rius Šim tas gi mė šiau rės 
Vo kie ti jo je, mo kė si iš ei vi jos lie tu vių 
Gim na zi jo je ir po to stu di ja vo is to ri-
ją bei te o lo gi ją Bo nos uni ver si te te, 
be ki ta ko, pas svar bų Lie tu vos is to-
riog ra fą - pro fe so rių Ze no ną Ivins-
kį. Nuo 1982 m. jis pe rė mė Va sario 
16-osios Gim na zi jos Hiu ten fel de 
vai rą ir jai va do va vo 26 me tus. Ša-
lia Gim na zi jos yra įsi kū rę Vo kie ti jos 

In me mo riam And riui Šmi tui (1947-2008)VOKIETIJOJE

Lie tu vių Ben druo me nė bei Lie tu vių 
kul tū ros ins ti tu tas. Šių tri jų ins ti tu-
ci jų - lie tu viš ku mo bas tio no už sie-
ny je - švie tė jiš ki ir po li ti niai už da-
vi niai įpras mi no A. Šmi to gy ve ni mą. 
Gim na zis tai bei mo ky to jai šal to jo 
ka ro me tais iš nau do da vo kiek vie ną 
pro gą pi ke tais ar de monst ra ci jo mis 
Va ka rams pri min ti apie Lie tu vos 
oku pa ci ją, pra si dė jus at ši li mui rem ti 
Są jū džio ak ty vis tus, o griu vus ge le-
ži nei už dan gai Gim na zi ja at vė rė du-
ris mo ki niams iš Lie tu vos, tuo bū du 
pra tur tin da ma jų aki ra tį. 

Va sa rio 16-osios gim na zi ja 
kles ti pro fe sio na lios dip lo ma ti jos ir 
de ry bų su švie ti mo įstai go mis bei 
po li ti kos at sto vais dė ka. Il gą lai ką 
A. Šmi tui pa vy ko šios mo kyk los fi-
nan sa vi mą už tik rin ti iš Vo kie ti jos 
vi daus mi nis te ri jos pa bė gė lių fon do. 
1999 m. ši biu dže to pro gra ma bai-
gė si. Są ly ga do ta ci joms iš Švie ti mo 
mi nis te ri jos bu vo įro dy ti jos ly gia-
ver tiš ku mą vo kiš koms mo kyk loms 
ir pri im ti vo kie čių kil mės mo ki nių. 
Taip pat ki to ir Vo kie ti jos po li ti-
ka už sie nie čių at žvil giu. Vė liau siai 
kanc le rio Ger har do Schröderio vy-
riau sy bės me tu pri myg ti niau pa brė-
žia ma in teg ra ci jos svar ba ir nu krei-
pia mi vis ašt res ni žvilgs niai į „pa ra-
le li nes et ni nes ben druo me nes“ (Pa-
ra llel ge sells chaf ten). Šių ne pa lan kių 
są ly gų aki vaiz do je And riui Šmi tui 
pa vy ko už tik rin ti Va sa rio 16-osios 
gim na zi jos eg zis ten ci ją ir ap gin ti ją 
nuo lie tu viš ko sve tim kū nio Vo kie ti-
jo je įvaiz džio. A. Šmi tas aky lai se-

kė Vo kie ti jos švie ti mo ir už sie nie čių 
po li ti ką ir tu rė jo daug ta len to, Gim-
na zi ją ir lie tu viš ką sa le lę Hiu ten fel-
de pri sta ty ti Vo kie ti jos at sa kin goms 
ži ny boms eu ro pi nio „mai nų ka ti lo“ 
kon teks te kaip di džiu lį abi pu sį pra-
tur ti ni mą. 

Vis dėl to bū tų per ma žai And-
rių Šmi tą pri si min ti kaip pro fe sio na-
lų de ry bi nin ką ir va dy bi nin ką švie ti-
mo sri ty je. Pa si rink da mas pe da go go 
pro fe si ją jis tik rai ne ap si ri ko. Tai 
ypač pa liu di ja dau gy bės mo ki nių 
užuo jau tos ir at si lie pi mai in te rne-
to sve tai nė se po Šmi to mir ties. Ša-
lia di rek to riaus pa rei gų Šmi tas dės-
tė Lie tu vos is to ri ją, ta čiau jo biu ro 
du rys bu vo at vi ros klau sian tiems ir 
po kal bio ar pa ta ri mo ieš kan tiems. 
Santy kiuo se su mo ki niais Šmi tas 
įžvelg da vo kiek vie na me jo po ten-
cia lą ir sten gė si at skleis ti ja me sly-
pin tį ta len tą. Pa žy mė ti nas bu vo jo 
pa pras tu mas, pri ei na mu mas bei hu-
mo ro jaus mas. Šmi tas ne pra leis da vo 
pro gos pa šmaikš tau ti ar net su glu-
min ti. Su šia sa vy be yra su si jęs ir jo 
gi lus krikš čio niš kas vil tin gu mas bei 
ne nu ga li mas op ti miz mas, ku ris gel-
bė da vo, už deg da vo ir konst ruk ty viai 
nu teik da vo kri zių at ve jais. 

A. Šmi to Vo kie ti jos po li ti nių 
re a li jų ir men ta li te to iš ma ny mas bei 
cha riz ma ti nė dip lo ma ti ja įeis į iš ei-
vi jos ir Lie tu vos švie ti mo is to ri ją, o 
jo pa pras tu mas, šmaikš tu mas ir op-
ti miz mas iš liks bi čiu lių ir mo ki nių 
šir dy se. 

An ta nas Kar čiaus kas

ANDRIUS ŠMITAS

Pir ma sis Eu ro pos lie tu vių trum pa met ra žių fi l mų fes ti va lis
fes ti va lį Vo kie ti jo je vei kian čio 
Eu ro pos lie tu vių kul tū ros cent ro 
(ELKC) di rek to riui Ri mui Čup lins-
kui ki lo įver ti nus jau ke le rius me tus 
Vo kie ti jo je, Bo no je, Bal tie čių jau ni-
mui ELKC or ga ni zuo ja mų kū ry bi nių 
fil ma vi mo dirb tu vių re zul ta tus. 

„Svar bu įžvelg ti kū ry bi nį už-
sie ny je gy ve nan čių lie tu vių po ten-
cia lą ir su teik ti jam plat for mą vys-

ty tis ir to bu lė ti. Su bu riant vie no dų 
in te re sų žmo nes ben drai dis ku si jai 
ar dar bui ga li ma pa siek ti ne į ti kė ti nų 
re zul ta tų. Tai pat vir ti na ir ki ti ELKC 
ren gia mi pa na šaus po bū džio ren gi-
niai, kaip an tai at ei nan čią va sa rą jau 
tre čią kar tą vyk sian tis Eu ro pos lie tu-
vių ro ko fes ti va lis Vo kie ti jo je“, - sa-
ko di rek to rius. 

ELKC inf.
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„Cul tu re Jam“ ren gi nio me-
tu su pažin di na ma su Ry tų ir Va ka rų 
Eu ro pos is to ri ja, kul tū ri niais skir-
tu mais ir pa našumais. 2009 me tais 
„Cul tu re Jam“ tiks las buvo – ne tik 
su pažin din ti bri tus su lie tu viais, bet 
ir ap jung ti vy res nio sios ir jau nes nio-
sios kar tos lie tu vius. „Cul tu re Jam“ 
me tu buvo ty ri nė ja ma ben dra lie tu-
vių ir bri tų kul tū ri nė pa tir tis iš pra-
ei ties, da bar ties bei at ei ties per spek-
ty vų. Dia lo gas vyks ta pa si tel kiant 
fo to gra fi ją, ki ną, mu zi ką bei ki tas 
me no šakas. Ren gi nio me tu nag ri nė-
ja mos ge no ci do, ka ro, po li ti nio iš si-
lais vi ni mo bei is to ri nės nos tal gi jos 
te mos, taip pat ana li zuo ja ma kul tū-
ri nė re vo liu ci ja bei nau jos sub kul tū-
ros.

Kaip ir anksčiau, taip ir 
praėjusiais metais, „Cul tu re Jam“ 
vyko dvie juo se mies tuo se – Lon do-
ne ir Bir min ge me. „Cul tu re Jam“ da-
ly viams pri sta ty ta įspū din ga dvie jų 
da lių pro gra ma. Bir min ge me – fo to-
gra fų Ro ko Da ru lio, In drės Šer py ty-
tės, in ter je ro di zai ne rio Ro ko Ru pei-
kio pa ro da. Lon do ne sa vo fo to gra fi-
jos bei skulp tū ros dar bus, skam bant 
DJ Tii mu zi kai, pri sta tė Mig lė Bac-
ko vai tė, Dei vy das Sut kai tis, Ro se-
ma ry Sha wy er ir To mas Ur be lio nis. 

Ki no kū rė jas ir „Cul tu re Jam“ 
pro gra mos ko or di na to rius Sam Gro-
ves (Bir min ge mas) pri sta tė įvai rius 
Lie tu vos ir West Mid lands re gio-
no ne pri klau so mų ki no me ni nin kų 
trum pa met ra žius fil mus, tarp ku rių 
ir to kie dar bai, kaip „Šor tas“ apie 
Ro ver ga myk los Long brid ge‘e žlu-
gi mą ir su kre čian ti vie nos Ry tų Eu-
ro pos šei mos is to ri ja, liu di jan ti jos 
pri si tai ky mą West Mid lands re gio-
ne. Žais min gas Gied rės Be ino riū tės 
fil mas „Kar tą gy ve no Bo bu tė ir Se-
ne lis“ su pa žin di no jau ną ją kar tą su 
trė mi mo is to ri ja. Lon do no pub li kai 
pri sta ty tas Ro nal do Buožio ir Re mi-
giusz So wa trum pa met ražis fil mas 
„Away in UK“, Jo on Goh bei ki tų 

„Cul tu re Jam” – jau tre čius 
me tus vyks tan tis pro jek tas

vie ti nių trum pa met ra ži nin kų dar bai. 
Bir min ge me ir Lon do ne „Mi-

si ja Si bi ras‘09“ pro jek to ty ri nė to jų 
gru pė pa si da li jo pa tir ti mi iš įspū din-
gos ir net gi krau pios ke lio nės į Si bi-
rą, ku rios me tu bu vo rink tos ne gir-
dė tos ir iki skaus mo įsi min ti nos is-
to ri jos apie so vie tų val džios vyk dy tą 
ge no ci dą, ma si nę de por ta ci ją Ant ro-
jo pa sau li nio ka ro me tu. 

„Cul tu re Jam“ ren gi ny je Bir-
min ge me gy vus pa si ro dy mus at li ko 
dvi iš skir ti nės gru pės: lie tu viš kai 
nor ve giš kas seks te tas „Ra sa Ba som“ 
ir „elek tro folk“ pra di nin kai „Black 
Dia mond Bay“. Lon do no ba re „93 
Fe et East“ skam bė jo Ne ri Jass ir DJ 
Hus kii mu zi ka. 

„Cul tu re Jam“ – tai ren gi-
nys, at si ra dęs dėl jau nų kū ry bin-
gų žmo nių smal su mo bei en tu ziaz-
mo ir sėk min go ben druo me nių bei 
pri va čių or ga ni za ci jų ben dra dar-
bia vi mo. Pro jek tas ko or di nuo ja-
mas Jung ti nės Ka ra lys tės lie tu vių 
jau ni mo są jun gos. Dau giau in for-
ma ci jos ra si te 

www.cul tu re ja muk.com

JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE

RA SA BA SOM

BLACK DIA MOND BAY

RO KAS DA RU LIS

TO MAS UR BE LIO NISMIG LĖ BACKO VAI TĖ
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2009 m. su ka ko 110 me tų 
nuo lie tu vių is to ri ko Pra no Če pė-
no gi mi mo (gi mė 1899 m. Dau gai-
liuo se, Lie tu vo je; mi rė 1980 m. 
Worcesteryje, JAV). Tai Lie tu vo je ir 
emig ra ci jo je - Vo kie ti jo je bei JAV - 
kū ręs moks li nin kas, en cik lo pe di nin-
kas ir vi suo me ni nin kas. 

So vie ti niais me tais Lie tu vo je 
jis bu vo ma žai ži no mas ir tik at kū rus 
ne pri klau so my bę pri si min tas: 1993 
m., bu vo per spaus din tas jo stam biau-
sias vei ka las - dvi to mė „Nau jų jų lai-
kų Lie tu vos is to ri ja“; 1995 m. Kau-
ne, P. Če pė no mir ties 15 m. su kak-
čiai, bu vo su reng tas jo pa mi nė ji mas 
ir prie Vy dū no alė jos 61-mo na mo, 
ku ria me iki 1944 m. gy ve no Če pė-
nų šei ma, ati deng ta at mi ni mo len ta; 
1998 m. Pra no Če pė no bei jo žmo-
nos Al bi nos Sir u ty tės Če pė nie nės 
bei duk ters - gar sios JAV psicho lo-
gės prof. Inos Če pė nai tės Už gi rie nės 
pa lai kai per vež ti į Lie tu vą ir pa lai-
do ti Kau no Pet ra šiū nų ka pi nė se. Mi-
nint is to ri ko gi mi mo šimt me tį, 1999 
m., gim tuo siuo se Dau gai liuo se, Ute-
nos ap skri ty je, su reng ta moks li nė 
kon fe ren ci ja. Pra no Če pė no ta len tas 
pri pa žin tas ir tė vy nė je.

Šių ei lu čių au to rė ar ti miau 
apie įdo mią, ta len tin gą ir kū ry bin gą 
Če pė nų gi mi nę su ži no jo iš ne ti kė tai 
at ras tų dr. kun. Juo za po Če pė no so-
vie ti niais me tais (nuo 1958 m.) ra šy-
tų ir tik da bar ren gia mų spau dai pri-
si mi ni mų (apie kal ną rank raš čių pa-
pa sa ko jo Dau gai lių pa ra pi jos kle bo-
nas mons. Pet ras Bal tuš ka). Dr. Juo-
za pas Če pė nas dok to ran tū ros moks-
lus prieš ka rą bu vo bai gęs Vo kie ti jo-
je, to dėl bu vo pla čiai ap si skai tęs ir 
iš si la vi nęs in te li gen tas. Ir ap skri tai 
ši gi mi nė, gi mi nys tės ry šiais su si-
sie ju si su en cik lo pe di nin ku Bro nium 
Kvik liu, prel. Juo zu Pruns kiu, pa si-
žy mi kri tiš ku mąs ty mu, moks lo, ži-
nių troš ki mu. Tai gi anks čiau si mū sų 
tu ri mi liu di ji mai apie šio straips nio 
he ro jų is to ri ką Pra ną Če pė ną at ei-
na iš so viet me čiu slap ta ra šy tų kun. 
dr. Juo za po Če pė no rank raš čių. Apie 

Is to ri kas ir en cik lo pe di nin kas Pra nas Če pė nas
sa vo bro lį Pra ną jis ra šo: „Pas ku ti-
nis ma no tė vų vai kas ir ma no bro lis 
- Pra nas. Jo plau kai ir vei das tam ses-
nis už mū sų abie jų su bro liu Ni ko-
de mu, bet jo bū das daug ge res nis už 
mū sų abie jų, gal ir iš vi sos gi mi nės 
jis bus geriau sias. Jis la bai jaut rus, 
nuo šir dus ir la bai ge ros šir dies. Jei 
jis ką tu ri ir jį pra šys kas, tai jo kiu 
bū du jis nega lės at si sa ky ti. Taip pat 
jis pa si ren gęs vi suo met kiek vie nam 
pa tar nau ti, jei tik tai kuo ga li. Už ta tai 
jį vi si my li ir gi ria. Mer gai tės, ma ty-
da mos jo nuo šir du mą, man da gu mą, 
pa čios jam siū ly da vo si už žmo nas 
dar jam stu den tau jant“.

Pra nas Če pė nas gi mė 1899 m. 
Ve lai kių kai me, Dau gai lių vals čiu je, 
Ute nos ap skri ty je, ūki nin ko šei mo-
je. Mo kė si Daug pi lio pro gim na zi jo-
je, su ku ria Pir mo jo pa sau li nio ka ro 
aud rų bu vo nu blokš tas į Vo ro ne žą, 
Ru si ją. Ga li mas da ly kas, kad bū tent 
Ru si jo je, kur pa ty rė 1917 m. so cia-
lis ti nę re vo liu ci ją, Pra nas Če pė nas 
pe rė mė so cia lis ti nes idė jas. Grį žęs į 
Lie tu vą bai gė Šiau lių gim na zi ją. Po 
to, gy ven da mas Kau ne, kur mo kė si 
Lie tu vos uni ver si te to hu ma ni ta ri nių 
moks lų fa kul te te, pri klau sė stu den tų 
auš ri nin kų drau gi jai, dir bo „Auš ri-
nės“ re dak ci jo je ir pri klau sė auš ri-
nin kų lei di nių ko mi si jai. Kaip mi rus 
Pra nui Če pė nui tau ti nin kų laik raš ty-
je „Dir va“ ra šė jo bi čiu lis nuo stu-
di jų lai kų dr. J. Jakš tas: „Ta čiau ir 
kul tū ri nį dar bą dirb da mas Če pė nas 
ne bu vo at si ri bo jęs nuo po li ti kos. Jis 
mai šė si tarp įvai raus plau ko stu den-
tų so cia lis tų, ku rie su bran di no pa si-
kė si ni mą prieš mi nist rą pir mi nin ką 
A. Vol de ma rą (1929-05-06). Tau ti-
nės val džios re ak ci ja bu vo kairiųjų-
socialistų stu den tų areš tai. Areš to 
ne iš ven gė ir Pra nas. Se kė ka ro lau-
ko teis mai įta ria mų pri si dė jus prie 
at en ta to ruo ši mo. Bu vo tei sia mas 
ir Če pė nas ir ga vo 4 me tų ka lė ji mo 
baus mę. ...Po dve jų me tų bu vo am-
nes tuo tas. Po to Pra nui at si vė rė nau-
jas, tik rai kul tū ri nės veik los lau kas. 
Jis ta po nuo 1931 m. ta da pra dė tos 

leis ti Lie tu viš kos en cik lo pe di jos re-
dak ci jos sek re to riu mi. En cik lo pe di-
jo je Lie tu vo je ir čia, Ame ri ko je, iš-
dir bo il gus me tus“. 

Tei sy bės dė lei rei kia pa sa ky-
ti, kad Pra nas Če pė nas bu vo ant i-
mark sis tas, nuo so vie ti nės oku pa ci-
jos 1944 m. pa si trau kė į Vo kie ti ją, o 
vė liau į JAV. Jis bu vo sa vo tė vy nės 
pat rio tas, 1920-1922 m. tar na vo Lie-
tu vos ka riuo me nė je, da ly va vo ne pri-
klau so my bės ko vo se, o li ku sį gy ve-
ni mą dir bo Lie tu vos kul tū rai.

Di die ji Pra no Če pė no dar bai 
pir miau sia mi nė ti ni kaip lie tu viš-
kų jų en cik lo pe di jų ben dra au to riaus. 
Jis da ly va vo Lie tu vo je lei džiant 
pir muo sius 10 to mų - 1931 m. Vac-
lo vas Bir žiš ka jį pa kvie tė Lie tu viš-
kos en cik lo pe di jos re dak ci jon sek-
re to riu mi. To se pa rei go se dir bo iki 
1940 m.; 1940-1944 m. bu vo vie nas 
re dak to rių. Kai Juo zas Ka po čius 
Bos to ne nu ta rė leis ti Lie tu viš ką ją 
en cik lo pe di ją, vy riau siuo ju re dak-
to riu mi pa kvies tas Vac lo vas Bir žiš-
ka vėl į re dak to rių ko lek ty vą įtrau kė 
Pra ną Če pė ną (LE re dak to riu mi jis 
dirbo1953-1967 m.). Mi nint is to ri-

PRANAS ČEPĖNAS
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ko P. Če pė no gi mi mo 100-metį dr. 
Al do na Va si liaus kie nė sus kai čia vo 
P. Če pė no dar bus Lie tu viš ko je en-
cik lo pe di jo je: „Jis yra 1-35 to mų 
(iš sky rus 15) au to rių ir 1-34 to mų 
re dak to rių są ra šuo se. Kar tu su Jo nu 
Puzi nu re da ga vo 7, 19 ir 25 to mus, 
su Juo zu Gir nium: 4, 8, 20 ir 27 to-
mus ir vie nas re da ga vo 6 to mus: 12, 
13, 26, 32 ir 34. Tad Lie tu vo je ir iš-
ei vi jo je en cik lo pe di niam dar bui ati-
da vė dau giau kaip ket vir tį am žiaus“ 
(„Is to ri ja“, 2000 m.).

 Ki tas di džiu lis P. Če pė no dar-
bas - „Nau jų jų lai kų Lie tu vos is to ri-
ja“ (iš lei do Dr. Ka zio Gri niaus fon-
das), ku riai is to ri kas ry žo si jau ant-
ro jo je gy ve ni mo pu sė je, kai bai gė si 
en cik lo pe di jos lei di mo dar bai. Pir-
ma sis is to ri jos to mas iš ė jo 1977 m., 
ant ra sis - 1986 m., jau po au to riaus 
mir ties. Šio vei ka lo di de lę te chni nio 
dar bo da lį at li ko jo šei ma - žmo na 
Al bi na, duk ra pro fe so rė Ina, žen tas 
Vy tau tas Už gi ris. 

Štai kaip šį di džiu lį vei ka lą 
ver ti na is to ri kai. P. Če pė no gi mi-
mo 100-mečio kon fe ren ci jo je 1999 
m. dr. Al gis Kas pe ra vi čius sa kė: 
„Reikš min gą vaid me nį P. Če pė no 
„Is to ri ja“ su vai di no pas ku ti nio jo 
Lie tu vos at gi mi mo ir Dai nuo jan čios 
re vo liu ci jos me tais. 1988-1990 m. 
tai bu vo vie nas iš ne dau ge lio ob jek-
ty vių mū sų tau tos is to ri jos pa ži ni mo 
šal ti nių ir va do vė lių. ...P. Če pė no 
dvi to mis ver tin gas ir ne pra len kia-
mas iš lie ka iki šiol bent ke liais as-
pek tais: tai įspū din ga šio lei di nio 
ap im tis - be veik pu sant ro tūks tan čio 
pus la pių, ku riuo se gvil de na mas pa-
ly gin ti trum pas is to ri nis lai ko tar pis: 
XIX a. ant ra pusė-XX a. pra džia. 
Net gi šiuo lai ki nei lie tu vių is to riog-
ra fi jai to kie mas tai ne bū din gi; tai 
en cik lo pe di nio po bū džio dar bas. 
Fak tų gau sa, lo giš kas jų iš dės ty mas 
ir kri tiš kas pa tei ki mas, pre ci ziš-
ku mas lei džia tei gti, jog P. Če pė no 
kny ga pri lygs ta ge riau sioms vo kiš-
kos is to riog ra fi jos, pa si žy min čios 
pa gar ba fak tui, tra di ci joms; tur tin-
ga P. Če pė no dvi to mio šal ti nių ba zė, 
itin gau siai pa nau do ta už sie nio ša lių 
is to riog ra fi ja: vo kie čių, ang lų, len-

kų, ru sų, pran cū zų, če kų“.
Is to ri kas at krei pia dė me sį, 

kad P. Če pė nas Lie tu vos oku pa ci-
jos są ly go mis ne tu rė jo ga li my bių 
nau do tis vi sa is to ri ne me džia ga, to-
dėl ne ga lė jo vi sa pu siš kai at spin dė ti 
kai ku rių is to ri nių fak tų ir reiš ki nių. 
Sau lius Gir nius („Drau gas“, 1978 m. 
bir že lio 10 d.) vėl gi pas te bi: „Jei ko 
pa si gen da ma, tai ka ta li kų at si mi ni-
mų, kaip Kru pa vi čiaus ar Vait kaus“. 
Bet pri pa žįs ta, kad „Au to riaus ban-
dy mas vi sur ir vi suo met bū ti ob jek-
ty viu pa si se ka, ir ne jau čia ma, kad jis 
vie ną ar ki tą pu sę rem tų po li ti niuo se 
gin čuo se. Ga li ma tik pa si skųs ti, kad 
per daž nai ven gia griež čiau pa si sa-
ky ti įvai riais klau si mais ir ap la mai 
kny go je pa si gen da ma pla tes nio įvy-
kių ver ti ni mo“. 

Apie au to riaus sie kį bū ti ob-
jek ty viu 1999 m., mi nint Pra no Če-
pė no gi mi mo 100-metį, ra šė ir dr. 
Čes lo vas Lau ri na vi čius: „Au to rius 
ti kė jo, kad jei gu bus su rink ti vi si ži-
no mi fak tai bei fak te liai ir ap ra šy ti 
ven giant ša liš ku mo ar ten den ci jų, tai 
pa vyks su kur ti ob jek ty vią Lie tu vos 
is to ri ją, iš ku rios ga lės mo ky tis kiek-
vie nas. P. Če pė no is to ri jo je ven gia-
ma ka te go riš kų ver ti ni mų ar iš va dų. 
„Ma no ma ny mu, tei gia pats au to rius 
sa vo vei ka lo pra tar mė je, - jei gu is to-
ri jos įvy kių fak tai ne klas to ja mi, tai 
są mo nin gas skai ty to jas apie ap ra-
šo mus įvy kius pats ga lės su si da ry ti 
sa vas iš va das“ (Če pė nas P. Nau jų jų 
lai kų Lie tu vos is to ri ja. T. 1. Vil nius, 
1992. P. XIII). At ro do, kad to kia 
me to do lo gi nė nuo sta ta bu vo są ly go-
ta ne tiek vie no kios ar ki to kios is to-
riog ra fi nės kryp ties po vei kio, kiek 
pa ties au to riaus cha rak te rio bruo žų 
bei jo gy ve ni miš kos pa tir ties. Pra no 
Če pė no duk tė psicho lo gi jos pro fe so-
rė Ina Če pė nai tė Už gi rie nė apie sa vo 
tė ve lį yra pas te bė ju si, kad jo gy ve-
ni mo kel ro dis bu vo tei sy bė ir tei sin-
gu mas. Jam no rė jo si ma ty ti žmo nes, 
ku pi nus dva sin gų lais vės, ly gy bės ar 
ap švie tos troš ki mų, o ne puo lan čius 
į biu rok ra ti nį su sta ba rė ji mą ir as me-
niš kų am bi ci jų ten ki ni mą. 

Ki ti Pra no Če pė no dar bai. 
Prieš ka riu jis su žmo na Al bi na Če-

pė nie ne ir Ka ziu Bo ru ta 1936 m. pa-
ren gė „Tarp tau ti nių žo džių žo dy ną“; 
jis daug ra šė lie tu viš ko je ži niask-
lai do je (ypač ka ta li kiš ko „Drau-
go“ dien raš čio kul tū ri nia me prie de, 
gvil den da mas is to ri jos, kul tū ros bei 
vi suo me ni nes te mas), re da ga vo kny-
gas („Lie tu vos uni ver si te tas“, 1971 
m., Ka zio Ali šaus ko „Ko vos dėl Lie-
tu vos ne pri klau so my bės, 1972 m., 
Vla do Po že los „Jau nys tės at si mi ni-
mai“, gen. Ka zio Mus tei kio „At si-
mi ni mai“ ir kt.). 

Pra nui Če pė nui gy ve ni me te-
ko dirb ti vi so kių dar bų. Jau nys tė-
je jis bu vo mo ky to jas, nuo 1941 m. 
Vil niaus uni ver si te te dės tė is to ri ją, o 
pa si trau kęs į Vo kie ti ją 1946-1949 m. 
pro fe so ria vo Pa bal ti jo uni ver si te te; 
emig ra vęs į Chi ca gą dir bo „juo dus“ 
dar bus, kol bu vo pa kvies tas į Lie tu-
viš kos en cik lo pe di jos re dak ci ją. 

Apie tė vą P. Če pė no duk ra Ina 
taip yra ra šiu si: „Bū da mas bet ko-
kia me di des nia me mies te jis bū ti nai 
už ei da vo į bib lio te kas ir tuo jau tik-
rin da vo ka ta lo ge su žy mė tas Lie tu vą 
lie čian čias kny gas. Švar ko ki še niuo-
se pas jį vi sad bu vo kor te lių kny gų 
nu me riams už si ra šy ti, kad grį žęs na-
mo ga lė tų jas iš si ra šy ti ir skai ty ti. To 
pa čio už si an ga ža vi mo ska ti na mas 
jis mė ne siais gy ve no at ski rai nuo 
šei mos, kad ga lė tų dės ty ti Pa bal ti jo 
uni ver si te te Vo kie ti jo je ar dirb ti Lie-
tu vių en cik lo pe di jo je Bos to ne, JAV. 
O rei kia ži no ti, kad Lie tu vių en cik-
lo pe di jos re dak to riaus al ga to li gra-
žu ne sie kė fab ri ko dar bi nin ko“.

O pa bai gai gra žių jų Dau gai lių 
že mės sū naus Pra no Če pė no pa mi-
nė ji mą tik tų baig ti žo džiais, ku riuos 
Dau gai lių pa grin di nės mo kyk los 
mo ky to ja R. Jur ke vi čie nė yra už ti-
ku si „Dir vo je“ 1986 m. lie pos 31 d. 
nu me ry je: „Pra nas Če pė nas bu vo gi-
laus ir pla taus iš si moks li ni mo, kie to 
cha rak te rio, ne nuo lai dus ir ne bai lus 
sa vo pa sau lė žiū ri niuo se bei po li ti-
niuo se įsi ti ki ni muo se. Kaip moks-
li nin kas ir is to ri kas, kuk lus, vi sa-
pu siš kai at si da vęs sa vo pa si rink tai 
moks lo sri čiai ir pa slau gus ki tiems, 
to je sri ty je be si dar buo jan tiems“.

Aud ro nė V. Škiu dai tė
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Knygų lentynoje

Lie tu vo je yra iš ė ju sios dvi 
kny gos, ku rias no ri me pa mi nė ti kaip 
vai kų do va ną - ati duo tą pa gar bos 
duok lę sa vo tė vams. Kny gos iš ė jo ne 
vie nu me tu, pir mo ji 2008 m., tai JAV 
South Ca ro li nos ir Kau no Vy tau to 
Di džio jo uni ver si te to fi  lo so fi  jos pro-
fe so riaus eme ri to Kęs tu čio Skrups-
ke lio „Vai kų žai di mas: Dvi de šim to 
am žiaus ka ri ka tū ros“, skir ta tė vų 
- prieš ka rio Lie tu vos žur na lis to Ig no 
Skrups ke lio ir at ei ti nin kų vei kė jos 
Ali nos Pet raus kai tės Skrups ke lie nės 
at i mi ni mui (lei dyk la, „Ver sus au-
reus“, lei di mą pa rė mė „Į Lais vę fon-
das“). In ter viu su kny gos au to riu mi 
K. Skrups ke liu esa me spaus di nę „Pa-
sau lio lie tu vy je, 2009 m. 1 nr. 

Au to riaus tė vas Ig nas Skrups-
ke lis (la ge riuo se su nai kin tas so vie tų 
oku pan tų) bu vo nau jo sios kar tos ka-
ta li kų in te li gen tų ple ja dos, ku ri vė-
liau, vo kie čių oku pa ci jos są ly go mis, 
su kū rė an ti na ci nę po grin di nę or ga-
ni za ci ją Lie tu vių fron tą, at sto vas, 
dien raš čio „XX am žius“ (pra dė jo 
ei ti 1936 m. bir že lio 24 d.) re dak-
to rius. I. Skrups ke lis per i ma dien-
raš čio re da ga vi mą pa si trau kus kun. 
Juo zui Pruns kiui. Kny gos au to rius 
taip ir įvar di ja, kad jis sa vo he ro jais 
pa si rin ko „dien raš čio „Dvi de šim-
tas Am žius“ kū rė jus“... O jie bu vo: 
hu ma ni ta ri nių dis cip li nų dak ta rai 
- is to ri kas Ze no nas Ivins kis, fi lo so-
fas An ta nas Ma cei na, ger ma nis tas 
Ig nas Skrups ke lis, li tu a nis tas Jo nas 
Gri nius, li te ra tai Juo zas Ke liuo tis ir 
Juo zas Amb ra ze vi čius, kun. Juo zas 
Pruns kis ir kun. Sta sys Yla. 

Įva de K. Skrups ke lis pri sta to 
pa tį dien raš tį, kaip tam tik ra pra sme 
opo zi ci nį tuo me ti nei tau ti nin kų val-
džiai, bet la biau siai kri ti ka vu sį kai-
rių jų liau di nin kų dien raš tį „Lie tu vos 
ži nias“. Kny go je su rink tos bū din ges-
nės „Dvi de šim to am žiaus“ (iš si lai kė 
ket ve rius me tus, kol so vie tai jį už da-
rė) ka ri ka tū ros, ku rios au to riui pa de-
da ty ri nė ti prieš ka rio po li ti nį, eko-
no mi nį ir kul tū ri nį kli ma tą, o lai kas 
„ne bu vęs links mas“ - tvy ro ju si ka ro 
nuo jau ta. „To li gra žu ka ri ka tū ros at-

Pa gar bos duok lė tė vams
spin di ne vis ką. Iš tie sų jų ne bu vo 
tiek daug. Vi so apie 1200 nu me rių, 
o ka ri ka tū rų skai čius maž daug 130. 
Ta čiau ne ga li ma abe jo ti am ži nin kus 
bu vus eu ro pie čiais. Su ki tais eu ro-
pie čiais jie sie lo jo si dėl Eu ro pos li ki-
mo, su lie tu viš ku bei ka ta li kiš ku ak-
cen tu“, - ra šo įva de K. Skrups ke lis. 

Po li ti nių ka ri ka tū rų au to riai 
daž niau siai ne bu vo ra šo mi, po sa vo 
pie ši niais pa si ra šy da vo tik Te le sfo-
ras Ku la kaus kas, vie ną ki tą yra pa-
si ra šęs Oli nar das Pen čy la. 

Pu sant ro šim to pus la pių kny-
ga - tai ka ri ka tū rų ko men ta rai, - taip 
sa vo kny gą pa tei kia au to rius. Tem a-
ti ką leng vai iš duo da sky rių pa va di-
ni mai: „Vai kų žai di mas su ug ni mi“ 
(ga li ma su pras ti kaip po li ti ka vi mą 
ar tė jan čio ka ro aki vaiz do je), „Iš va-
ka rų stip rus vie su las“, „Abie jų Tau-
tų Res pub li kos at ža los“, „Pro cen-
zū ros spra gas“, „Ko va su tau tos iš-
si gi mi mu“, „Se no jo Kau no vaiz dai“, 
„Drau giš kai“ ir kt.

500 egz. ti ra žu iš leis ta kny ga 
- fi lo so fi nis žvilgs nis į trum pą Lie-
tu vos is to ri jos tarps nį.

Ki ta šio sky re lio he ro-
jė - Ina Ber tu ly tė Bray iš Seat tle, 
Washingtono vals ti jos, JAV, ku ri 
Lie tu vo je iš lei džia jau ke lin tą tė vo - 
kom po zi to riaus ir chor ve džio Juo zo 
Ber tu lio (1893-1969), kū ru sio prieš-
ka riu Lie tu vo je, po to emig ra ci jo je 
Vo kie ti jo je bei vė liau JAV, kū ry bos 
kny gą. In ter viu su Ina Bray esa me 
spaus di nę PL 2008 m. 1 nr. Ja me 
mi nė ta, kad duk ros ini cia ty va tais 
me tais bu vo iš leis ti Juo zo Ber tu lio 
kū ri niai baž ny ti ne te ma „Baž ny ti nė 
mu zi ka“. Ir štai 2009 m. ru de nį Vil-
niaus pe da go gi nio uni ver si te to lei-
dyk la iš lei do kom po zi to riaus Juo zo 
Ber tu lio „Ąžuo lė lis ža liu kė lis. Vai-
kų dai nos“. Tai rin ki nys, ku ria me 
su dė ta vi są au to riaus gy ve ni mą kur-
tos dai nos, skir tos vai kų cho rams, 
an samb liams, so lis tams. Kny go je 
pa teik tus kū ri nius re ko men duo ja ma 
tai ky ti iki mo kyk li nio, pra di nio ir ne-
for ma lio jo mu zi ki nio ug dy mo veik-
lo je.

Rin ki nį su da rė Kas ty tis Ba ri-
sas, dail. Ri man tas Dicha vi čius.

Šių ei lu čių au to rė bu vo liu di-
nin kė, kad Ina Ber tu ly tė Bray daug 
lai ko pa sky rė sa vo tė vo kū ry bos 
kau pi mui ir ty ri nė ji mui - ją te kda-
vo ma ty ti Chi ca go je, J. Žilevičiaus-
Kreivėno mu zi ko lo gi jos ar chy ve, 
ku ris yra da lis Pa sau lio lie tu vių ar-
chy vo ir kur sa vo kū ry bi nį pa li ki mą 
bu vo ati da vęs Juo zas Ber tu lis. Į Chi-

nukelta į 42 psl.
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Ir vėl rei kia at si svei kin ti su 
vie nu žy mes nių mū sų tau tie čių - 
dail. Juo zu Mie liu liu, ku ris di de lę 
gy ve ni mo da lį pra lei do Chi ca go je ar 
jos ap y lin kė se. 

Šis kū rė jas mi rė stai ga gruo-
džio 3 d., šių me tų pa va sa rį (ko vo 26 
d.) at šven tęs sa vo gar baus am žiaus 
(90 m.) ju bi lie jų. Či ka gie čiai šį vy rą 
ge rai pa žįs ta, nes čia jis gy ve no nuo 
1950-ųjų, kai per si kė lė į JAV iš Vo-
kie ti jos, kur bu vo nu blokš tas II Pa-
sau li nio ka ro sū ku rio. 

Į me no pa sau lį J. Mie liu lis 
la biau įsi trau kė 1947-1950 m., mo-
ky da ma sis Frei bur go tai ko mo sios 
dai lės mo kyk lo je (jai va do va vo ži-
no mas dai li nin kas Vy tau tas K. Jo ny-
nas), o dve jus pas ku ti niuo sius me tus 
- ir Frei bur go dai lės aka de mi jo je. 

At vy kęs į Dė dės Sa mo že mę 
Juo zas stu di ja vo De ca tur, IL, ir to 
mies to uni ver si te tą bai gė įgy da mas 
ba ka lau ro laips nį. Ta da jis stu di jas 
tę sė Chi ca go je esan čia me Il li nois 
te chno lo gi jos ins ti tu te - di zai no ka-
ted ro je, kur ga vo me no pe da go gi kos 
ma gist ro laips nį. Po to daug me tų 
mo ky to ja vo Chi ca gos aukš tes nio-
sio se mo kyk lo se ir su sa vo dar bais 
pa ro do se be veik ne sir o dė. 

Su dai li nin ku Juo zu Mie liu liu at si svei ki nant
Per sa vo gy ve ni mo me tus Juo-

zas yra dir bęs ir brai žy to ju, nuo 1965 
m. dar ba vo si di zai ne riu ma ši nų konst-
ra vi mo sri ty je. Lais va lai kiu ne ma žai 
lai ko sky rė ieš ko da mas nau jų ke lių 
dai lės sri ty je. 1970-1974 m., ke liau-
da mas po Va ka rų Eu ro pą, me ni nin kas 
ap lan kė dau ge lį muzie jų, su si pa žin-
da mas su įvai rių kraš tų me nu, ar chi-
tek tū ros ir dai lės pa mink lais. 

J. Mie liu lio pa veiks lai sky rė si 
nuo ki tų jo ko le gų lie tu vių. Tai bu-
vo pas te bi ma, kai jis da ly vau da vo 
lie tu vių dai li nin kų gru pi nė se pa ro-
do se ar ba reng da vo sa vo re tas as-
me ni nes eks po zi ci jas. Me ni nin ko 
kū ry ba pa si žy mė jo simbolistiniu-
siurrealistiniu sti liu mi. 

Vė liau sia jo dai lės pa ro da 
(ret ros pek ty vi nio po bū džio) bu vo 
su reng ta 2008 m. ko vo mė ne sį Čiur-
lio nio ga le ri jo je Chi ca go je. Po jos 
di de lę da lį sa vo kū ri nių dai li nin kas 
pa do va no jo Lie tu vai. 

J. Mie liu lis yra iš lei dęs mo-
nog ra fi ją „Juo zas Mie liu lis“, jis - 
JAV LB 
K u l  t ū -
ros ta ry-
bos dai lės 
p r e  m i  j o s 
lau  rea  tas . 
Dai li nin kų 
M. J. Ši-
lei kio ir T. 
P e t  r a i  č i o 
var do dai-
lės kon kur-
se yra ga-
vęs I pre-
mi ją.(2006 
me tais). 

M e -
n i  n i n  k a s 
n e  m a  ž a i 
ra šė dai-
lės klau si-
mais, bu vo 
Ame r i  kos 
l i e  t u  v i ų 
dai li nin kų 
s ą  j u n  g o s 
na rys. Jis 

pa si žy mė jo ne pa pras tai ra miu bū du, 
nie ka da ne si ver žė į pir mą sias ei les ir 
dau ge lio jį pa ži no ju sių aky se iš liks 
kaip ne ma žai dai lei da vęs as muo - 
ne tik kaip dai li nin kas, bet ir kaip 
mo ky to jas, mąs ty to jas. 

Ve lio nis bu vo gi męs Ba ta-
kiuo se, Tau ra gės ap skri ty je, gau-
sio je - 6 bro lių šei mo je. Jų vie nas 
kaip par ti za nas žu vo Lie tu vo je, o 
ki ti pa bė go į Va ka rus. Iš jų vie nas 
- Po vi las, ku ris bu vo mu zi kas, jau 
anks čiau mi ręs Chi ca go je. Fran kas, 
Vik to ras ir Al fon sas su šei mo mis dar 
te be gy ve na.

Ve lio nio pa gei da vi mu, pa lai-
kai bu vo kre muo ti ir lai do tu vės pri-
va čios. At ei ty je ga li bū ti su ruoš tas 
vie šas at si svei ki ni mas su ve lio niu. 
At ei nan tį pa va sa rį tė vy nė je nu ma-
ty ta su reng ti jo Lie tu vai pa do va no tų 
kū ri nių pa ro dą.

Ve lio nio šei mai ir ar ti mie-
siems mū sų gi li užuo jau ta dėl šios 
ne ti kė tos ne tek ties.

Edvardas Šulaitis

JUOZAS MIELIUKIS. DU KAREIVIAI. 1995. DROBĖ, ALIEJUS



Pasaulio lietuvis  /  2010 Sausis42

“Pasaulio lietuvio” žinios

PLB su liū de siu pra ne ša, kad 
lapk ri čio mėn. 30 d. mi rė il ga me tis 
Lie tu vos Gar bės Kon su las Los An-
ge les Vy tau tas Če ka naus kas. Kaip 
bu vo pra neš ta Los An ge les Šv. Ka-
zi mie ro lie tu vių ka ta li kų pa ra pi jos 
pra ne ši me, „li go ni nė je jis spė jo su-
si rin ku siai sa vo šei mai pa dė ko ti, kad 
jie bu vo vi si ge ri lie tu viai ir pa dė jo 
jam di de lia me pat rio ti nia me dar be. 
Kon su lui bu vo su teik tas Gar bės ti tu-
las, nes nuo jo pa sky ri mo Lie tu vos 
Kon su lu 70-ajame de šimt me ty je, kai 
Lie tu va dar bu vo So vie tų Ru si jos 
oku puo ta, jis ne le ga liai at sto va vo 
oku puo tą Lie tu vą be al gos, dip lo ma-
ti nės at sto vy bės dar bų iš lai das pa-
deng da mas iš sa vo ki še nės. Lie tu vai 
at ga vus ne pri klau so my bę jis bu vo 
Lie tu vos val džios ofi ci a liai pri pa-
žin tas Gar bės Kon su lu ir jam bu vo 
pa ves ta to liau ei ti tas pa rei gas. O 
tos pa rei gos dip lo ma ti nė je tar ny bo je 
už ė mė jo vi sas die nas, šir dį ir jė gas. 
Mes jo la bai pa si ge si me!“ 

Dar 1977 me tų Lie tu vos vy-
riau sy bės eg zi ly je at sto vas Sta sys 
Lo zo rai tis pa sky rė V. Če ka naus ką 
gar bės kon su lu Los An ge les. Ne pri-
klau so mos Lie tu vos ge ne ra li niu gar-
bės kon su lu V. Če ka naus kas bu vo 
pa skir tas 1992 me tais.

Mi rė Gar bės kon su las Vy tau tas Če ka naus kas

1999 me tais Lie tu vos pre zi-
den tas V. A dam kus ge ne ra li nį gar bės 
kon su lą V. Če ka naus ką už nuo pel nus 
Lie tu vai ap do va no jo Lie tu vos di-
džio jo ku ni gaikš čio Ge di mi no or di-

no Ka ri nin ko kry žiu mi.
Vy tau to Če ka naus ko pa lai kai 

pa lai do ti  Fo rest Lawn, Glen da le, 
ka puo se, lie tu vių ka pų ra jo ne. 

AME RI KOS LIE TU VIŲ TAU TI NĖS SĄ JUN GOS SU KAK TU VI NIA ME SEI ME 1988 M. GE-
GU ŽĖS 21–22 D. DA Y TO NA BE ACH, FL (IŠ KAI RĖS SĖ DI), XX IŠ KIL MIN GO SEI MO PO-
SĖ DŽIO VE DĖ JA, VAL DY BOS VI CE PIR MI NIN KĖ VI DA JO NU ŠIE NĖ, VYS KU PAS AN TA NAS 
DEKS NYS, LIE TU VOS GEN. KON SU LAS ANI CE TAS SI MU TIS; (STO VI IŠ KAI RĖS) ALTS 
VAL DY BOS PIR MI NIN KAS DR. LE O NAS KRIAU ČE LIŪ NAS, „DIR VOS“ RE DAK TO RIUS VY-
TAU TAS GED GAU DAS, LIE TU VOS GEN. GAR BĖS KON SU LAS INŽ. VY TAU TAS ČE KA-
NAUS KAS IR SEI MO REN GI MO KO MI TE TO PIR MI NIN KAS VY TAU TAS AB RAI TIS. 1988 M.

ca gą Ina Bray va ži nė da vo iš to li mo jo 
Seat tle, Washingtono vals ti jo je. Ko-
dėl Inai Bray ki lo min tis skelb ti tė vo 
ar chy vą, ji ra šo lei di nio pra tar mė je: 
„1991 me tų va sa rą iš Lie tu vos bu vo 
pa rei ka lau ta dar vie na žiau ri au ka: 
Me di nin kuo se žu vo sep ty ni pa si e-
nio sar gy bi niai. Sken do me liū de sy 
Ant a kal nio ka pi nė se lai do da mi tuos 
did vy rius. ...A pe igoms pa si bai gus ir 
lai do tu vių da ly viams skirs tan tis, ka-
pi nių šlai tuo se tarp me džių ir ka pų 
spon ta niš kai, iš vi sų pu sių pa skli do 
dai nų gar sai. Grau džios, vi siems ži-
no mos me lo di jos ap su po ir jau pa lai-
do tuo sius, ir mus, čia su grau din tus. 
Vie na iš tų nu skam bė ju sių, nu ai dė-
ju sių dai nų bu vo ma no tė vo su kur-
ta lop ši nė „O, at si me nu na me lį“. 

Skaus mo va lan dą žmo nės pa si rin ko 
šią dai ną iš reikš ti sa vo jaus mus. Pa-
ju tau ne nu mal do mą no rą, kad ma no 
tė vo, Juo zo Ber tu lio, kū ry ba su grįž-
tų į Lie tu vą. Nors jo kū nas il si si to li 
nuo Tė vy nės, Ame ri ko je, ta čiau tą 
die ną man bu vo aiš ku, kad jo šir dis, 
kaip ir jo šak nys, yra Lie tu vo je“.

Mu zi kas Juo zas Ber tu lis bu vo 
ki lęs iš mu zi ka lios šei mos, Pa aud ru-
vės kai mo, Šiau lių ap skri ties. Nuo 
8 me tų gie do jo Jo niš kio baž ny čios 
cho re, iš mo ko smui kuo ti, mo kė si 
gro ti for te pijo nu ir var go nais, vė liau 
di ri ga vo Ža ga rės jung ti niam cho rui, 
ku ris pa dai na vo jo pir mą jį kū ri nį 
dai ną „Bi ru tė“. Cho rus ve dė dau ge-
ly je Lie tu vos vie to vių, 1924 m. įsto-
jo į Klai pė dos mu zi kos mokyklą-
konservatoriją, da ly va vo Klai pė dos 

mu zi ki nia me gy ve ni me. 1944 m. 
pa si trau kė į Va ka rus, vėl mo ky to-
ja vo ir var go na vo, po pu lia ri no lie-
tu viš ką mu zi ką, ren gė cho rus dai nų 
šven tėms. Per vi są gy ve ni mą pa ra šė 
dau giau kaip 400 įvai rių mu zi kos 
kū ri nių: baž ny ti nių gies mių, ba le tų, 
kan ta tų, kū ri nių cho rui, var go nams, 
for te pi jo nui, kont ra bo sui, Lie tu vo je 
bu vo su rin kęs per 500 liau dies dai-
nų. Kū rė vai kams ir su au gu siems. 
Mu zi ką kū rė ne tik po e tų ei lė mis, 
bet te kstus kū rė ir pats. Be to, ne-
ven gė ir te o ri nio, moks li nio, pub li-
cis ti nio dar bo, nuo lat ra šė į už sie nio 
lie tu vių spau dą mu zi kos tem o mis. 
Jo straips nių ga li ma ap tik ti „Mu zi-
kos ba ruo se“, „Mu zi kos ži nio se“, 
„Drau ge“, „Nau jie no se“. 

            Aud ro nė V. Škiu dai tė

atkelta iš 40 psl.


