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„Pasaulio lietuvio“ svečias

Sau sio pra džio je Lie tu vos ra šy to jui And-
riui Ja ku čiū nui bu vo įteik ta Ka zi mie ro Ba rė no li-
te ra tū ros pre mi ja. Kaip pra ne šė G. Petkevičaitės-
Bitės bib lio te ka ir Pa ne vė žio sa vi val dy bė, A. Ja-
ku čiū nas šios bib lio te kos įsteig tos pre mi jos 2009 
m. lau rea tu ta po už ro ma ną „Tė vy nė“. Šis Lie-
tu vos kul tū ros įvy kis pa ska ti no pa mąs ty ti apie 
tai, kaip iš ei vi ja vei kia Lie tu vos vals ty bę - jos 
eko no mi ką ir kul tū rą, men ta li te tą ir dva si nį pa-
sau lį. Mat ra šy to jas Ka zys Ba rė nas (1907-2006) 
di džią ją sa vo gy ve ni mo da lį gy ve no ir kū rė iš ei-
vi jo je - Di džio jo je Bri ta ni jo je, Lie tu vai at kū rus 
ne pri klau so my bę su si sie jo su gim tuo ju Pa ne vė-
žiu, o po mir ties Pa ne vė žio vie ša jai bib lio te kai 
pa li ko sa vo bib lio te ką, ku ri da bar vei kia šiuo 
var du, ir pa li ko pre mi jos fon dą. K. Ba rė no li te ra-
tū ros pre mi ja įsteig ta 2007-aisiais. Ji ski ria ma už 
pas ta rai siais me tais iš leis tą ge riau siai ver ti na mą 
pro zos kny gą. 

To kių pre mi jų, o svar biau sia - to kių iš ei vi-
jos lie tu vių reiš ki mo si bū dų Lie tu vo je jau yra ne-
ma žai ir jų vis dau gė ja. Yra ne ma žai grį žu sių gy-
ven ti į Lie tu vą ir, bui tiš kai ta riant, sa vo už dirb-
tą pen si ją lei džian čių Lie tu vo je; kiek jau nes nės 
kar tos at sto vai, už sie ny je iš ė ję į anks ty vą pen si-
ją, įsi lie ja į Lie tu vos kul tū ri nį ir eko no mi nį gy ve-
ni mą ir įne ša čia sa vo va ka rie tiš kos pa tir ties. Yra 
ne ma žai aukš tų jų mo kyk lų dės ty to jų, ku rie, įgi ję 
ži nių už sie ny je, jas per duo da Lie tu vos jau ni mui: 
Kęs tu tis Gir nius, bu vęs „Lais vo sios Eu ro pos“ ra-
di jo lie tu vių sky riaus va do vas, da bar dau ge ly je 
pe ri odi nių lei di nių, te le vi zi jų ir ra di jo lai dų reiš-
kia si kaip po li ti kos ko men ta to rius ir po li ti kos 
moks lus dės to Tarp tau ti nių san ty kių ir po li ti kos 
ins ti tu te; „Ame ri kos bal so“ bu vęs ko res pon den-
tas Ro mas Sa ka dols kis Žur na lis ti kos ins ti tu te 
mo ko bū si muo sius žur na lis tus… Yra vers li nin-
kų, ku rie į Lie tu vą per kė lė sa vo sėk min gą vers lą. 
Vie nas ryš kiau sių pa vyz džių - Juo zas Ka zic kas 
(ku ris yra ir me ce na tas), įkū ręs di džiau sią mo-
bi lio jo ry šio ben dro vę „Om ni tel“. J. Ka zic kas 
2000-aisiais bu vo įra šy tas į sėk min giau sių Lie tu-
vos vers li nin kų šlo vės ga le ri ją.

Bet tur būt nie kas ne prieš ta raus, kad sva-
riau sias už sie nio lie tu vi jos in dė lis į Lie tu vos 
vals ty bę - tai kar di no las Juo zas Aud rys Bač kis ir 
Lie tu vos pre zi den tas Val das Adam kus. 

Ne kar tą PL pus la piuo se mi nė ta grį žu sių-
jų į tė vy nę iš Ame ri kos or ga ni za ci ja „Su grį žus“, 
- tai jau niau sios kar tos lie tu vai čiai, ku rie grį žę 
na mo įsi lie jo į Lie tu vos gy ve ni mą. 

Audronė Viktorija Škiudaitė

Išeivija  Lietuvai
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-Mintį grįž ti į Lie tu vą re a li-
za vo me be veik prieš 6 me tus. Tais 
me tais Ve ne su e lo je ki lo po li ti niai 
sun ku mai. Aš tu rė jau sa vo ma žą fir-
me lę, ku ri bank ru ta vo. Opo zi ci ja 
pre zi den tui Hu go Cha ve sui pa skel bė 
di de lį strei ką, ir to kios ma žos įmo-
nės kaip ma no ne iš lai kė. Tai gi pa si-
nau do jau pro ga grįž ti į Lie tu vą. 

Aš vi sa da dir bau Lie tu vai. 
Esu vie nas iš Pa sau lio lie tu vių jau-
ni mo są jun gos stei gė jų kar tu su kun. 
An ta nu Sau lai čiu. Stei gia ma sis su-
va žia vi mas vy ko 1973 m. Chi ca go je 
ir Cle ve lan de. Pas kui Jau ni mo są-
jun gą įstei giau ir Ve ne su e lo je, bu vau 
Ve ne su e los Lie tu vių Ben druo me nės 
val dy bos pir mi nin kas. 

Ma ne vi sa da trau kė Lie tu va. 
2000 m. at skri dau į Lie tu vą, į PLB 
Sei mą, su duk ro mis. Jos, pa ma čiu-
sios Lie tu vą, ją la bai įsi my lė jo ir 
pra šė ieš ko ti ga li my bės čia at va-

Po kal bis su Al gi man tu Dug nu, gi mu siu Vo kie ti jos la ge riuo se, Ve ne su e lo je iš gy ve nu siu dau giau 
kaip 50 me tų ir prieš ke le tą me tų grį žu siu į Lie tu vą.

Į Lie tu vą grį žau vi sam lai kui

žiuo ti (grįž ti mes ne ga li ma sa ky ti, 
nes vi si esa me gi mę už sie ny je). Da-
bar gy ve na me Vil niu je su žmo na ir 
vie na iš duk rų, dar vie na duk ra li ko 
Ve ne su e lo je, ki ta yra iš te kė ju si į Pu-
er to Ri ko.

-Esate sa kęs, kad Lie tu vo je 
Jus pri ė mė nes ve tin gai.

-Buvo daug sun ku mų, ypač 
duk roms, - mes vi si bu vo me at vy-
kė liai. Jos ne ga lė jo įsi dar bin ti, nes 
ne mo ka ru sų kal bos, ir da bar ne ga-
li. Dvi grį žo at gal į Pie tų Ame ri ką. 
Vie no je įmo nė je tie siai pa sa kė - jei-
gu ne mo ka te ru sų kal bos, grįž ki te iš 
kur at va žia vu sios. Sun kiai mus, grį-
žu sius, pri i ma Lie tu vos ben druo me-
nė. Mes disk ri mi nuo ja mi ir po li tiš-
kai, ir eko no miš kai, pvz., mums ky la 
sun ku mų pa i mant pa sko lą, jau ni mui 
tuo la biau. Net baž ny čio je mums ne-
lei džia ma mi šio se skai ty ti skai ti nių, 
nes esą mū sų tar tis yra blo ga. 

-Ar per tą lai ką, kai esa te 
Lie tu vo je, tie sun ku mai dar vis ne-
su si tvar kė?

-Šiek tiek nu si vy li mo li ko, 
ypač duk roms. Bu vo at va žia vu sių ir 
pus se se rių, ku rios tu rė jo uni ver si te-
ti nį iš si la vi ni mą, bet taip pat grį žo 
at gal. Svar biau sia bu vo gau ti dar bą. 
Ne pa vy ko. Kai at si kraus tė me pra-
džio je į Žir mū nus, da bar į Ant a kal nį, 
mums su brai žė ma ši ną. Mums sa kė: 
ka pi ta lis tai, grįž ki te iš kur at va žia-
vę. Be abe jo, mes ne ra do me mū-
sų tė vų Lie tu vos, ko kios vaiz dą jie 
mums bu vo su kū rę. Ano ji Lie tu va 
bu vo kur kas ro man tiš kes nė: lie tu-
viai drau giš ki, darbš tūs, re li gin gi, o 
da bar drau giš ku mo Lie tu vo je ne ran-
da me, per tuos oku pa ci jos de šimt-
me čius Lie tu va la bai pa si kei tė. Ten, 
kur gy ve na me, nie kas ne si svei ki na, 
vie nas ki to ne pa žįs ta. La bai di de lis 
su sve ti mė ji mas. 

-O Ve ne su e lo je - Jūsų ant-

rojoje tėvynėje - žmo nės ki to kie?
-Be abe jo, drau giš kes ni, už-

ten ka vie ną kar tą pa ma ty ti, ir jau 
tam pa te drau gais. O štai vie ną kar-
tą Lie tu vo je man pa si tai kė taip, kad 
ke ly je su ge do ma ši na ir dvi va lan das 
man nie kas ne su sto jo pa dė ti, net ir 
po li ci ja. Jau čia mės čia sve ti mi. Lie-
tu vo je ne ga li ma pa sa ky ti, kad esi at-
va žia vęs iš už sie nio, ta ve tuo jau pra-
de da stum ti. 

-Manau, kad tai ne iš blo-
gos va lios. Mes oku pa ci jos me tais 
to kie ta po me - daug de šimt me čių 
mes bi jo jo me vie nas ki tam at si-
ver ti, nes la bai stip riai vei kė so-
vie ti nis sau gu mas, ku ris se kė vos 
ne kiek vie ną ir ver tė vie ni ki tus 
iš da vi nė ti. Taip at si ra do ne pa si ti-
kė ji mas tarp žmo nių. 

-Bet juk po to pra ė jo jau la bai 
daug me tų!

-Bet, ži no ki te, ir šian dien 
kai ku rios par ti za nų šei mos apie 
sa ve vis ko ne pa sa ko ja, juk kas yra 
šian die ni nė Lie tu vos vi suo me nė - 
tai ne tik par ti za nų ir trem ti nių, 
bet ir stri bų bei bu vu sių ko mu nis-
ti nių va dų vai kai ir anū kai. Lie-
tu va yra pa si da li ju si į dvi be veik 
ly gias da lis. Žiū rė ki te į rin ki mus - 
pu sė ren ka kai riuo sius, pu sė - de-
ši niuo sius. Vis dar vyks ta tam tik-
ra ko va, bent jau idė ji ne pra sme. 

-Venesueloje ko rup ci ja la bai 
di de lė, bet kai at va žia vo me į Lie tu-
vą, ra do me to kią ko rup ci ją val džio-
je, kad net ne si ti kė jo me. Sa ky čiau, 
kad Ve ne su e los ko rum puo ti žmo nės 
dar tik pirš tus čiul pia, ly gi nant su 
Lie tu vos ko rup ci ja. Kai at ei na į val-
džią, ta vęs ne be pa žįs ta. 

Aš dir bu uni ver si te te, dės tau 
ita lų ir is pa nų kal bas, pats dėl sa vęs 
ne ga liu skųs tis. Ma ne pri i ma la bai 
ge rai, bet pa gal kai ku riuos įsta ty-
mus aš ne tu rė čiau dirb ti uni ver si te te. 
Čia žmo nės įsta ty mus skai to pa žo-

AL GI MAN TAS DUG NAS LIETUVOS 
SEIME 2010 M. SAUSIO 13-ĄJĄ
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džiui, nė ra žmo giš ku mo. Įsta ty mai 
su kur ti ne žmo nėms, o žmo nės yra 
pri tai ko mi įsta ty mams. To kia tvar ka. 
To dėl sun ku dirb ti ir gy ven ti. Su tuo 
la bai su si du ria duk ros. Ir tai la biau 
ryš ku Vil niu je. Už Vil niaus ri bų ga-
li ma ras ti ki to kią - ge res nę Lie tu vą. 
Mes su si pa ži no me su kai ku rio mis 
šei mo mis iš kai mų ir ma to me, kad 
ten ki to kie žmo nės, to kie lie tu viai, 
ko kie bu vo ma no tė vai.

-O Jū sų tė vai iš ko kių kraš tų 
bu vo ki lę?

-Tėvas - iš Ro kiš kio, Snie gių 
kai mo, esan čio prie Obe lių; o ma ma 
- iš Vil niaus. Tė vas bu vo gar sia ja-
me trė mi mų są ra še ir tu rė jo va žiuo ti 
sa va no riš koms atos to goms į Si bi rą, 
to dėl ru sų ka riuo me nei ar tė jant su 
žmo na ir pa si trau kė. Jie ve dė Lie tu-
vo je, aš 1945 m. spa lio mėn. gi miau 
Vo kie ti jo je. Iš ten iš va žia vo me į Ve-
ne su e lą. 

-Kodėl į Ve ne su e lą?
-Vokiečiai bu vo su in te re suo ti, 

kad kuo dau giau žmo nių iš va žiuo tų 
- dar bų nė ra, mais to nė ra. Ten bu vo 
la bai daug emig ran tų. Į Ame ri ką ir 
Aust ra li ją jau ne be priė mė, o Lo ty nų 
Ame ri ka - Ko lum bi ja, Ve ne su e la ir 
Urug va jus ati da rė du ris, nes no rė jo, 
kad imig ran tai dirb tų že mės ūky je. 
Pra džio je at vy ko me į kai mą. Tė-
vams pa si se kė įsi tai sy ti - tė vas bu-
vo ge ras elekt ri kas, jis grei tai ga vo 
dar bo, nors ir kal bos ne mo kė da mas. 
Vi si lie tu viai la bai ge rai įsi tai sė. 

-Kiek lie tu vių Ve ne su e lo je 
bu vo ir kiek da bar yra?

-1948 m. bu vo apie 500 šei mų 
ir dar daug vie ni šų, ku rie ne ži no jo, 
kur jų šei mos. Ga li ma sa ky ti, kad 
bu vo apie 3 tūkst. lie tu vių. Vė liau 
jie iš si sklai dė. 1952-1955 m. bu vo 
su si da riu si or ga ni za ci ja, ku ri ieš ko jo 
gi mi nių. Dau gu ma va žia vo ten, kur 
pa lan kes nis kli ma tas, kur bū tų ke tu ri 
me tų lai kai. Ve ne su e lo je la bai karš-
ta - am ži nas karš tis. Daug su sir go, 
dau ge lis ne pri ta po dėl kal bos. Maž-
daug pu sė tais me tais iš si sklai dė po 
Šiau rės Ame ri ką ar grį žo į Eu ro pą. 

Mes apie gi mi nes ne tu rė jo me jo kių 
ži nių, nors ra šė me ir į Lie tu vą, tai 
ap si spren dė me pa si lik ti. Mū sų šei-
ma bu vo di de lė - sep ty ni vai kai. Aš 
ir bro lis gi mę Vo kie ti jo je, ki ti - Ve-
ne su e lo je. Jie ir da bar dar ten te be-
gy ve na. 

-Jūsų vai kys tė je, kaip vei kė 
lie tu viai, ko kios vei kė or ga ni za ci-
jos?

-Lietuviai iš si sklai dė po maž-
daug ke tu ris Ve ne su e los mies tus. 
Kiek vie na me mies te bu vo gru pė 
- sos ti nė je Ca racas; Ma ra cay - 100 
km. nuo sos ti nės bu vo ki ta gru pė; 
nuo Ma ra cay dar koks 100 km. - Va-
len ci jo je; tai to kios di džiau sios gru-
pės. Dar vie na gru pė bu vo to liau - už 
800 km. Kiek vie ną mė ne sį vyk da vo 
su si rin ki mai, mes tu rė jo me sa vo ka-
pe lio ną, bu vo mo kyk lė lė (pa va din ta 
„Var go mo kyk lė le“). Aš tą mo kyk-
lė lę ir gi lan kiau. Šei mo je vi są lai ką 
bu vo lie tu viš ka ap lin ka. Pas kui pra-
dė jau ei ti į vie tos mo kyk lą. Lie tu-
viai šven tė vi sas lie tu viš kas šven tes 
- Va sa rio 16 d., šv. Ka zi mie ro die-
ną, Mo ti nos die ną. Bu vo daug pro gų 
su si rink ti. Ve ne su e los ben druo me nė 
tu rė jo sa vo mė ne si nį ži nia raš tį „Ke-
lias“. Veik la bu vo la bai ak ty vi. Pas-
kui įsi stei gė Lie tu vių Ben druo me nė, 
ku ri su bū rė vi sus. Bū da vo su si rin-
ki mai, į ku riuos su va žiuo da vo vi si 
mies tai - kar tais į Ma ra cay, kar tais į 
Caracas, kar tais į Va len ci ją. Su si da-
rė tau ti nių šo kių gru pė, cho ras. Da-
bar ren ka si daug re čiau ir jų yra daug 
ma žiau, jau ni mas lie tu viš kai jau ne-
be kal ba, daug miš rių šei mų. Ak ty vių 
lie tu vių ga li ma bū tų pri skai čiuo ti 
60-70, o iš vi so dar yra ke le tas šim-
tų. Į di des nę šven tę su si ren ka apie 
šim tą. LB pir mi nin kas, mi rus Ma ri-
jai Šul cas, da bar yra Vy te nis Folk-
ma nas, ku ris la bai ge rai dar buo ja si, 
o cent ras yra Ma ra cay mies te.

-Ar kai jūs at va žia vo te po 
ka ro, Ve ne su e lo je bu vo se no sios 
kar tos lie tu vių?

-Venesueloje to kių ne bu vo. 
Anks čiau bu vo lie tu vių tik Bra zi li jo-
je ir Ar gen ti no je, už tat ten ir po ka ro 

va žia vo dau giau lie tu vių, nes tu rė jo 
gi mi nių. Ve ne su e lo je, Ko lum bi jo je 
ir, ga li ma sa ky ti, Urug va ju je lie tu-
vių at si ra do tik po Ant ro jo pa sau li-
nio ka ro. Apie šias ša lis ne tu rė jo me 
jo kių ži nių ir va žia vo me ak lai. La bai 
gra žiai su ben druo me ne ben dra dar-
biau ja gar bės kon su las Bo ris Pet ra-
se vi čius. Pa lai kau su ben druo me ne 
ry šius ir aš, Ve ne su e lo je tu ri me gi-
mi nių. PLB sei me aš at sto va vau Ve-
ne su e los LB. Iš ten ne leng va at vyk ti 
- ša ly je stip ri do le rių kont ro lė, jų la-
bai sun ku gau ti, la bai bran gi ke lio nė 
ir at va žiuo ti sa vai tei yra per di de lė 
pra ban ga. 

-Būtų įdo mu su ži no ti dau-
giau ir apie pa čios Ve ne su e los vals-
ty bės gy ve ni mą, po li ti ką, ap lin ką, 
ku rio je gy ve na mū sų tau tie čiai. Ar 
su tik tu mė te pa po li ti kuo ti? Prieš 
ke le tą me tų PL yra spaus di nęs 
po kal bį su anks tes ne VLB pir mi-
nin ke Ma ri ja Šul cas, ku ri, gai la, 
da bar jau mi ru si. Ji at vi rai pa sa-
ko jo, kad bu vo da bar ti nės Cha ve-
so val džios opo zi ci jo je, pa si sa kė 

LIE TU VOS GEN. KON SU LAS VE NE-
SU E LO JE BO RIS PET RA SE VI ČIUS ĮTEI KIA 
AL GI MAN TUI DUG NUI PA DĖ KĄ UŽ NUO-
PEL NUS VE NE SU E LOS LIE TU VIŲ BEN-
DRUO ME NEI
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prieš jo dik ta tū rą. Kaip Ve ne su e-
los gy ve ni mas ir po li ti nis re ži mas 
at ro do Jums?

-Šulcas dir bo opo zi ci jo je, tie-
sa. Aš po li ti ko je nie ka da ne da ly va-
vau, bet aš bal sa vau už Hu go Cha ve-
są. Kai bu vau uni ver si te to stu den tas, 
la bai smar kiai dir bau an ti ko mu nis-
ti nė je or ga ni za ci jo je. Bu vo net gi 
taip, kad so vie ti nė je Lie tu vo je ži no-
jo apie ma no veik lą. Pir mą laiš ką iš 
so vie ti nės Lie tu vos ga vau 1965 m., 
dar bū da mas Ita li jo je. Kai grį žau į 
Ve ne su e lą apie 1975 m., vėl ga vau 
laiš ką ir Lie tu vos kom jau ni mo kvie-
ti mą at vyk ti ir pa ma ty ti, kad ma no 
tė vai me luo ja, kad aš ne tei sus, kad 
tu riu pa ma ty ti, koks jau ni mas čia 
links mas. Ga vau nuo trau kų, kur vi-
si šyp so si, rau do nais kak la raiš čiais. 
Ke lio nė man ne bū tų kai na vu si. 

Da bar ti nę val džią aš pa lai kau, 
mat aš la bai daug dir bau su va di na-
mais „ba rios“ - žmo nė mis, gy ve nan-
čiais skur de, ku rių vai kai mirš ta iš 
ba do. Dir bau prie Caracas ar ki vys-
ku pi jos, mes lan ky da vo me „ba rios“. 
Kai lai mė jo Cha ve sas, po 50 me tų 
de mok ra ti jos pa ga liau bu vo pra dė-

tos sta ty ti tiems varg šams mo kyk los 
ir li go ni nės. O vi sus 50 me tų iki tol 
jie vie nin te lės pa gal bos su lauk da vo 
tik iš baž ny čios. 

Ma ne Ve ne su e lo je ger bė net 
pa tys ko mu nis tai, nes jie ma tė, kad 
aš dir bu iš įsi ti ki ni mo. Bu vo sun-
ku, ypač uni ver si te te, nes ko mu nis-
tų bu vo jau ni mo at sto vy bė se, net ir 
uni ver si te to val džio je; su jais ko vo ti 
ne bu vo leng va. Kai lai mė jo kai rie ji, 
pa lai kę ar ti mus ry šius su So vie tų Są-
jun ga, - o da bar jie yra opo zi ci jo je, 
- mums už drau dė veik ti. Pri si me nu, 
kai į Ve ne su e lą buvo at va žia vęs Ti-
tas, mes net gi bu vo me įka lin ti sa vo 
na muo se, kad ne pro tes tuo tu me. 

-Kaip su pras ti - mums čia 
at ro do, kad Cha ve sas yra kai ry sis 
ir Bal ta ru si jos dik ta to riaus drau-
gas?..

-Chavesas yra tam tik ra pra-
sme kai ry sis. O kas jam be li ko: ei ti į 
Ry tus, nes Ame ri ka jį at stū mė, ir ma-
no nuo mo ne, tai bu vo di de lė klai da. 
Ne jis pra dė jo na ci o na li zuo ti naf tos, 
du jų pra mo nę, tai pa da rė ki ti pre zi-
den tai iki jo. Jis tik su stip ri no tą ten-

den ci ją. Jis sa ko: vis kas yra mū sų, 
ve ne su e lie čių. Ki ta ver tus, tai, ką jis 
ža dė jo, kol kas nė ra įvyk dy ta. 

-Jūs pri ta ria te pa sa ky mui: 
Cha ve so dik ta tū ra?

-Ne, ne pri ta riu. 

-Ar ten yra pa kan ka mai de-
mok ra ti jos?

-Sakyčiau, kad de mok ra ti jos 
da bar dau giau ne gu anks čiau, prie 
ko mu nis tų. Anks čiau bu vo va di na-
mo ji „par ti dok ra si ja“, kai par ti ja 
val dė vis ką. Tai, kas vyks ta da bar, 
Ve ne su e lo je jau bu vo. Ly giai tas 
pats bu vo, kai val dė kai rie ji, Car los 
And res Spe ra ša li nin kai. Pa rla men te 
bu vo ta pa ti par ti ja, vi sos ins ti tu ci jos 
bu vo tos par ti jos ran ko se, gu ber na-
to riai bu vo iš tos pa čios par ti jos, taip 
pat ir pre zi den tas bei Aukš čiau sia sis 
tei smas. Vi sa tai jau bu vo. Blo giau-
sia, kad naf tą val dė gru pe lė - pen-
kios šei mos. Nuo to lai ko, kai bu vo 
nu vers tas va di na ma sis dik ta to rius 
Per e Ji me nes, Ve ne su e lo je skur das 
au go, au go iki da bar. Ir nie kas to 
skur do ne su stab do. Ko kia de mok-
ra ti ja, jei gu ša ly je vai kai mirš ta iš 
ba do? Ir to skur do vis dau gė jo. Nuo 
1958 m., kaip val dė Per e Ji me nes, 
pa dė tis vis blo gė jo, pi ni gas bo li va-
ras pra ra do sa vo ver tę. Da bar įvy ko 
dar vie na pi ni gų de val va ci ja. Tai gi 
nie kas Lo ty nų Ame ri ko je ne pa si kei-
tė, o ko rup ci ja čia vi sa da bu vo la bai 
di de lė. Ko rup cio nie riai dir ba tik sau.

-Na, o ko kia Jums at ro do 
Lie tu vos at ei tis?

 -Aš į Lie tu vą grį žau vi sam 
lai kui, nes ma nau, kad Lie tu vos at-
ei tis yra ge ra. Bet man ne ra mu, kad 
Lie tu vos jau ni mas bė ga į už sie nį. 
Man pa čiam jau te ko pa ruoš ti bent 
pen kis vi du ri nės mo kyk los jau nuo-
lius, ku rie iš vy ko į Is pa ni ją ar Ita li ją 
ir ne gal vo ja grįž ti, o tai bu vo la bai 
pro tin gi jau nuo liai. Jie ne ma tė sa vo 
at ei ties Lie tu vo je. Kaž ką rei kia da-
ry ti, o vi sos val džios iki šiol nie ko 
ne da rė, kad tai su stab dy tų.

Kalbėjosi Audronė V. Škiudaitė

DUG NŲ ŠEI MA TRA KUO SE: KRIS TI NA, VE RO NI KA, ŽMO NA SO FIA, AL GI MAN TAS 
DUG NAS SU ANŪKE DIA NA, ŽEN TAS ALF RED IR MIL DA
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Už sie nio rei ka lų mi nist ras 
Vy gau das Ušac kas gruo džio 31 die-
ną Už sie nio rei ka lų mi nis te ri jos gar-
bės ženk lu „Lie tu vos tūks tant me čio 
žvaigž dė“ už ypa tin gą as me ni nį in-
dė lį at ku riant ne pri klau so mos Lie tu-
vos dip lo ma ti nę tar ny bą, įtvir ti nant 
Lie tu vos vals ty bin gu mą ir gar si nant 
jos var dą ap do va no jo At ku ria mo jo 
Sei mo pir mi nin ką, Eu ro pos Pa rla-
men to na rį Vy tau tą Lands ber gį ir 
Pre zi den tą Al gir dą My ko lą Bra zaus-
ką. 

Tei kda mas ap do va no ji mus 
mi nist ras pa žy mė jo, kad pas ku ti nę 
Lie tu vos var do tūks tant me čio mi-
nė ji mo me tų die ną ir dvie jų svar bių 
me tų san dū ro je, kai Lie tu vos tūks-
tant me tį kei čia at kur tos ne pri klau-
so mos Lie tu vos dvi de šimt me tis, yra 
pa ger bia mi du ypač Lie tu vai nu si-
pel nę as me nys.

Mi nist ras pa žy mė jo, kad V. 
Lands ber gio ir A. Bra zaus ko ly de-
rys tės me tu bu vo pa siek ti Lie tu vai 
svar būs dip lo ma ti niai lai mė ji mai: 
tarp tau ti nis pri pa ži ni mas, sve ti mos 

Tūks tant me čio žvaigž dė 
Vy tau tui Lands ber giui ir Al gir dui Bra zaus kui

ka riuo me nės iš ve di mas, su tar čių dėl 
Lie tu vos vals ty bi nės sie nos nu sta-
ty mo su kai my ni nė mis vals ty bė mis 
pa si ra šy mas, drau giš kų san ty kių su 
Len ki ja už mez gi mas ir įtvir ti ni mas, 
is to ri nės tie sos pri pa ži ni mas ir san-
ty kių su pa sau lio žy dų ben druo me ne 
ir Iz ra e li u nor ma li za vi mas, Bal ti jos 
vals ty bių char ti jos su JAV pa si ra šy-
mas, nu tie sęs ke lią mū sų ša lies na-
rys tei NA TO, ir ša lies mo der ni za vi-
mas, pa si ren gi mas na rys tei Eu ro pos 
Są jun go je.

„Li ki mas Lie tu vai bu vo dos-
nus, kad prie Lie tu vos su grį ži mo į 
pa sau lį ir dip lo ma ti nės tar ny bos su-
tvir ti ni mo vai ro sto vė jo to kie žmo-
nės. Lai kas bė ga grei tai. Šie jū sų lai-
mė ji mai daug kam iš čia esan čių jau-
no sios dip lo ma tų kar tos at sto vų ga li 
pa si ro dy ti ar jau at ro do sa vai me su-
pran ta mi. Ta čiau, kai bir že lio mė ne-
sį Lie tu vos „Tūks tant me čio žvaigž-
de“ už nuo pel nus Lie tu vos dip lo ma-
ti jai ap do va no jo me pre zi den tą Val dą 
Adam kų, sa kiau, kad nie kas iš nie-
kur ne at si ran da. Lie tu vos lai mė ji-

mams rei kė jo vi zi jos, ryž to, drą sos, 
su ma nu mo ir pa si au ko ji mo. Vi sa tai 
įkū ni jo te jūs“, - sa kė V. Ušac kas.

Ap do va no ji mo ce re mo ni jo-
je bu vę Lie tu vos va do vai pri si mi nė, 
kaip ir ko kio mis ap lin ky bė mis bu vo 
at ku ria ma vals ty bė ir Lie tu vos dip-
lo ma ti nė tar ny ba. Svei ki ni mo žo dį 
ta rė Ema nu e lis Zin ge ris - pir ma sis 
at kur tos Lie tu vos Sei mo už sie nio 
ko mi te to pir mi nin kas ir šiuo me tu 
Sei mo na rys.

V. Lands ber giui ir A. Bra-
zaus kui įteik ti du pas ku ti niai gar-
bės ženk lai „Lie tu vos tūks tant me-
čio žvaigž dė“. Šis ap do va no ji mas 
yra tei kia mas nuo 2007 me tų. Gar-
bės ženk lu „Lie tu vos tūks tant me čio 
žvaigž dė“ yra ap do va no ja mi Lie tu-
vos ir už sie nio vals ty bių pi lie čiai už 
ypa tin gus nuo pel nus, gar si nant Lie-
tu vos var dą, puo se lė jant ir plė to jant 
tarp vals ty bi nius san ty kius, taip pat 
už ypa tin gus nuo pel nus vals ty bės 
tar ny bo je. Iš vi so gar bės ženk lu ap-
do va no ti 134 as me nys ir or ga ni za ci-
jos.

UŽ SIE NIO REI KA LŲ MI NIST RAS VY GAU DAS UŠAC KAS (IŠ KAI RĖS) AP DO VA NO JA PRE ZI DEN TĄ AL GIR DĄ BRA ZAUS KĄ IR PIR MĄ JĮ 
NE PRI KLAU SO MOS LIE TU VOS VALS TY BĖS VA DO VĄ VY TAU TĄ LANDS BER GĮ 
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Už sie nio rei ka lų mi nis te ri-
jai (URM) nuo 2010 me tų sau sio 1 
die nos pe rė mus da lį re or ga ni zuo to 
Tau ti nių ma žu mų ir iš ei vi jos de par-
ta men to funk ci jų bei pa nai kin to Lie-
tu vių grį ži mo į Tė vy nę in for ma ci jos 
cent ro funk ci jas, už sie nio lie tu vių 
rei ka lų ko or di na vi mą vyk do nau jai 
įsteig tas URM Už sie nio lie tu vių de-
par ta men tas.

Nau ja sis mi nis te ri jos pa da li-
nys ku ruos ry šius su už sie nio lie tu-
vių ben druo me nė mis ir or ga ni za ci-
jo mis, ska tins li tu a nis ti nio švie ti mo 
plėt rą, tau ti nio ta pa tu mo iš sau go ji-
mą, lie tu vių kal bos, is to ri jos ir tra di-
ci jų iš lai ky mą už sie ny je.

URM taip pat pa ves ta pa reng-
ti ir pra dė ti įgy ven din ti „Glo ba lios 

Už sie nio rei ka lų mi nis te ri jo je veik lą 
pra dė jo Už sie nio lie tu vių de par ta men tas

Lie tu vos“ stra te gi ją, ku ri nu ma tys 
konk re čias prie mo nes, pa dė sian čias 
įtrauk ti už sie nio lie tu vius į Lie tu vos 
vals ty bės gy ve ni mą, ska tin ti spe cia-
li zuo tų lie tu vių dias po ros so cia li nių 
tink lų plėt rą, kon sul tuo ti už sie ny je 
gy ve nan čius tau tie čius grį ži mo į Tė-
vy nę bei in teg ra ci jos į Lie tu vos po li-
ti nį, eko no mi nį, so cia li nį ir kul tū ri nį 
gy ve ni mą klau si mais.

Ar ti miau siu me tu bus pa-
skelb ta pa ra mos už sie nio lie tu vių 
or ga ni za ci joms sky ri mo tvar ka ir 
vie šai dis ku si jai pa teik tas stra te gi jos 
„Glo ba li Lie tu va“ pro jek tas.

Už sie nio lie tu vių de par ta men-
to dar buo to jai: Ar vy das Dau no ra-
vi čius (di rek to rius), Vir gi ni ja Kli-
ma vi čie nė (spe cia lis tė); „Glo ba lios 

IŠ KAIRĖS Į DEŠINĘ: RYŠIŲ SU BENDRUOMENĖMIS IR INFORMAVIMO SKYRIAUS VEDĖJAS ALGIMANTAS MISEVIČIUS, RYŠIŲ SU 
BENDRUOMENĖMIS IR INFORMAVIMO SKYRIAUS PATARĖJA EGLĖ BLOZNELIENĖ, GLOBALIOS LIETUVOS SKYRIAUS VEDĖJA VILMA 
DAMBRAUSKIENĖ, RYŠIŲ SU BENDRUOMENĖMIS IR INFORMAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ VIOLETA RAULYNAITIENĖ, 
LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS VYGAUDAS UŠACKAS, UŽSIENIO LIETUVIŲ DEPARTAMENTO DIREKTORIUS 
ARVYDAS DAUNORAVIČIUS, GLOBALIOS LIETUVOS SKYRIAUS VYRESNIOJI SPECIALISTĖ AUŠRA DUMBLIAUSKIENĖ, RYŠIŲ 
SU BENDRUOMENĖMIS IR INFORMAVIMO SKYRIAUS VYRESNYSIS SPECIALISTAS BERTAS VENCKAITIS BEI GLOBALIOS LIETUVOS 
SKYRIAUS VYRESNYSIS SPECIALISTAS VYTAUTAS MIKELIONIS

Lie tu vos“ sky rius: Vil ma Damb-
raus kie nė (sky riaus ve dė ja), Auš ra 
Dumb liaus kie nė (vy res nio ji spe cia-
lis tė), Vy tau tas Mi ke lio nis (vy res ny-
sis spe cia lis tas); Ry šių su ben druo-
me nė mis ir in for ma vi mo sky rius: 
Al gi man tas Mi se vi čius (sky riaus 
ve dė jas), Eg lė Bloz ne lie nė (sky riaus 
pa ta rė ja), Vio le ta Rau ly nai tie nė (vy-
riau sio ji spe cia lis tė), Ber tas Venc-
kai tis (vy res ny sis spe cia lis tas).

Nau jo jo de par ta men to kon-
tak tai: Už sie nio rei ka lų mi nis te ri ja,                    
Už sie nio lie tu vių de par ta men tas: 

          J. Tumo-Vaižganto g. 2                                                                                                      
      LT-01511 Vil nius 

        Tel. + 370 5 219 5201  
                     Faks. +370 5 231 3091 

           El. p. lie tu viai@urm.lt 
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Pa lan gos Vla do Jur gu čio pa-
grin di nė je  mo kyk lo je dir bu nuo 
1999 m. Esu  vy res nio ji te at ro mo-
ky to ja ir di rek to riaus pa va duo to ja 
ne for ma lia jam ug dy mui, 1999 m. 
su bū riau mo ki nius į vi suo me ni-
nę  or ga ni za ci ją - Dra mos sam bū rį 
„M“-3-oji kar ta, aš tuo nio li ka me tų 
ati da viau Pa ne vė žio Juo zo Mil ti nio 
te at rui. Kar tu su mo ki niais ak ty viai 
da ly vau ja me įvai riuo se pro jek tuo se, 
te at ri niuo se kon kur suo se ir taip gar-
si nam ne tik mo kyk los, Pa lan gos, bet 
ir Lie tu vos var dą. Mus ži no Len ki-
jo je, Če ki jo je, Šve di jo je,Vo kie ti jo je, 
Bal ta ru si jo je, Lat vi jo je, Pran cū zi-
jo je, Ita li jo je. Ku ria me ne tik spek-
tak lius, me ni nes kom po zi ci jas, bet 
esa me su kū rę ne vie ną moks lei viš ką 

Tarp tau ti nis pro jek tas, 
skir tas Lie tu vos tūks tant me čiui

vai dy bi nį fil mą. De ta les nę in for ma-
ci ją ga li te ras ti mo kyk los tink la py-
je:  http://www.jurguciomokykla.
lt /neformalusis-ugdymas/teatro-
studija. 

Džiau giuo si, jog sau sio 15 d. 
Pa lan gos ben druo me nei pri sta tė me 
13-tą fil mą „Lie tu viais esa me mes 
gi mę“, ku ris su kur tas vyk dant tarp-
tau ti nį pro jek tą „Tau, bran gi ša lie“, 
skir tą Lie tu vos tūks tant me čiui. Fil-
me fik suo ja mos Lie tu vai bran gios 
is to ri nės vie tos, su si pa žįs ta ma su 
lie tu vių L.Rė zos kul tū ros drau gi ja 
Ka li ning ra de, jos veik la, vai kų lū po-
se skam ba lie tu viš kas žo dis. 

Gy ve na me sa vo tė vy nė je 
Lie tu vo je, bet ne kiek vie nas ži no 
svar bias Lie tu vai is to ri nes vie tas. 

No rė da mi my lė ti sa vo kraš tą ir gy-
ven ti ja me da bar, pri va lo me ži no ti 
ir pra ei tį. Is to ri jos va do vė liai, is to-
ri jos pa mo kos ne pa de da taip ge rai 
įsi sa vin ti mums svar bių mo men tų, 
kaip vaiz di nė me džia ga, ku rio je at-
si spin di Lie tu vai svar būs is to ri niai 
mo men tai. Ma nau, jog pro jek tas pa-
dė jo jau ni mui ge riau pa žin ti iš ei vi-
jos lie tu vių gy ve ni mą, tra di ci jas, pa-
dė jo ar čiau pri si lies ti prie Lie tu vos 
is to ri jos ir la biau pa mil ti ne tik sa vo 
kraš tą, bet ir su tei kė ga li my bę nau-
jais me to dais pri ar tė ti prie is to ri jos. 

Pro jek to tiks lai bu vo ska-
tin ti mo ki nių ini cia ty vą, ug dy ti 
pilietinius-socialinius ge bė ji mus, 
įtrauk ti jau ni mą į pro jek tų vyk dy mą, 
ska tin ti tarp tau ti nį jau ni mo ben dra-

PRO JEK TO VYK DY TO JAI PO FIL MO PRI STA TY MO
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dar bia vi mą, pa dė ti jau ni mui re a li-
zuo ti įvai rius ge bė ji mus, ska tin ti pa-
ži ni mo bei kul tū ri nę jau ni mo kom-
pe ten ci ją. 

Ga li ma iš šir dies pa si džiaug-
ti, kad idė jai vyk dy ti tarp tau ti nį pro-
jek tą „Tau, bran gi ša lie“ pri ta rė Pa-
lan gos mies to sa vi val dy bė, Lie tu vos 
Res pub li kos ge ne ra li nis kon su la tas 
Ka li ning ra de, Ka li ning ra do mies-
to Liud vi ko Rė zos lie tu vių kul tū ros 
drau gi ja, ku rios pir mi nin kė yra Lai-
ma Meš če ria ko va, Pa lan gos Vla do 
Jur gu čio pa grin di nė mo kyk la, ku riai 
va do vau ja di rek to rė Lai mu tė Be ne-

tie nė. Taip pat džiu gu, jog į pro jek tą 
įsi jun gė šios mo kyk los in for ma ci nių 
te chno lo gi jų mo ky to jas Os val das 
Va liu kas ir mo kyk los jau nie ji is to ri-
kai, va do vau ja mi is to ri jos mo ky to-
jos me to di nin kės Dai vos La to žie nės. 
Di džiu lis įro dy mas, jog mū sų vi sų 
veik la bu vo pra smin ga - tai iš skir-
ti nis rė mė jų bū rys: Pa lan gos mies-
to sa vi val dy bė, „Pa sau lio lie tu vis“, 
UAB „Vis kas jū sų kon to rai“, drau-
di mo gru pė „PZU Lie tu va“, UAB 
„Pit lius“, Pa lan gos fo to cent ras, 
„HBH Juo zo Alus“, Pa lan gos mies-
to laik raš tis „Pa lan gos til tas“, ra di jo 

A.PRONCKŪNIENĖ (DEŠINĖJE) KALININGRADIEČIAMS ĮTEIKIA LIETUVIŠKĄ DUONĄ

sto tis „HOT FM-TOP NON STOP“, 
UAB Coca-Cola HBC Lie tu va“, 
UAB „Bal ti jos mi ne ra li nių van de nų 
kom pa ni ja“.

Šis fil mas - tai pui kus įro dy-
mas, jog drau gys tė įvei kia sie nas, ir 
taip yra iš sau go ja mas tau tiš ku mas, 
kal ba, ple čia ma kul tū ri nė veik la. 
Tai pa vyz dys, jog, įtrau kiant vai-
kus į pro jek ti nę veik lą, su tei kia ma 
ga li my bė su vok ti, kas yra mei lė sa-
vo Tė vy nei Lie tu vai, kaip ga li ma 
bran gin ti pro tė vių že mę ir lie tu viš ką 
žo dį. No riu pa ci tuo ti Lai mos Meš-
če ria ko vos žo džius: „Fil mas „Lie-
tu viais esa me mes gi mę“ la bai nau-
din gas nau ja jai kar tai, gy ve nan čiai 
ir Lie tu vo je, ir už jos ri bų. Ti kiuo-
si, kad jis taps til tu, ku ris su stip rins 
ben dras mū sų pas tan gas dar dau giau 
my lė ti sa vo tė vy nę Lie tu vą“.

Krei piuo si į vi sus pa sau lio 
lie tu vius, no rin čius ben dra dar biau ti 
iš sau go jant lie tu viš ką žo dį. Ra šy ki-
te el. paš to ad re su: pro ncku nie ne@
gmail. com

Al ma Pro nckū nie nė
Pa lan gos Vla do Jur gu čio 

pa grin di nės mo kyk los di rek to rės 
pa va duo to ja ne for ma lia jam 

ug dy mui, vy res nio ji te at ro 
mo ky to ja, VO Dra mos sam bū ris 

„M“-3-oji kar ta“ pre zi den tė

KA LI NING RA DO LIE TU VAI ČIAI SU LIUDVIKO RĖZOS LIETUVIŲ KULTŪROS DRAUGIJOS PIRMININKE LAI MA MEŠ ČE RIA KO VA
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AR GEN TI NA
I. Lie tu vių kal bos iš lai ky mas

Ar gen ti no je tu ri me bent ke lias 
gra žiai vei kian čias lie tu vių drau gi-
jas, kai ku rias gy vuo jan čias jau 100 
me tų. Joms va do vau ja jau ant ros ir 
tre čios kar tos imig ran tų pa li kuo nys, 
bet jie sil pnai kal ba lie tu viš kai ar vi-
siš kai lie tu vių kal bos ne mo ka, to dėl 
jiems sun ku pa lai ky ti ry šį su Lie tu-
vos ins ti tu ci jo mis, sek ti Lie tu vos vi-
suo me ni nį bei kul tū ri nį gy ve ni mą. 
Kad šios drau gi jos lik tų ir to liau lie-
tu viš kos, tu ri me ruoš ti nau jus va do-
vus, mo kan čius lie tu vių kal bą. Nors 
kiek vie na drau gi ja tu ri šeš ta die ni-
nius lie tu vių kal bos kur sus, jie duo da 
tik lie tu vių kal bos pa ma tus. Rei kė tų 
sius ti jau ni mą mo ky tis į Lie tu vą, nes 
tų šeš ta die ni nių lie tu vių kal bos kur-
sų ne už ten ka. Tu rint ome ny je Pie tų 
Ame ri kos eko no mi nę ir so cia li nę pa-
dė tį, bū tų rei ka lin gos skir tin gos sti-
pen di jos Lie tu vos moks lo ins ti tu ci-
jo se ne gu „Švie ti mo mai nų pa ra mos 
fon do“ ir „Už sie nio lie tu vių rė mi mo 
cent ro“ sti pen di jos, ku rios yra sun-
kiai pri ei na mos mū sų jau ni mui.
II. Kul tū ri nės veik los pra plė ti mas

La bai nau din gos bu vo Lie tu-
vos cho rų („Lan gas“, „Vir go“, „Bre-
vis“) gast ro lės Pie tų Ame ri ko je. Jos 
bu vo ne tik di de lis įna šas į mū sų 
ben druo me nių kul tū ri nį gy ve ni mą, 
su ža di no mū sų lie tu viš kus jaus mus, 
bet taip pat bu vo pui kus lie tu vių kul-
tū ros pri sta ty mas vie ti nių ben druo-
me nių tar pe. Bū tų pa gei dau ja mas to-
kių kul tū ri nių vie ne tų ar ba ma žes nės 
ap im ties - to kių, kaip „Su ta ro“ ka pe-
la ar Klai pė dos kank lių trio - lan ky-

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 PLB Val dy bos pa reng tos ben-
dra dar bia vi mo pro gra mos ben drą ją da lį. Tę sia me PLB Val dy bos pa siū ly mus, šįkart - 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 (tę si nys)

mo si mū sų kraš tuo se rė mi mas.
II I. Lie tu vos pi lie ty bės su tei ki mas

Ir to liau mus ne ga ty viai vei kia 
dvi gu bos pi lie ty bės ne pri pa ži ni mo 
klau si mas. Ben druo me nių vei kė jai 
ir na riai, taip pat ir jau ni mas, jau čia 
pas tan gas vi so kiais bū dais ap ri bo ti 
už sie ny je gy ve nan čių lie tu vių ry šį 
su Lie tu vos vals ty be, su jų tė vų, se-
ne lių ar pro se ne lių gim ti ne. Pas ku-
ti nis, da bar vei kian tis įsta ty mas yra 
vi siš kai ne tei sin gas. Kaip ga li ma iš-
aiš kin ti to kį at ve jį, ka da Lie tu vos pi-
lie čio, gy ve nan čio už sie ny je, vie nas 
vai kas ga vo Lie tu vos pi lie ty bę to dėl, 
kad jis yra ma ža me tis, o jo bro lis 
ar se suo ne ga li jos gau ti to dėl, kad 
gi mė me tais anks čiau? Kad ją gau-
tų, rei ka lau ja ma at si sa ky ti tu ri mos 
pi lie ty bės. To kia si tu a ci ja stu mia 
žmo nes į abe jin gu mą ir ap mau dą. 
Ne vie nam iš mū sų ben druo me nės 
vei kė jų Lie tu vos pi lie ty bei gau ti bu-
vo iš kel ta są ly ga at si sa ky ti tu ri mos 
pi lie ty bės. Tai ne pri im ti nas rei ka la-
vi mas. Jei gu kal ba me apie pa ra mą, 
rei ka lin gą iš Lie tu vos iš lai ky ti lie tu-
vy bę tarp už sie ny je gy ve nan čių lie-
tu vių, mes pra šo me nes ta ty ti už tva rų 
tarp mū sų ir Lie tu vos vals ty bės.

BAL TA RU SI JA
I. Iš lai ky ti, iš plės ti ir ge rin ti 

lie tu vių švie ti mo sis te mą Bal ta ru-
si jo je (spren di mo bū das - siek ti, 
kad į Rim džiū nų ir Pe le sos mo-
kyk las bū tų ga li my bė pri im ti mo-
ki nius iš vi sos Bal ta ru si jos Res-
pub li kos re gio nų).

A/ Už tik rin ti op ti ma lų pa kan-
ka mą „Pe le sos“ mo kyk los fi  nan sa vi-

mą (spren di mo bū das: su si tar ti dvi-
ša lių de ry bų su Bal ta ru si ja me tu, nes 
tai ju ri di nis Bal ta ru si jos as muo ir ten 
mo ko si vai kai - Bal ta ru si jos pi lie čiai, 
o jei gu tai ne pa vyk tų, skir ti trūks ta mo 
fi  nan sa vi mo da lį iš Lie tu vos).

B/ Iš da lies pa rem ti lie tu viš-
ką mo kyk lą Rim džiū nuo se (Gar di-
no sri tis), ku ri iš vis yra Bal ta ru si jos 
vals ty bi nė mo kyk la, tik vi si pas ta tai 
pas ta ty ti Lie tu vos ir da bar nuo mo-
ja mi Ast ra vo ra jo no švie ti mo ir kul-
tū ros sky riams (spren di mo bū das: 
po li tiš kai pa rem ti BLB sie kius, kad 
Bal ta ru si ja skir tų vi są rei kia mą su-
mą vi siš kai iš lai ky ti mo kyk lą).

C/Dvi ša lių de ry bų su Bal ta ru-
si ja bū du už tik rin ti va do vė lių, pro-
gra mų lei dy bą, mo kyk lų ap rū pi ni mą 
mo ky mo prie mo nė mis.

D/Įsta ty miš kai ge rin ti Bal ta-
ru si jos lie tu vių (už sie nio lie tu vių) 
stu den tų ga li my bes stu di juo ti Lie tu-
vos aukš to sio se mo kyk lo se.

E/Reng ti mo ky to jų kur sus 
(pa gal Lie tu vos ir Bal ta ru si jos Švie-
ti mo mi nis te ri jų ben dra dar bia vi mo 
pro gra mą).

F/ Ska tin ti Bal ta ru si jos lie tu-
vių mo kyk lų ben dra dar bia vi mą su 
Lie tu vos aukš to sio mis mo kyk lo mis, 
rem ti moks lo dar bus apie LDK.

H/ Įsteig ti li tu a nis ti kos K. Do-
ne lai čio cent rą Bal ta ru si jo je (Mins-
kas).

II. Lie tu vių kul tū ros puo se lė ji-
mas

A/Iš sau go ti Lie tu vos fi nan-
suo ja mų mo ky to jų ir kul tū ros dar-
buo to jų, dir ban čių Bal ta ru si jo je, 
eta tų skai čių (cho re og ra fai, mu zi kos 
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mo ky to jai, ki ti kul tū ros dar buo to jai).
B/Pa rem ti Lie tu vos is to ri jos, 

ge og ra fi jos bei lie tu vių kal bos kon-
kur sų or ga ni za vi mą Bal ta ru si jo je.

Įkur ti Bal ta ru si jo je Lie tu vos 
ins ti tu to fi lia lą, ku ris pla čią ja pra-
sme spręs dvi ša lius klau si mus tarp 
dvie jų vals ty bių.

II I. Lie tu vių kul tū ros pa vel-
do iš sau go ji mas

A/Tęs ti de ry bas su Bal ta ru si-
jos val džia dėl lie tu vių kul tū ros pa-
vel do iš sau go ji mo ir įam žin i mo Bal-
ta ru si jo je.

B/Fi nan siš kai pa rem ti at mi ni-
mo len tu čių (prie is to ri nių ob jek tų) 
pro jek ta vi mo ir ga my bos dar bus.

C/Esant ga li my bei fi nan siš kai 
pa rem ti in for ma ci jos apie Lie tu vą, 
lie tu vių kul tū ros pa vel dą bal ta ru sių/
ru sų kal ba pla ti ni mą/lei dy bą Bal ta-
ru si jo je.

IV. Abi pu siai ry šiai su Lie tu-
va (eko no mi niai, kul tū ri niai, tu ris-
ti niai)

A/Iš sau go ti ir stip rin ti LR 
Kon su la to Gar di ne veik lą, kon su lu 
ski riant as me nį, iš ma nan tį Bal ta ru-
si jos po li ti kos ypa tu mus bei lie tu vių 
ben druo me nės gy ve ni mo ir po rei kių 
spe ci fi ką.

B/Da ly kiš kai pa rem ti Lie tu-
vos ir Bal ta ru si jos pa si e nio ben druo-
me nių ben drai pa reng tų pro jek tų kū-
ri mą ir įgy ven di ni mą.

GRU ZI JA
I. Iš lai ky ti li tu a nis ti nę mo-

kyk lą kaip vie ną iš lie tu vy bės iš-
sau go ji mo ba zių

A/Už tik rin ti mo kyk los dar bą 
(spren di mo bū das: ne pai sant to, kad 
nė ra pa tal pų, sa vo jė gom ir re sur sais 
ras ti ga li my bę tęs ti dar bą ).

B/Va do vė liais, pro gra ma, mo-
ky mo prie mo nė mis mo kyk la ap rū-
pin ta Tau ti nių ma žu mų ir iš ei vi jos 
de par ta men to.

C/Da ly vau ti mo ky to jų kur-
suo se (pa gal Lie tu vos Švie ti mo mi-
nis te ri jų pro gra mą). 

D/ Ska tin ti lie tu vių kil mės 
jau ni mą stu di jo ti Lie tu vo je. 

E/ Pri sta ty ti vai ku čių tė ve liams 
„Lie tu vių na mus“ ir jų pro gra mą.

II. Lie tu vių kul tū ros puo se lė ji-
mas

A/Iš leis ti dis ką su lie tu vių 
liau dies dai nom prie kny gos „Rū ta 
ža lio ji“, ku ri iš vers ta į gruzi nų kal-
bą (kny go je lie tu vių liau dies dai nos) 
2008 me tais.

B/Pa rem ti pro jek tus, skir tus 
svar biau sioms Lie tu vos šven tėms 
pa mi nė ti (Ko vo 11- oji, Va sa rio 16-
oji, Lie pos 6-oji) bei svar biems lie-
tu vių kul tū ros ju bi lie jams.

II I. Lie tu vių kul tū ros pa vel-
do iš sau go ji mas

A/Iš sau go ti su Lie tu va su si ju-
sius pa mink lus Gruzi jo je (at nau jin ti 
A.Vienuolio- Žu kaus ko me mo ria li nę 
len tą).

B/Esant ga li my bei ir fi nan si-
nei pa ra mai pa dir bė ti su ar chy vais 
dėl in for ma ci jos apie gau sią lie tu vių 
ko lo ni ją Gruzi jo je nuo Pir mo jo pa-
sau li nio ka ro lai kų.

IV. Abi pu siai ry šiai su Lie tu-
va (eko no mi niai, kul tū ri niai, tu ris-
ti niai)

A/Lie tu vos tu ris ti nių pa slau-
gų re kla mai, nau jų jų vers lo part ne-
rių pa ieš kai, in ves ti ci jų į Lie tu vą 
pri trau ki mui, iš nau do ti di de lį tarp 
dias po rų esan tį ry šį. Fik suo ti tai vi-
suo se ren gi niuo se.

B/To liau ar ti mai ben dra dar-
biau ti su vi so mis ne vals ty bi nė mis 
or ga ni za ci jo mis, ku rių veik la ati-
tin ka tau ti nių ma žu mų iš sau go ji mo 
pro gra mą.

JUNG TI NĖS AME RI KOS VALS TI JOS
I. Švie ti mas. Li tu a nis ti nės 

mo kyk los
Re mian tis Ame ri ko je iš vys-

ty tu „Eng lish as a Se cond Lan gu a-
ge“ pe da go gi niu me to du, pa ruoš ti 
vai kams ir pa aug liams in te rak ty vias 
DVD ir in ter ne ti nes kom piu te ri nes 
pro gra mas, ku rios ska tin tų vai kus ir 
jau ni mą lie tu viš kai skai ty ti, ra šy ti, 
dai nuo ti ir tai syk lin gai tar ti; mo ky-
tis Lie tu vos is to ri jos ir su si pa žin ti su 
Lie tu vos kul tū ra.

Dai va Na vic kie nė - JAV 
LB Švie ti mo Ta ry bos pir mi nin kė 
(donavickas95@hot mail. com )

II. Jau ni mo pro gra mos - 
JAV lie tu vių jau ni mo sta žuo čių 
pro gra ma Lie tu vo je

Su da ry ti stu den tams są ly gas 
pa gy ven ti Lie tu vo je, įsi dar bi nus va-

do vais va sa ros sto vyk lo se, ar sta-
žuo tis Lie tu vo je sa vo pro fe si jo se.

Bi ru tė Bub lie nė, JAV LB Vi-
ce pir mi nin kė (Bi ru te Bub lys@com-
cast. net)

II I. Ame ri kos lie tu vių ar-
chy vų su tvar ky mas, iš sau go ji mas

JAV Lie tu vių Ben druo me nė 
iš lai ko ke le tą di de lių Ame ri kos lie tu-
viams ir Lie tu vai reikš min gų ir svar-
bių ar chy vų. Šiuo me tu jie dar yra pri-
žiū ri mi ir iš lai ko mi Ame ri kos lie tu vių 
lė šo mis la bai ri bo tu per so na lu ir sa-
va no rių pas tan go mis. Ta čiau jau pra-
de da ma pri trūk ti pri ty ru sių žmo nių, 
no rin čių ar ga lin čių tuos ar chy vus 
tvar ky ti ir ap ra šy ti. Yra pra dė ti ar chy-
vų ap ra šy mai, ta čiau rei kia žmo nių, 
ku rie tą dar bą ga lė tų tęs ti ir ga lu ti nai 
ar chy vus su tvar ky tų taip, kad ži no tu-
me, kas juo se lai ko ma. Tuo met ar chy-
vuo se lai ko mą me džia gą, do ku men tus 
bei fo tog ra fi  jas bus ga li ma nau do ti is-
to ri niams ty ri nė ji mams ir lei di niams 
ruoš ti. No rė tu me, kad Lie tu vos ati tin-
ka mos ins ti tu ci jos bū tų vy riau sy bės 
pa rem tos tam, kad su jo mis ben drau-
jant ga lė tu me gau ti po ke lis spe cia lis-
tus, ku rie nuo lat dirb tų ar sta žuo tų si 
mū sų ar chy vuo se. Ar chy vai, ku riems 
yra rei ka lin ga pa gal ba: Pa sau lio lie-
tu vių ar chy vas (PLA) Li tu a nis ti kos 
ty ri mo ir stu di jų cent re (LTSC) Chi-
ca go je ir Ame ri kos lie tu vių kul tū ros 
ar chy vas (AL KA) Put nam, Con nec-
ti cut. Dar yra Su si vie ni ji mo lie tu vių 
Ame ri ko je (SLA) ar chy vas, At ei ti-
nin kų ar chy vas, Bal ti mo rės Lie tu vių 
na mų ar chy vas ir ki ti ar chy vai, ku-
riems ir gi bū tų nau din ga spe cia lis tų 
ar bib lio te ki nin kų pa gal ba juos ap-
ra šant. Šiems dar bams yra rei ka lin gi 
pri ty rę bib lio te ki nin kai ir is to ri kai, 
ku rie su pras tų ar chy va vi mo nau dą ir 
ži no tų do ku men tų tvar ky mo ir jų ap-
ra šy mo me to dus. At ei ty je su tvar ky tus 
ir ap ra šy tus ar chy vus elekt ro ni nia me 
for ma te bus ga li ma pa skelb ti per in-
ter ne ti nius tink la pius. In ter ne te esan ti 
in for ma ci ja bus vi siems pri ei na ma. 

Da lė Lu kie nė - JAV LB, Kul-
tū ros ta ry bos pir mi nin kė (da le lu-
kas@ve ri zon. net  

IV. Kul tū ra. Kul tū ri nių vie-
ne tų kvie ti mas į Ame ri ką

Yra rei ka lin gas ben dra dar-
bia vi mas su Lie tu vos ins ti tu ci joms 
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vystant kul tū ri nių vie ne tų pri sta-
ty mą Ame ri ko je. Pa vyz džiui, JAV 
Lie tu vių Ben druo me nei yra sun ku 
iš kvies ti ir iš lai ky ti di des nius tau ti-
nių šo kių ir dai nų an samb lius kaip 
„Lie tu va“, ku rie ga lė tų Ame ri ko je 
at sto vau ti Lie tu vai ne tik lie tu vių bet 
ir ame ri kie čių tar pe. Bū tų la bai nau-
din ga Lie tu vos kul tū ri niam įvaiz-
džiui Ame ri ko je jei Lie tu vos Vy-
riau sy bė su da ry tų są ly gas to kiems 
an samb liams pa si ro dy ti Ame ri kos 
di džių jų mies tų vie šo sio se kon cer-
ti nė se sa lė se. To kiems ren gi niams 
yra rei ka lin gas il ga lai kis įsi pa rei go-
ji mas, kon tak tų su da ry mas, iš anks ti-
nis kon cer tų pla na vi mas (bent me tai 
ar dve ji į prie kį) ir fi nan si nis ke lio-
nių už tik ri ni mas.

V. Ben dra dar bia vi mas su 
Lie tu vos am ba sa da ir kon su la tais

No rė tu me glau des nio ben dra-
vi mo su Lie tu vos am ba sa da ir kon-
su la ti nėms įstai goms dėl kul tū ri nių 
vie ne tų pa si ro dy mo Ame ri ko je. Kai 
am ba sa da ar kon su la tai kvie čia an-
samb lius ar at li kė jus iš Lie tu vos, 
tu rė tų bū ti pra ne ša ma Lie tu vių Ben-
druo me nei iš anks to, kad bū tų ga-
li ma ko or di nuo ti jų pa si ro dy mus 
ir su da ry ti pro gą tiems at li kė jams 
ar an samb liams pa si ro dy ti lie tu vių 
ben druo me nės ap y lin kė se.

JUNG TI NĖ KA RA LYS TĖ
I. Švie ti mas

A/Skir ti fi nan si nius ir žmo-
giš kuo sius iš tek lius li tu a nis ti nio 
švie ti mo, kaip aka de mi nės sri ties, 
ty ri mams ska tin ti - kaup ti ir ana li-
zuo ti 150 me tų li tu a nis ti nio švie-
ti mo emig ra ci jo je pa tir tį; nu sta ty ti 
ge riau sią pe da go gi nę me to di ką sie-
kiant iš lai ky ti lie tu vių kal bą ir tau-
ti nį iden ti te tą; tir ti psicho lo gi nius 
ir so cio lo gi nius veiks nius, įta ko jan-
čius lie tu vių kal bos, kaip gim to sios, 
bet ne pa grin di nės, il ga lai kį funk ci-
o na lu mą; ap ro buo ti pa sau ly je sėk-
min gai tai ko mas ant ro sios kal bos 
mo ky mo me to di kas ir tech ni kas lie-
tu vių kal bos mo ky mo spe ci fi kai.

B/Ga ran tuo ti li tu a nis ti nio 
švie ti mo už sie ny je sta tu so pri pa ži ni-
mą bei su kur ti pro ce dū rą li tu a nis ti-
nė se mo kyk lo se dir ban čių pe da go gų 
sta žui skai čiuo ti. 

C/Ap rū pin ti li tu a nis ti nes mo-
kyk las va do vė liais, pra ty bų są siu vi-
niais ir ki to mis prie mo nė mis.

D/Pa ruoš ti ir pat vir tin ti ben-
drą ją mo ky mo si li tu a nis ti nė se mo-
kyk lo se pro gra mą ir re ko men duo-
ja mų prie mo nių są ra šą. Ska tin ti li-
tu a nis ti nė se mo kyk lo se dir ban čius 
pe da go gus ak ty viai da ly vau ti va do-
vė lių ir ben dro sios pro gra mos pa-
ruo ši mo pro ce se. 

E/Už tik rin ti Lie tu vos švie-
ti mo ir ki tų vals ty bi nių ins ti tu ci jų 
glau dų ben dra dar bia vi mą su lie tu vių 
ben druo me nių švie ti mo ta ry bo mis, 
švie ti mo ko mi si jo mis ar Val dy bos 
žmo nė mis, de le guo tais ko or di nuo ti 
li tu a nis ti nio švie ti mo klau si mus. 

F/Pa dė ti ren giant li tu a nis ti nių 
mo kyk lų mo ky to jų kva li fi ka ci jos 
kė li mo kur sus - pa gei dau ti na ša ly je, 
ku rio je re zi duo ja ma.

G/Ir to liau ak ty viai pri si dė ti 
prie Jung ti nės Ka ra lys tės Lie tu vių 
Ben druo me nės sie kio įves ti lie tu vių 
kal bos bran dos eg za mi ną (GCSE) 
- pa nau do jant dip lo ma ti nius ry šius 
tie sio giai ben drau jant su JK po li-
ti kais, švie ti mo ins ti tu ci jo mis bei 
įtrau kiant šį klau si mą Eu ro pos Są-
jun gos di rek ty vų lyg me ny je.
II. Kul tū ra

A/Įvai ria pu siš kai ska tin ti ir 
rem ti liau dies kul tū rą pro pa guo jan-
čių ko lek ty vų veik lą. 

B/Rem ti ben druo me nės pro-
jek tus, skir tus svar biau sioms Lie tu vos 
res pub li kos šven tėms pa mi nė ti (Va sa-
rio 16-oji, Ko vo 11-oji, Lie pos 6-oji).

C/Rem ti Lie tu vių Ben druo-
me nės kul tū ri nius pro jek tus, pa de-
dan čius iš sau go ti tau ti nę kul tū rą, 
tra di ci jas ir iden ti te tą.

D/Or ga ni zuo ti et ni nės veik los 
ir liau dies ama tų va sa ros sto vyk las 
už sie nio jau ni mui. Ska tin ti kul tū ri-
nius mai nus tarp Lie tu vos ir už sie-
nio ša lių, po pu lia rin ti lie tu viš ką me-
ną už sie ny je.

E/Rem ti Lie tu vos pri sta ty mo 
už sie nio ša ly se pro jek tus, ap rū pin-
ti ben druo me nes vaiz di ne me džia ga 
(sten dai, nuo trau kos), kil no ja mo mis 
pa ro do mis, ku rias de monst ruo ti už-
sie nio ša ly se vyks tan čiuo se fes ti va-
liuo se, mu gė se.
II I. Jau ni mas

A/Ska tin ti jau ni mo veik lą 
kul tū ros ir spor to sri ty se, rem ti ini-
cia ty vas ir ben dra dar biau ti iš lai kant 
lie tu viš ką iden ti te tą ir kal bą.

B/Rem ti stu den tų ap si kei ti mo 
pro gra mas tarp Lie tu vos ir už sie nio 
ša lių, įtrau kiant stu den ti ją į lie tu viš-
ką veik lą.

C/Rem ti me ti nius stu den tų su-
si ti ki mus, pa lai kant di a lo gą su Lie-
tu va, dis ku si jas apie Lie tu vos at ei tį.

D/Ska tin ti už sie nio lie tu vių 
jau ni mo ry šius su Lie tu vos jau ni-
mo or ga ni za ci jo mis ir rem ti ben drus 
pro jek tus.
IV. Spor tas

A/Rem ti ir ska tin ti spor to ko-
lek ty vų da ly va vi mą pa sau lio lie tu-
vių spor ti nė se var žy bo se.

B/Or ga ni zuo ti var žy bas, tur-
ny rus, spor ti nius ren gi nius, įtrau kiant 
di des nį tau tie čių skai čių, po pu lia ri-
nant Lie tu vos spor ti nin kų pa si e ki mus, 
pa kvie čiant įžy mius spor ti nin kus.

C/Fi nan siš kai pa rem ti spor ti-
nės ba zės pa ruo ši mo pro jek tą Lie tu-
vių So dy bo je. 

D/Pri im ti ir glo bo ti Lie tu vos 
olim pie čius 2012 m. Lon do no olim-
pi a do je.

V. Ry šiai su Lie tu vos ins ti tu ci jo mis
A/Tęs ti ge rą ją pa tir tį, ku ri su-

kaup ta ben dra dar biau jant su Tau ti nių 
ma žu mų ir iš ei vi jos de par ta men tu.

B/Ry šiams su ben druo me ne 
skir ti as me nį, su pran tan tį JK ben-
druo me ni nės veik los ypa tu mus ir 
spe ci fi ką.

C/Am ba sa dos ir ben druo me-
nės ry šius dieg ti part ne rys tės bū du.

D/Stip rin ti kon su li nių tar ny bų 
tink lą, iš nau do jant vie tos žmo niš-
kuo sius re sur sus, įdar bi nant vie tos 
lie tu vius, kel ti ap tar na vi mo kul tū rą 
ir kon su li nio ap tar na vi mo ko ky bę.

E/Or ga ni zuo ti iš va žiuo ja mą-
sias „kon su li nes mi si jas“ ša ly je, 
įtrau kiant vie ti nės ben druo me nės 
na rius, ir tuo pri si dė ti prie vie nin gos 
ir tvir tos ben druo me nės kū ri mo.

LEN KI JA
VI. Iš lai ky ti lie tu vių švie ti-

mo sis te mą Sei nų ir Puns ko kraš te
A/Už tik rin ti pa kan ka mą „Ži-

bu rio“ mo kyk los Sei nuo se fi nan-
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sa vi mą (spren di mo bū das: su si tar ti 
dvi ša lių de ry bų su Len ki ja me tu, o 
jei gu tai ne pa vyk tų, skir ti trūks ta mo 
fi nan sa vi mo da lį iš Lie tu vos).

B/2010 m. pa baig ti Ko vo 11 
-osios lie tu vių li cė jaus prie sta to 
Puns ke sta ty bą (spren di mo bū das: 
po li tiš kai pa rem ti LLB sie kius, kad 
Len ki ja skir tų vi są rei kia mą su mą 
sta ty boms už baig ti ir vi siš kai iš lai-
ky tų mo kyk lą).

C/Dvi ša lių de ry bų su Len ki ja 
bū du už tik rin ti va do vė lių, pro gra mų 
lei dy bą, mo kyk lų ap rū pi ni mą mo ky-
mo prie mo nė mis.

D/Įsta ty miš kai ne pa blo gin ti 
Len ki jos lie tu vių (už sie nio lie tu vių) 
stu den tų ga li my bių stu di juo ti Lie tu-
vos aukš to sio se mo kyk lo se.

E/Reng ti mo ky to jų kur sus 
(pa gal Lie tu vos ir Len ki jos švie ti mo 
mi nis te ri jų ben dra dar bia vi mo pro-
gra mą).

F/Ska tin ti Len ki jos lie tu vių 
mo kyk lų ben dra dar bia vi mą su Lie-
tu vos aukš to sio mis mo kyk lo mis, 
rem ti moks lo dar bų apie Su val kų 
kraš tą lei dy bą (pvz., M. Čer ne lie nės 
dak ta ro di ser ta ci ja - Len ki jos lie tu-
vių švei ti mas po II Pa sau li nio ka ro).

II. Lie tu vių kul tū ros puo se lė ji-
mas

A/ Iš sau go ti Lie tu vos fi nan-
suo ja mų mo ky to jų ir kul tū ros dar-
buo to jų Puns ke eta tų skai čių (cho-
re og ra fai, mu zi kos mo ky to jai, ki ti 
kul tū ros dar buo to jai) bei skir ti vie ną 
eta tą Sei nų „Lie tu vių na mams“ (iš 
vi so 5 eta tai).

B/Pa rem ti Lie tu vos is to ri jos, 
ge og ra fi jos bei lie tu vių kal bos kon-
kur sų moks lei viams or ga ni za vi mą 
Len ki jo je.

C/Pa rem ti pro jek tus, skir tus 
svar biau sioms Lie tu vos šven tėms pa-
mi nė ti (Ko vo 11- oji,Va sa rio 16-oji, 
Lie pos 6-oji) bei svar biems lie tu vių 
kul tū ros ju bi lie jams, pvz., 2010 m. 
„Auš ros“ lei di nio 50-mečio mi nė ji mas.

II I. Lie tu vių kul tū ros pa vel-
do iš sau go ji mas

A/Tęs ti de ry bas su Len ki jos 
val džia dėl lie tu vių kul tū ros pa vel do 
įam žin i mo Sei nuo se bei ant i lie tu viš-
ko pa mink lo pa ša li ni mo Ber zny ke.

B/Fi nan siš kai pa rem ti at mi ni-
mo len tu čių (prie is to ri nių ob jek tų) 
pro jek ta vi mo ir ga my bos dar bus.

C/Esant ga li my bei fi nan siš kai 
pa rem ti in for ma ci jos apie Lie tu vą, 
lie tu vių kul tū ros pa vel dą len kų kal-
ba pla ti ni mą/lei dy bą Len ki jo je.

IV. Abi pu siai ry šiai su Lie tu va 
(eko no mi niai, kul tū ri niai, tu ris ti niai)

A/Iš sau go ti ir stip rin ti LR Kon-
su la to Sei nuo se veik lą, kon su lu ski-
riant as me nį, iš ma nan tį Len ki jos po li-
ti kos ypa tu mus bei Lie tu vių Ben druo-
me nės gy ve ni mo ir po rei kių spe ci fi  ką.

B/Da ly kiš kai pa rem ti Lie tu-
vos ir Len ki jos pa si e nio ben druo me-
nių ben drai pa reng tų pro jek tų kū ri-
mą ir įgy ven di ni mą (ES fi nan suo ja-
mos pro gra mos „Lietuva-Lenkija“ 
sek re to ria tas yra Vil niu je, ta čiau li gi 
šiol Len ki jos lie tu vių pa reng tus pro-
jek tus ver ti na ten dir ban tys Len ki jos 
spe cia lis tai, ku rie ne iki ga lo su pran-
ta lie tu vių kul tū ros ir pa vel do iš sau-
go ji mo Len ki jo je klau si mą, kai ku-
rių veik lų spe ci fi ką).

C/Pa nau do ti Var šu vo je, Su-
val kuo se, Sei nuo se ir Puns ke esan-
čius žmo giš kuo sius ir ma te ria lius re-
sur sus (pvz., „Lie tu vių na mai“ Sei-
nuo se) Lie tu vos tu ris ti nių pa slau gų 
re kla mai, nau jų jų vers lo part ne rių 
pa ieš kai, in ves ti ci jų į Lie tu vą pri-
trau ki mui, kon fe ren ci jų ren gi mui.

D/„Lie tu vių na mų“ bei „Ži-
bu rio“ mo kyk los Sei nuo se pa tal pas 
pa nau do ti Lie tu vos moks lei vių, me-
ni nin kų sto vyk loms, ple ne rams, pa-
žin ti nių eks kur si jų, spor ti nių var žy-
bų su ren gi mui.

Pabaiga kitame numeryje

PLB Val dy bos pir mi nin kė Re-
gi na Na ru šie nė su lau kė at sa ky mo į 
sa vo laiš ką LR Tei sin gu mo mi nis te-
ri jai, ku ria me dė ko ja ma už ak ty vu mą 
sie kiant iš sau go ti pa sau lio lie tu vių 
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. „Jū sų pas tan gos pa lai ky ti glau-
džius ry šius su Lie tu vos Res pub li kos 
vals ty bės val dy mo ins ti tu ci jo mis, 
ben dra dar biau ti bei kar tu siek ti Lie-
tu vai svar bių tiks lų yra iš ties gerb ti-
nos ir svei kin ti nos, - sa ko ma laiš ke. 
- Tei sin gu mo mi nis te ri ja be jo kios 
abe jo nės pa lai ko lie tu vy bės iš sau go-
ji mo idė ją, su pran ta jos svar bą lie tu-
vių tau tai ir vi sai Lie tu vos vals ty bei 
bei sten gia si su da ry ti kuo pa lan kes-
nes ga li my bes už sie ny je gy ve nan-
tiems lie tu viams da ly vau ti Lie tu vos 

„Tei sė kū ros ini cia ty vų“ ir „Tei sės ak tų ste bė se nos“ skil tys in ter ne te
tei sė kū ros pro ce se, su pa žin din ti juos 
su nau jau siais tei sės ak tais, ga li my-
be ini ci juo ti tei sės ak tų pa kei ti mus.

2009 m. va sa rą Tei sin gu mo 
mi nis te ri jos in ter ne to sve tai nė je pra-
dė jo veik ti nau jos „Tei sė kū ros ini-
cia ty vų“ ir „Tei sės ak tų ste bė se nos“ 
skil tys, ku rio se kiek vie nas as muo, 
esan tis tiek Lie tu vo je, tiek už sie ny-
je, ga li tei kti pa siū ly mus dėl tei sės 
ak tų to bu li ni mo ar nau jų tei sės nor-
mų su kū ri mo.

Tei sin gu mo mi nis te ri ja taip 
pat at krei pia dė me sį, jog mi nis te ri-
jos ini cia ty va nuo 2009 m. bir že lio 
mė ne sio Sei mo tei sės ak tų pro jek tų 
po sis te mė je pra dė ti skelb ti vi si vals-
ty bės ins ti tu ci jų bei įstai gų ren gia mi 
tei sės ak tų pro jek tai, į ku riuos sa vo 
pas ta bas bei siū ly mus ga li pa teik ti 

kiek vie nas su in te re suo tas as muo.
Vi si as me nų pa teik ti siū ly mai, 

pas ta bos, ini cia ty vos yra iš sa miai 
ap svars to mi bei įver ti na mi, nes tik 
taip tei sė kū ros pro ce sas taps efek-
ty ves niu, ko ky biš kes niu, ge riau siai 
ati tin kan čiu vi suo me nės lū kes čius ir 
in te re sus.

At si žvel giant į aukš čiau iš-
dės ty tas ini cia ty vas Tei sin gu mo mi-
nis te ri ja kvie čia vi sus pa sau lio lie-
tu vius ak ty viai da ly vau ti tei sės ak tų 
kū ri mo pro ce se, tei kiant pas ta bas, 
ko men ta rus bei pa siū ly mus. Pa lai-
ky da mi vie nin gos ir tvir tos ben druo-
me nės kū ri mo idė ją, ti ki mės nuo šir-
daus ben dra dar bia vi mo ir at ei ty je“, 
- sa ko ma Tei sin gu mo mi nis te ri jos 
laiš ke.
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PLJS XIII su va žia vi mas vy ko Pie tų Ame ri ko je

 2009 m. me tų gruo džio 22-
2010 m. sau sio 7 die no mis Ar gen ti-
no je, Urug va ju je ir Bra zi li jo je vy ko 
XIII Pa sau lio lie tu vių jau ni mo kong-
re sas, ku ria me da ly va vo lie tu vių jau-
ni mo or ga ni za ci jų iš įvai rių pa sau lio 
vals ty bių at sto vai. Jau nie ji už sie nio 
lie tu viai tris sa vai tes spren dė įvai-
rias jau ni mui ak tu a lias pro ble mas 
bei stu di jų die nų me tu iš rin ko nau ją 
Pa sau lio lie tu vių jau ni mo są jun gos 
(PLJS) val dy bą bei pir mi nin ką, ku-
riuo ta po Jung ti nės Ka ra lys tės at sto-
vas Kęs tas Pi kū nas. 

„Esu la bai dė kin gas vi siems, 
ku rie ma ni mi pa si ti kė jo ir ati da vė sa-
vo bal są. Ma no bei nau jo sios val dy-
bos tiks las bus dar la biau su stip rin ti 
Pa sau lio lie tu vių jau ni mo są jun gą, 
už tik rin ti glau des nį ben dra dar bia vi-
mą tarp vi sų lie tu vių ben druo me nių 
bei kur ti ar ti mes nį di a lo gą su ki to-
mis Lie tu vos ir tarp tau ti nė mis or ga-
ni za ci jo mis plė to jant PLJS veik lą“, 
- sa ko nau ja sis PLJS pir mi nin kas 
Kęs tas Pi kū nas. 

Vi są at ei nan čią tre jų su pu-
se me tų ka den ci ją nau jo ji val dy ba 
steng sis tęs ti jau pra dė tus dar bus bei 

už tik rins efek ty ves nę Pa sau lio lie-
tu vių jau ni mo są jun gos veik lą. Dar 
yra daug ne nu veik tų dar bų, vie nas iš 
jų - dvi gu bos pi lie ty bės klau si mas, 
tad PLJS val dy ba dirbs bei ieš kos 
ge riau sių spren di mų. Pa grin di nis 
nau jo sios val dy bos už da vi nys - kad 
PLJS tap tų at vi res ne pa sau lio ir Lie-
tu vos jau ni mui bei įvai rioms or ga-
ni za ci joms. Bus sten gia ma si ge rin ti 
PLJS įvaiz dį ir pa ro dy ti, jog tai nė ra 
ei li nė ne veiks min ga jau ni mo or ga ni-
za ci ja, to dėl šiuo me tu yra la bai svar-
bu mo der ni zuo ti bei nau jai api brėž ti 
aiš kią PLJS struk tū rą, ku ri už tik rins 
to les nę veik lą. Per at ei nan čius tre jus 
me tus PLJS taps at vi res ne, lanks tes-
ne bei mo der nes ne or ga ni za ci ja, ati-
tin kan čia vi sus to kiai or ga ni za ci jai 
ke lia mus rei ka la vi mus. „Mū sų val-
dy bo je yra daug jau nų ir ener gin gų 
žmo nių, ku rie pri ta ria PLJS vi zi jai 
bei no ri pri si dė ti prie jos kū ri mo“, - 
džiau gia si pir mi nin kas. 

XIII Pa sau lio lie tu vių jau ni-
mo kong re se bu vo pri im tas dar vie-
nas la bai svar bus spren di mas. Po 
karš tų ir il gų dis ku si jų kong re so da-
ly viai pri ta rė Pa sau lio lie tu vių jau-

ni mo są jun gos at sto vy bės įstei gi mui 
Lie tu vo je. „Šios at sto vy bės su kū-
ri mas - tai di de lis žings nis ir pa ra-
ma PLJS val dy bos dar bui bei PLJS 
veik los su stip ri ni mui Lie tu vo je“, - 
sa ko PLJS pir mi nin kas.

Nau ją ją PLJS val dy bą su da ro: 
Jung ti nės Ka ra lys tės at sto vai Kęs-
tas Pi kū nas (pir mi nin kas) ir Ka ro lis 
Ado mai tis; JAV at sto vė Gied rė Kaz-
laus kai tė Bel gi jos at sto vas Ve nan tas 
Gri ciū nas; Ka na dos at sto vai Sta sys 
Ku lia vas, Pet ras Vai čiū nas ir Sau lius 
Sim o na vi čius; Vo kie ti jos at sto vas 
Mar ty nas Gau ril či kas, Ar gen ti nos 
at sto vas Ju an Ig na cio Four ment Kal-
ve lis ir Urug va jaus at sto vas Ni co las 
Ve lo. 

Ki to - XIV Pa sau lio lie tu vių 
jau ni mo kong re so or ga ni za ci niai 
dar bai per duo ti Jung ti nės Ka ra lys tės 
lie tu vių jau ni mo są jun gai, kur kong-
re san tai su si rinks 2013-ųjų me tų va-
sa rą.

Ka ro lis Ado mai tis
PLJS val dy bos na rys 

www.pljs.org
ka ro lis .a do mai tis@pljs.org 

NAUJOJI PLJS VALDYBA. PIRMININKAS KĘSTAS PIKŪNAS - VIDURYJE
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„Nors gi miau dva re (mat Ma-
my tė ne su spė jo nu vyk ti į Tel šių li-
go ni nę), ma no gy ve ni mas ne vi suo-
met bu vo „dva riš kas“. Esu Die vu liui 
la bai dė kin ga, kad tu riu ge rą svei ka-
tą ir ga liu ti kė tis nuo sta bios at ei ties. 

Bū da ma 8 me tų re gė jau sa vo 
Tė ve lio kru vi nas ran kas, lai kan čias 
va de les, kai 1944 m. spa lio 6 d. ve ži-

JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE

PL nuo lat ra šo apie lie tu vy bei už sie ny je nu si pel niu sius žmo nes. Šį kar tą nu ta rė me pa-
pa sa ko ti apie pa čio „Pa sau lio lie tu vio“ tal ki nin kę - iž di nin kę iš JAV, Il li nois vals ti jos, Ele ną 
Ska li šie nę. Mū sų pa pra šy ta ji ap ra šė sa vo gy ve ni mą ir sa vo apylinkės ben druo me nę. Tai gi 
pa tei kia me Ele nos Aka vic kai tės Ska li šie nės gy ve ni mo is to ri ją ir jos op ti mis ti nį ra ši nį apie 
sa vą ją - Waukegan/La ke Coun ty Lie tu vių Ben druo me nę, ku riai p. Eliu tė su vy ru yra pa au ko ję 
daug gra žiau sių gy ve ni mo me tų.

Ma no gy ve ni mas ne vi suo met bu vo „dva riš kas“

mu trau kė mės nuo so vie tų per Ši lu-
tę, prieš su sprog di nant til tą. Ve ži me: 
tė ve lis Vla das, ma my tė Ste fa ni ja ir 
dviem me tais už ma ne jau nes nis ma-
no bro liu kas Va le ri jo nas.

Po la bai var gin gos ke lio nės 
per Ka ra liau čių bom ba vos ne pa tai-
kė į mū sų trau ki nio va go ną Ber ly ne 
(pa tai kė į ki tą va go ną). Bu vo iš gy ve-

ni mų ir ki tuo se ka ro ra jo nuo se. 1944 
m. žie mo ti te ko Vo kie ti jos šiau rės 
ry ti nia me kai me ly je. Var gin gą ka lė-
di nę eg lu tę puo šė me iš ka ri nių lėk tu-
vų iš mes to mis si dab ro spal vos juos-
te lė mis. Val gė me bul ves ir mor kas. 

Ka rui pa si bai gus 5 me tus pra-
lei do me Vo kie ti jos sto vyk lo se, kur 
te ko lan ky ti pra di nę mo kyk lą. Bet 
ne ga liu pa mirš ti, kad 1946 me tais 5 
mė ne siams at si dū riau tu ber ku lio zės 
san a to ri jo je, bet už tat bu vau vi siš kai 
pa gy dy ta.

Ame ri kos kran tus pa ma čiau 
1949 me tais, ka da dė dė Jo nas Aka-
vic kas mū sų šei my nė lę par si ga be no 
į Wausau, Wisconsin. Ten pra lei do-
me me tus. Tė ve liai, ne mo kė da mi 
ang lų kal bos, ne ga lė jo gau ti ge ro 
dar bo ir iš lai ky ti šei mą. Ži no da mi, 
kad ar ti mi gi mi nės (dvie jų dė džių 
šei mos) taip pat at vy ko į Ame ri ką ir 
ap si gy ve no šiau rės Il li nois vals ti jo-
je, prie Michi ga no eže ro, kur bu vo 
dau giau fab ri kų, per si kė lė me ir mes.

Waukegan, Il li nois (kur ir da-
bar dar vis gy ve nu), ra do me lie tu vių 
tel ki nius ir net lie tu vių sta ty tą baž-
ny čią (Šv. Balt ra mie jaus), kle bo ni-
ją, mo kyk lą, sa lę ir ban ką. Pra dė jau 
lan ky ti mo kyk lą, bet ne lie tu vių. 
Bū da ma gal 17 me tų pra dė jau šok-
ti „Bi jū no“ tau ti nių šo kių ko lek ty ve. 
Tuo pa čiu me tu stai ga pra ra dau sa-
vo Bro liu ką, ku ris mi rė, sir gęs vos 4 
mė ne sius, krau jo vė žiu (leu ke mi ja). 
Jis bu vo pa lai do tas ka pi nė se ne to li 
Waukegano, kur taip pat yra pa lai-
do ti gan žy mūs lie tu viai, pra dė ję lie-
tu viš ką veik lą šia me ra jo ne dar prieš 
1900 me tus.

Ne bai gu si vie ti nės gim na zi-

ELE NA AKA VIC KAI TĖ SKA LI ŠIE NĖ SU TAU TI NIAIS RŪ BAIS, NU AUS TAIS GARSIŲJŲ 
DAILININKŲ TA MO ŠAI ČIŲ
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jos su si pa ži nau su sa vo bū si mu vy-
ru Edu ar du, ku ris bu vo 2 me tai vy-
res nis už ma ne. Žais da vo me ten i są, 
kal bė da vo me Lie tu vos lais vi ni mo 
tem o mis. Te ko lai ki nai at si skir ti, kai 
jis iš vy ko į „Uni ver si ty of Il li nois“, 
o aš gy ve nau Chi ca go je ir lan kiau 
„Northwestern Uni ver si ty“. Su si tuo-
kė me Waukegano Šv. Balt ra mie jaus 
baž ny čio je, kai man bu vo 20 me tų, 
ir iš ke lia vo me į vy ro uni ver si te tą, 
kad jis ga lė tų baig ti aukš tuo sius ar-
chi tek tū ros kur sus. Aš ta da jau ga-
lė jau dirb ti bu hal te re/sek re to re, ir 
taip pa dė jau iš lai ky ti mū sų jau nu tę 
„šei mą“, kol vy ras bai gė moks lus. 
Po uni ver si te to ke lia vo me at gal į 
Waukeganą.

Mes su Edu ar du vi suo met 
mė gi no me bū ti ten ai, kur bu vo me 
rei ka lin gi, kur bu vo ga li ma iš kel ti 
Lie tu vos var dą, pra de dant ke lio ne 
į New Yor ką 1965 m. de monst ruo ti  
prie Jung ti nių Tau tų or ga ni za ci jos 
(ma no že mai tis Tė ve lis, jau 71 m., 
ir gi da ly va vo).

Edu ar das daž niau siai pir mi-

nin ka vo mū sų ap y lin kės JAV Lie tu-
vių Ben druo me nei ar ba bu vo po li ti-
nių rei ka lų ve dė jas, o aš 1965 me tais 
bu vau iš rink ta iž di nin ke ir nuo tų 
me tų iki da bar, karts nuo kar to, už-
ė miau JAV LB ap y lin kės iž di nin kės, 
sek re to rės, vi ce pir mi nin kės ir ke lis 
kar tus net pir mi nin kės pa rei gas. Abu 
vei kė me BALF šal pos or ga ni za ci-
jo je, o Edu ar das sklei dė Lie tu vos 
var dą bū da mas vi so kiau sio se ame ri-
kie tiš ko se or ga ni za ci jo se ir net jo se 
pir mi nin kau da mas.

Ma no pro fe si nė kar je ra su si-
klos tė taip pat sėk min gai: dau giau-
siai lai ko pra ė jo dir bant vy riau sią ja 
ad mi nist ra to re ir bu hal te re (dau giau 
kaip 30 me tų) ad vo ka tų fir mo je, ku-
rios raš ti nės bu vo ne tik Waukegane 
(pa grin di nė raš ti nė), bet ir Chi ca go-
je ir Ari zo nos vals ti jo je. Aš taip pat 
sam džiau sek re to res ir lei dau dar-
bo tai syk les. Net da bar, jau bū da ma 
73 me tų, dir bu dviems ad vo ka tams. 
Kaip ži no te, esu ir PL pre nu me ra-
tų iž di nin kė. Taip pat esu Lietuvių 
Bendruomenės ap y lin kės val dy bos 

na rė - vi ce pir mi nin kė ži niask lai dai.
Iš gy ve nau di de lį skaus mą 

pra ra du si sa vo gy ve ni mo drau gą 
Edu ar dą. Jis pa li ko ma ne stai ga, po 
šir dies ope ra ci jos 2006 m. ko vo 6 d. 
At si min da ma, kad ka dai se Edu ar das 
bu vo sa kęs: „aš lie tu vis ir vi suo met 
bū siu lie tu vis... jei gu man kas nors 
at si tik tų, no riu bū ti pa lai do tas tik-
tai Lie tu vo je“. Taip ir pa da riau - jo 
pa lai kus at ve žiau į Lie tu vą ir pa lai-
do jau Pet ra šiū nų ka pi nė se, Kau ne. 
Pa mink lą pas ta čiau - pa gal jo pa ties 
pro jek tą, ku rį jis bu vo sukūręs sa vo 
ge ram drau gui prieš dau ge lį me tų: 
tai laip tai į Dan gų. Pa mink las bu vo 
pa šven tin tas 2009 bir že lio 27 d.

Šį pa va sa rį, ma nau, par duo siu 
man jau per di de lį gy ve na mą jį na mą 
ir nu si pirk siu bu tą. 

Si un čiu taip pat mū sų ap y lin-
kės is to ri jos ap yb rai žą, ku ri pa dės 
ge riau su pras ti mū sų veik lą. Mes 
abu su vy ru tą is to ri ją su kū rė me, ir 
ji bu vo at spaus din ta ne vie na me lei-
di ny je. 

Ele na Aka vic kai tė Ska li šie nė

Gra žio je vie to je, Michi ga-
no eže ro pa kran tė je, apie 50 my lių 
į šiau rę nuo Chi ca gos, sto vi mū sų 
die nų Waukegan - Il li nois vals ti jos 
La ke Coun ty ap skri ties cent ro mies-
tas su dau giau kaip 88 000 gy ven-
to jų. Jį su pa Zion, Gur nee, Li ber ty-
vil le ir ki ti ma žes nie ji šios ap y lin-
kės mies te liai. Ne to lie se yra ir La ke 
Fo rest, High land Park, Deer field ir 
Ver non Hills. 1835 m. šis mies tas, 
ta da dar kai mas, bu vo va di na mas 
„Waukegance Patawwattamiekai“ 
ar ba „Lit tle Fort“ (Ma žo ji tvir to vė). 
Pir mie ji lie tu viai Waukegane pra dė-
jo kur tis jau XIX a. pa bai go je. Tuo 
me tu čia įsi kū rė ir Šv. Balt ra mie jaus 
lie tu vių pa ra pi ja, ku ri nuo lat au go ir 
plė tė sa vo lie tu viš ką veik lą.

Nė ra leng va trum pai ap ra šy ti 
šios se nos Waukegan/La ke Coun ty 
lie tu vių ben druo me nės is to ri ją. Dar 
sun kiau iš var din ti vi sus ben druo-
me nės na rius, ak ty viai pri si dė ju sius 

Iš JAV LB Waukegan/La ke Coun ty ap y lin kės is to ri jos
prie pra smin gos lie tu viš kos veik los 
var dan Lie tu vos ar jos žmo nių ge ro-
vės. To dėl šio je ap žval go je ne ap si-
sto siu prie at ski rų per so na li jų ar žy-
mes nių jų vei kė jų, tik pa vaiz duo siu 
is to ri nius jų dar bus ir veik lą gar si-
nant Lie tu vą ir jos iš lais vi ni mo rei-
ka lą, jų pas tan gas sie kiant iš lai ky ti 
lie tu vy bę ir tau tiš ku mą sve ti ma me 
kraš te, to li nuo sa vo sios tė vy nės. 
Vi są Waukegan/La ke Coun ty Lie-
tu vių Ben druo me nės veik lą ga li ma 
sus kirs ty ti į pen kis ry šes nius lai ko-
tar pius.

1891-1949 m. Ap y lin kės 
lie tu vių tvir to vė

Pir ma sis lie tu vis pės čias į 
Waukeganą iš Chi ca gos at ke lia vo 
dar 1891-siais. Pa ju tus, kad šia me 
mies te ga li ma leng viau su si ras ti dar-
bą ir ge riau įsi kur ti, į Waukeganą 
at vy ko ir dau giau mū sų tau tie čių. 
Jie kū rė lie tu viš kas šei mas ir no riai 

jun gė si į di dė jan čią lie tu viš ką ben-
druo me nę, nes Waukegane ir jo ap-
y lin kė se dar bo už te ko vi siems. 1896 
m. rugp jū čio 24-ją įku ria ma Šv. 
Balt ra mie jaus lie tu viš ko ji pa ra pi ja. 
Pra džio je ku ni gai at vyk da vo iš Chi-
ca gos ir pa mal dos vyk da vo drau ge 
su len kais. Tais pa čiais me tais bu-
vo įreng ta ir lai ki no ji baž ny čia bei 
vie no kam ba rio kle bo ni ja. 1908 m. 
pas ta ty ta me di nė baž ny čia, o se no ji 
pa vers ta mo kyk la. 1912 m. pas ta ty-
ta dvie jų aukš tų mū ro mo kyk la. Mo-
kyk lo je dir bo lie tu vai tės ka zi mie-
rie tės. Jos dės tė pa mo kas ang lų ir 
lie tu vių kal bo mis. Lie tu vių tau py mo 
ins ti tu ci ja ati da rė du ris 1924-siais. 
1937 m. pa ra pi jie čiai pas ta tė mo der-
nią go tiš ko sti liaus baž ny čią ir kle-
bo ni ją. Po ke le to me tų bu vo pas ta-
ty tas ir nau jas vie nuo ly nas. Šven tų jų 
Balt ra mie jaus, Juo za po ir An ta no 
drau gi jos ne to li nuo pa ra pi jos pas ta-
tė sve tai nę su dviem sa lė mis, sce ną 
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ir kar čia mą ir pa va di no ją Lie tu vių 
au di to ri ja, į ku rią po Ant ro jo pa sau-
li nio ka ro at vy kę lie tu vių trem ti niai 
su ei da vo pa mi nė ti svar bią sias šven-
tes ir pa bend rau ti. Ši erd vi au di to ri ja 
ir pa ra pi jos mo kyk la il gą lai ką bu vo 
pa grin di niai lie tu vių su si tel ki mo ir 
įvai rių tau ti nių ren gi nių cent rai - lie-
tu vių „di džio ji tvir to vė“.

1950-1959 m. Trem ti nių 
veik los pra džia

Po II Pa sau li nio ka ro čia at-
vy ku sių jų ap y lin kės trem ti nių veik la 
pra si dė jo 1949 m. spa lio 10 d., su-
šau kus vi suo ti nį su si rin ki mą. 1950 
m. bir že lio 11 d. su si rin ki mo pro to-
ko le pa žy mė ta, kad nu tar ta su si or-
ga ni zuo ti ir pa si va din ti „Waukegan 
ap y lin kės lie tu vių trem ti nių bū re-
liu“. 1951 m. rug sė jo 24 d. bū re-
lio su si rin ki me, da ly vau jant Cent ro 
val dy bos at sto vui, vie nin gai nu tar ta 
per si or ga ni zuo ti, pri si jun giant prie 
„Lie tu vių trem ti nių ben druo me nės 
Il li nois vals ti jo je“. 1951 m. bu vo 
už re gist ruo ta 56 lie tu vių trem ti nių 
pa var dės, iš ku rių šei mų pil na tei-
siais na riais dar bu vo lai ko mi 93 as-
me nys. 1953 m. sau sio 20 d. ši or-
ga ni za ci ja įsi jun gė į JAV Lie tu vių 
Ben druo me nę (ku ri bu vo in kor po-

ruo ta 1952 m. va sa rio 15 d.). 1954 
m. va sa rio 25 d. Waukegan ap y lin kė 
nu spren dė tap ti ofi ci a lia JAV Lie-
tu vių Ben druo me nės ap y lin ke. Per 
de šimt me tį (1949-1959) Waukegan 
ap y lin kė bu vo la bai veik li: su kū rė 
cho rą, šo kių gru pę „Bi jū nas“, dra-
mos ra te lius, da ly va vo mies tų pa ro-
do se, ren gė mi nė ji mus, ge gu ži nes ir 
po ky lius ir net mė gi no ke le tą kar tų 
steig ti lie tu viš kas šeš ta die ni nes mo-
kyk las. Ak ty viai lie tu viš ko je veik lo-
je reiš kė si ir dir bo ne vien į val dy-
bą iš rink tie ji. Ne ga li ma pa mirš ti tų, 
ku rie ran ka ta da ra šė pa kvie ti mus 
į su si rin ki mus (nes tuo lai ku to kių 
spaus di ni mo prie tai sų, kaip da bar, 
dar nie kas ne tu rė jo), dir bo sa lės vir-
tu vė je kon cer tui vyks tant, na muo se 
ga mi no lie tu viš ką mais tą į pa ro das 
nu vež ti, rin ko au kas BALF ir ki-
tiems svar biems rei ka lams. Pa mi nė ti 
tu ri me ir tuos, ku rie lan kė ir glo bo-
jo li go nius (ke liau da mi il gus at stu-
mus), rin ko au kas lai do tu vėms ir pa-
šal pas vargs tan tiems ben druo me nės 
na riams. Šiam dar bui at lik ti rei kė jo 
la bai daug pa si ry žu sių ir pa si šven-
tu sių žmo nių, to dėl ke lias de šim ties 
pa var džių mi nė ji mas šio je ap žval go-
je ne bū tų už ten ka mas.

1960-1979 m. Waukegan 
ap y lin kės plėt ra

Dau gė jant na rių ir veik lai 
stip rė jant Waukegan lie tu vių ap y lin-
kė net ke lis kar tus kei tė sa vo pa va-
di ni mą. Nu si sto vė jo da bar ti nis - JAV 
LB Waukegan/La ke Coun ty pa va di-
ni mas. Tuo me tu Waukegan Lie tu vių 
Ben druo me nės ap y lin kė į sa vo gre tas 
pri trau kė daug pro fe sio na lų ir aukš-
tos kla sės įvai rių sri čių spe cia lis tų, 
ku rie at vy ko gy ven ti į Waukeganą 
ir ki tus pu siau ku ror ti nius ap y lin kės 
mies te lius, dau giau sia prie eže rė lių, 
ar čiau ty ros gam tos. Šios pui kios 
gy ve ni mui vie to vės ir ge rė jan čios 
gy ve ni mo są ly gos iš ju di no nau jai 
at si kė lu sius lie tu vius pri si dė ti prie 
Waukegan/La ke Coun ty ap y lin kės 
veik los. Ka dan gi čia ap si gy ve no ne-
ma žai gy dy to jų ir ki tų pro fe sio na lų, 
tu rin čių ne ma žas pa ja mas, ap y lin kė 
ta po vie na stip riau sių Lie tu vių fon-
do rė mė jų. Ben dra vi mas su Il li nois 
vals ti jos po li ti kais bei JAV Kong re-
so at sto vais ati da rė daug du rų Lie-
tu vos rei ka lams. Ruoš da ma Lie tu-
vos Ne pri klau so my bės mi nė ji mus 
ir ki tas lie tu viš kas šven tes ap y lin-
kės val dy ba nuo lat kvie tė si žy mius 
me no vie ne tus bei kal bė to jus, tarp 
jų „Dai na vos“ an samb lį ir bū si mą jį 
Lie tu vos pre zi den tą Val dą Adam kų. 
1965 m. ben druo me nės na riai ak ty-
viai da ly va vo de monst ruo jant dėl 
Lie tu vos lais vės at ga vi mo prie Jung-
ti nių Tau tų Or ga ni za ci jos New Yor-
ke, vi suo met Chi ca go je, Milwaukee 
ir ki to se vie to se. Ap y lin kė taip pat 
pa dė jo įsteig ti me ni nius ko lek ty vus, 
pa vyz džiui, mo te rų seks te tą „Vil tis“, 
pra plės ti jau ni mo ir vy res nių jų šo kių 
gru pes „Bi jū nas“, ir Šv. Balt ra mie-
jaus pa ra pi jos miš rų cho rą. Taip pat 
pa ska ti no žy mias ope ros so lis tes, 
gy ve nan čias mū sų ap y lin kė je, pa-
si ro dy ti pla tes nei Ame ri kos vi suo-
me nei, tu rint pa rei gą kaip ga li ma 
gar siau at sklei džiant oku puo tos Lie-
tu vos pa dė tį. Pas ta rą jį dvi de šimt me-
tį jau nes nie ji vei kė jai drą siai die gė 
nau jas po li ti nes idė jas: pra dė jo ag-
re sy vią veik lą per vie ti nę ame ri kie-
čių spau dą ir ra di ją, ver žė si į ame-
ri kie čių or ga ni za ci jas su pa skai tom 
apie Lie tu vos ne tei sė tą ir žiau rią 

(IŠ KAI RĖS PIR MO JE EI LĖ JE): ELE NA SKA LI ŠIE NĖ, SI GI TA DA MA ŠIE NĖ, ELE O NO-
RA KRUZI KIE NĖ; (AT RO JE EI LE JE) AL GIS TA MA ŠAUS KAS, AL DO NA KA VA LIŪ NIE NĖ IR 
PRA NAS PET RO LIŪ NAS
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oku pa ci ją ir įgi jo daug Lie tu vą už-
jau čian čių drau gų vi suo se val džios 
sluoks niuo se. Jaus da mi tė vų rū pes tį 
dėl spar taus nu tau tė ji mo grės mės at-
stei gė net dvi šeš ta die ni nes mo kyk-
las: Šv. Balt ra mie jaus mo kyk lo je ir 
pa sau lie ti nę - gre ti mos ame ri kie čių 
mo kyk los pa tal po se.

1980-1989 m. Ap y lin kės 
bud ru mas

Kaip ir ki to se lie tu viš ko se ap-
y lin kė se, pas ta rą jį de šimt me tį mū-
sų ben druo me nė ėmė pas te bi mai 
nu tau tė ti, ati tol ti nuo lie tu vy bės ir 
tau ti nių tra di ci jų. Lie tu viš kai kal-
ban čių jų ma žė jo. Bu vu sių lie tu viš kų 
mo kyk lų at ža ly nas ro dė vis ma žiau 
no ro da ly vau ti ben druo me nės veik-
lo je. Gau sė jant miš rių šei mų ap y lin-
kės biu le te niuo se, po bū viuo se, ren-
gi niuo se pri rei kė įves ti dvi kal bys tę, 
ta čiau veik la vis tiek ne at slū go. VI 
Tau ti nių šo kių šven tė je, ku ri 1980 
m. vy ko Chi ca go je, mū sų ap y lin kei 
at sto va vo net dvi šo kių gru pės: jau-
ni mo ir stu den tų „Bi jū nas“ ir sen jo rų 
„Klum pė“. Šv. Balt ra mie jaus pa ra-
pi jos jau niau sias is to ri jo je kle bo nas 
ati džiai mo kė si lie tu vių kal bos, kad 
ga lė tų pa mal das ves ti lie tu viš kai, nes 
sa vo moks lus bu vo bai gęs ang liš kai. 
1987 m. ap y lin kės lie tu viai kar tu su 
pa ra pi jos ame ri kie čiais su ren gė eku-
me ni nį Krikš čio ny bės Lie tu vo je 600 
me tų su kak ties iš kil min gą mi nė ji mą. 
Nors ben druo me nės na rių ma žė jo, 
ap y lin kės kul tū ri nis, po li ti nis ir or-
ga ni za ci nis dar bas bu vo sėk min gai 
tę sia mas to liau. Ap y lin kė ati džiai 
re a ga vo į vi sus cent ro ir ap y gar dos 
val dy bų ra gi ni mus rink ti pa ra šus 
ir tęs ti kon tak tus su Ame ri kos val-
džios at sto vais dėl Lie tu vos lais vės 
ir ne pri klau so my bės rei ka lų. Daug 
pas tan gų bu vo dė ta sie kiant kuo pla-
čiau per pa sau lį pa gar sin ti Lie tu vos 
ryž tą iš si va duo ti iš so vie ti nio jun go. 
Dar ge ro kai prieš ne pri klau so my bės 
at ga vi mą, Va sa rio 16-osios pro ga 
pa ger biant Lie tu vos ir vi sų lie tu vių 
sie kius, Waukegan ir gre ti mų mies tų 
val džios na riai pa skel bė re zo liu ci-
jas. Vie ti nė te le vi zi ja ir ra di jas pra-
plė tė bei pa daž ni no sa vo va lan dė les 

apie Lie tu vos pa dė tį ir var ga ną jos 
žmo nių gy ve ni mą so vie ti nia me ro-
ju je, apie iš ei vi jos jaus mus, apie au-
gan tį pa si prie ši ni mą So vie tų Są jun-
gai. Vie ti nis dien raš tis vis daž niau 
tal pi no ve da muo sius. Ame ri kie čių 
vi suo me nė la bai nuo šir džiai pa lai kė 
lie tu vių pas tan gas iš lais vin ti iš pa-
ver gė jo sa vą ją tė vy nę ir jos žmo nes 
ir įsi dė mė jo de šimt me čius kas met 
ant Ro tu šės ke lia mą lie tu viš ką tris-
pal vę. Ne pa pras ti įvy kiai Lie tu voj, 
džiaugs mas lie tu vių ir ame ri kie čių 
vi suo me nė je dėl ne pri klau so my bės 
at sta ty mo la bai pa vei kė žmo nes, į 
ben druo me ni nę veik lą įsi jun gė nau-
jos pa jė gos.

1990-2005 m. Ap y lin kės 
re ne san sas

Lie tu vai at ga vus ne pri klau so-
my bę Waukegan/La ke Coun ty lie-
tu vių ap y lin kė at gi jo ir at si nau ji no. 
Ji pa ju to vis di dė jan tį nau jos ban-
gos iš Lie tu vos ant plū dį ir nuo šir-
džiai iš tie sė ran kas vi siems, ku rie 
pa no ro su ras ti lie tu viš ką sa le lę mi-
nioj ki ta tau čių. Jaus da mi ap y lin kės 
ge ra no riš ku mą nau jai at vy ku siems 

tau tie čiai iš Lie tu vos no riai jun gia si 
į ben druo me nę ir jos lie tu viš ką veik-
lą. Čia jiems at vi ros vi sos ga li my bės 
pa dir bė ti net ben druo me nės val dy bų 
ir ko mi te tų aukš čiau siuo se sluoks-
niuo se. Tik gai la, kad tau tie čių ant-
plū džio ne su lau kė Šv. Balt ra mie jaus 
pa ra pi ja. Pa si kei tus pa ra pi jos žmo-
nių tau ty bei bu vo pa keis tas ir kle-
bo nas. Da bar ti nis kle bo nas, ma ty-
da mas ma žė jan tį lie tu vių skai čių pa-
mal do se, 1996 m. va sa rio 25 d. pa-
nai ki no lie tu viš kas mi šias ir net pa-
kei tė baž ny čios pa va di ni mą į „Sag-
ra da Fa mi lia“. Ke le tą me tų prieš tai 
bu vo par duo ta ir Lie tu vių au di to ri ja, 
nes lie tu viai ap si gy ve no to liau. Per 
pas ta ruo sius dvy li ka me tų ap y lin kė 
iš au go iki 326 na rių. Val dy ba pa si-
pil dė nau jais aukš to moks lo pro fe-
sio na lais, ku rie no riai dir ba su vie ti-
niais lie tu viais. Rei kia pa žy mė ti, kad 
jau ke le tas me tų, kai val dy bą su da ro 
apie 80 proc. nau jai at vy ku sių ir tik 
20 proc. sen bu vių. Gau sė ja ren gi nių, 
dau gė ja me ni nių ko lek ty vų. Li ber-
ty vil le mies te jau tre ji me tai vei kia 
Ge di mi no li tu a nis ti nė mo kyk la. Yra 
nau jų už si mo ji mų: gal spor to gru pes 

ELENA IR EDU AR DAS SKALIŠIAI SU KONG RE SO NA RIU RO BERT MCCLO RY APIE 
1970-1975 M.
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su kur ti, gal net ir pas to ves nę vie tą 
pa bend ra vi mui ir ren gi niams su si-

ras ti. Nau jai at-
vy kęs jau ni mas 
ypač no riai jun-
gia si į tau ti nių 
šo kių ko lek ty-
vus. Ap y lin kės 
tau ti nių šo kių 
gru pės „Klum-
pė“ na riai šiuo 
me tu taip su si-
drau ga vo, kad 
ne ži nia ar ga-
li ma kur ras ti 
ge res nį nau jai 
at vy ku sių ir 
sen bu vių ben-
dra vi mą.

G a  l i  m e 
džiaug tis ir di-
džiuo tis, kad iš 
Waukegan ap-
y lin kės nuo jos 
pir mo jo lie tu-
vio gy ven to jo 
1891-aisiais į 
di džią ją veik lą 
iš ė jo daug žy-
mių vei kė jų ir 
ge ra da rių:  ke-
le tas ku ni gų, 
se se lių ka zi-
mie rie čių, pa-
ra pi jos ir sa lės 

sta ty to jų, Eu ro pos nu ga lė to jos Lie-
tu vos krep ši nio ko man dos na rių, 

ŠV. BAL TRA MIE JAUS LIE TU VIŲ BAŽ NY ČIA WAU KE GA NE, IL, 
PA STA TY TA 1937 M. LIN COLN IR 8-OSIOS GAT VIŲ KAM PE. DA-
BAR ČIA – SAN DĖ LYS, IŠ BAŽ NY ČIOS LAN GŲ IŠ IM TI VIT RA ŽAI. 
EDU AR DO SKA LI ŠIAUS NUOTR. 2005 M.

pir mų jų trem ti nių or ga ni za to rių į LB 
ap y lin kę, įvai rių ka den ci jų val dy bų 
bei ko mi te tų na rių, JAV LB ir PLB 
Val dy bų ir Ta ry bų va do vų bei na rių, 
BAL Fo at sto vų bei dar buo to jų, Lie-
tu vių fon do pra di nin kų bei stip rių 
au ko to jų, ben druo me nei pa li ki mus 
pa da riu sių jų ir kt. Jų vi sų var dus čia 
pa mi nė ti bū tų ne į ma no ma, o svar bių 
pra leis ti ne ga li ma.

Nors jau pra ė jo dau giau nei 
100 me tų nuo lie tu viš kos pa ra pi jos 
at si ra di mo ir dau giau nei 50 me-
tų nuo II Pa sau li nio ka ro trem ti nių 
veik los pra džios, Waukegano lie tu-
vių ap y lin kės veik la ir to liau lie ka 
pra smin ga. Mes ir to liau lie ka me 
Di džio ji lie tu vy bės tvir to vė šiau ri-
nė je Il li nois vals ti jos že mė je. Nuo 
pat įsi kū ri mo iki da bar ren ka me 
JAV LB Ta ry bos na rius, ren gia me 
iš kil min gus mi nė ji mus, po bū vius, 
ge gu ži nes. In for muo ja me lie tu vių 
ir ame ri kie čių vi suo me nę ir Lie tu-
vos at sto vy bes apie sa vo ap y lin kę 
ir jos sie kius dėl Lie tu vos la bo. Iš-
ti ki mai ren ka me Va sa rio 16-osios 
au kas, per lei džia me so li da ru mo mo-
kes tį Kraš to val dy bai ir net pa si da li-
na me pu siau su ja mū sų pa li ki mais. 
Da ly vau ja me JAV LB ap y gar dos ir 
Kraš to val dy bos už si mo jais: ra šo-
me laiš kus ir si un čia me re zo liu ci jas 
į Ame ri kos val džios ins ti tu ci jas dėl 
Lie tu vos ne pri klau so my bės sie kių 
įtvir ti ni mo ir vi suo met Lie tu vą sta-
to me ant pje des ta lo.

Iš pir mo sios ban gos į tė vy nę 
grį žo ne di de lis pro cen tas. Jų pa li-
kuo nių šios ap y lin kės erd vė je ga lė-
tu me pri skai čiuo ti apie 10 000-15 
000. Iš ant ro sios ban gos trem ti nių 
ben druo me nės stei gi mo me tu tė vy-
nėn bū tų grį žę be veik vi si, jei Lie-
tu va bū tų ta da ta pu si vėl ne pri klau-
so ma. Ta čiau už au gus at ža ly nui ir 
at si ra dus anū kams be pla nuo ja grįž ti 
la bai ma žas pro cen tas. Da ry ti ko kią 
nors iš va dą apie mū sų tre čią ją ban gą 
gal dar per anks ti, bet to li nu ma tan-
tys op ti mis tai jau sap nuo ja ga li my-
bes grįž ti į Lie tu vą su šiek tiek san-
tau pų. 

Ele na Ska li šie nė

Jau pra dė ta griau ti Šv. Jur-
gio baž ny čia Sha nan do ah, Penn syl-
va ni jos vals ti jo je, ku ri bu vo viena 
se niau sių lie tu vių sta ty tų baž ny čių 
Ame ri ko je. Šv. Jur gio baž ny čios pa-
ra pi e jie čiai dau giau kaip tre jus me-
tus ėjo per teis mus, krei pė si į Lie-
tu vos dip lo ma tus, Penn syl va ni jos 
val džią, Ka ta li kų baž ny čios hie rar-
chus JAV ir Lie tu vo je, o svar biau sia 
- mel dė si, bet nie kaip ne su ge be jo iš-
sau go ti sa vo my li mos baž ny čios.

Ra mu tė Žu kai tė

Griau na ma se niau sia 
JAV lie tu vių baž ny čia

ŠV. JUR GIO BAŽ NY ČIA SHE NAN DO-
AH, PA ŠVEN TIN TA 1894 M. 1972 M.
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Daž no kai iš ei vi jos lie tu vių 
spau do je skai to me apie ne si bai gian-
čias varg šės mū sų Tė vy nės pro ble mas. 
Ar gi vis kas Lie tu vo je taip jau blo gai? 
Kad ir pir mo ji rim ta tarp tau ti nė mū sų 
ša lies krep ši nio fe de ra ci jos dip lo ma ti-
nė per ga lė, kuo met lie tu viams už si de-
gė ža lia švie sa da ly vau ti Tur ki jo je ki-
tą met or ga ni zuo ja mo se Pa sau lio vy rų 
krep ši nin kų pir me ny bė se. 

O kas ga lė jo prieš be veik 20 
me tų pa gal vo ti, kad vie nas drą siau-
sių tuo me ti nių Lie tu vos ki no stu di-
jos fil mų, 1990 m. die nos švie są iš-
vy dę „Vai kai iš Ame ri kos vieš bu čio“ 
(rež. Rai mun das Ba nio nis), ku ria me 
vai di na dar ta da be veik nie kam ne-
ži no mi jau ni ak to riai Arū nas Sa ka-
laus kas bei šiais me tais tarp še šių LR 
Kul tū ros mi nis te ri jos na ci o na li nė-
mis pre mi jo mis įver tin tų me ni nin kų 
pa te kęs Ro lan das Kaz las (be je, vie-
nin te lis šių 6 „pa tep tų jų“ tar pe ak-
to rius), da bar ta pę tik ro mis žvaigž-
dė mis, šie met kar tu su ki tais sep ty-
niais me ni niais bei še šiais trum po 
met ra žo lie tu vių re ži sie rių fil mais 
bus pri sta ty ti pa sau lio „sos ti nės“ 
New Yor ko mo der naus me no muzie-
ju je (Mu seum of Mo dern Arts)?! 
Lie tu vos Kul tū ros bei už sie nio rei-
ka lų mi nis te ri jų bei Ka zic kų šei mos 
fon do pa ra mos dė ka mū sų tau tie čių 

Lie tu vių ki ne ma tog ra fi  jos per ga lė New Yorke

ki no die nos Man hat tan, NY, ta po is-
to ri niu lie tu vių ki ne ma tog ra fų įver-
ti ni mu, ko kio ka žin ar ga lė jo ti kė tis 
ir di džiau si op ti mis tai. Pa grin di niu 
mo der naus lie tu viš ko ki no fes ti va lio 
or ga ni za to riu mi ta po Mo MA fil mų 
de par ta men to ku ra to rius Lau ren ce 
Kar dish, ku ris pra džio je no rė jo su-
reng ti vi sų tri jų Bal ti jos ša lių ki no 
fil mų ret ros pek ty vą New Yor ke, bet 
pla čiau su si pa ži nęs su lie tu vių re ži-
sie rių kū ry ba, nu ta rė su ruoš ti vien 
mū siš kių ki no fil mų fes ti va lį. Gruo-
džio 4-14 die no mis vy ku sio se lie tu-
vių ki no die no se Man hat tan lan kė-
mės net tris kart, iš vy do me ne tik kul-
ti ne Lie tu vos at gi mi mo lai ko tar pio 
juos ta vir tu sius „Vai kus iš Ame ri kos 
vieš bu čio“, ku riuos meist riš kai su re-
ži sa vo vie no įžy miau sių mū sų ša lies 
ki no ak to rių Do na to Ba nio nio sū-
nus Rai mun das, fil mas, ku riuo New 
Yor ko lie tu vių ki no fes ti va lis bu vo 
iš kil min gai ati da ry tas, da ly vau jant 
Lie tu vos ge ne ra li nio kon su la to at-
sto vams pra ė ju sio gruo džio 4-ąją, o 
taip pat už da ry tas pa ger biant pa tį R. 
Ba nio nį šio sau sio 14 die ną, bet ir 
1997 m. me tais Ša rū no Bar to (kar tu 
su K. Go lu be va) su kur tus „Na mus“, 
o taip pat vos šie met pa si ro džiu sį 
„Du bu rį“ pa gal R. Gra naus ko ro ma-
ną, ek ra ni zuo tą re ži sie riaus Gy čio 

Luk šo. Be je, šis juodai-baltas fil-
mas, ku rio pa sau li nė prem je ra įvy ko 
Mont real (Ka na da) fes ti va ly je 2009 
m. rugp jū čio mėn. 25 d., jau spė jo 
iš ko vo ti pri zą už ge riau sią re ži sū rą 
ir ope ra to riaus dar bą (Vik to ras Ra-
dze vi čius) Ta li ne pir mą jį 2009 m. 
gruo džio mėn. sa vait ga lį pa si bai gu-
sia me tarp tau ti nia me ki no fes ti va ly-
je „Juo do sios nak tys“ (angl. „Black 
Nights“) ir jau pri sta ty tas nuo Lie-
tu vos 2009 m. Ame ri kos ki no aka-
de mi jos „Os ka rų“ kon kur sui no mi-
na ci jo se ge riau siam fil mui už sie nio 
kal ba ka te go ri jo je. Prieš mi nė tų ki no 
juos tų de monst ra vi mą gau siai į New 
Yor ko mo der naus me no muzie jaus 
„The Roy & Niu ta Ti tus“ te at ro sa-
lę su si rin kę įvai rių tau ty bių žiū ro vai 
tu rė jo pro gos iš girs ti me ni nin kų Ša-
rū no Bar to, Gy čio Luk šo, Rai mun do 
Ba nio nio in terp re ta ci ją ang lų kal ba, 
ko dėl jie pa si rin ko bū tent to kį siu-
že tą ir ką sie kė pa vaiz duo ti vie nu ar 
ki to kiu re ži sū ri niu spren di mu. Į ki no 
mė gė jus krei pė si ir tarp tau ti nio trum-
po met ra žo fi l mų fes ti va lio „Tink lai“ 
di rek to rius Ar tū ras Jev do ki mo vas, 
di džią ja da li mi pri si dė jęs prie šios 
lie tu viš ko ki no rest ros pek ty vos or-
ga ni za vi mo vie na me įta kin giau sių 
Ame ri kos ir vi so pa sau lio mo der naus 
me no muzie jų. Tai gi šis ne ei li nis mū-
sų tau tie čių me ni nin kų pa si e ki mas 
- stam bus ak muo į ne nu tils tan čių jau-
nos mū sų vals ty bės kul tū ros ir me no 
pa si e ki mų kri ti kų dar žą, na, o mes, 
Ry tų pa kran tė je gy ve nan tie ji, te ga-
li me ap gai les tau ti, kad toks pui kus 
ren gi nys ne pa sie kė di džiau sios mū sų 
tė vy nai nių dias po ros „Vė jų“ mies te... 
vie nin te lio iš Mo MA fes ti va ly je pa ro-
dy tų lie tu viš kų fi l mų - „Du bu rio“ per-
žiū ra Chi ca go je ir su si ti ki mai su rež. 
G. Luk šu su reng ti gruo džio 17-19 d., 
na, o ki tur gy ve nan tiems be lie ka įsi-
klau sy ti į, ma no ma ny mu, ge riau sio 
vi sų lai kų lie tu viš ko ki no fi l mo „Vai-
kai iš Ame ri kos vieš bu čio“ bai gia ma-
ja me epi zo de nu ska mė ju sios dai nos 
žo džius.. .tai dar ne va ka ras! 

Lau ry nas Mi se vi čius

G. LUK ŠAS (IŠ KAI RĖS) PRI STA TO „DU BU RĮ“, ŠA LIA - A. JEV DO KI MO VAS. EU-
GE NI JOS MI SE VI ČIE NĖS NUO TR.
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Pa si se kė ma žai Con nec ti cu to 
vals ti jai - čia pri skai čiuo ja ma apie 
40 tūks tan čių lie tu viš kų šak nų tu-
rin čių tau tie čių, o tarp jų gy ve na ir 
dir ba po e tai To mas Venc lo va, Ma ry-
tė Stan kus Sau lai tė, Jo nas Zda nys, 
Dan guo lė Sa dū nai tė, Aus tė Pe čiū ra.

Vie nas jau niau sių ir, ga liu 
drą siai tei gti, pro duk ty viau sių po e tų 
šia me kraš te, o gal ir vi so je iš ei vi jo-
je yra Jo nas Zda nys. Jis gi mė ir au-
go New Bri tain mies te ly je, Ja ni nos 
ir Al fon so Zda nių šei mo je. Jo nu kas 
bu vo ant ras iš ke tu rių vai kų. Vi si 
Zda nių vai kai lan kė New Bri tain lie-
tu vių šeš ta die ni nę mo kyk lą, ku rio je 
vai kus mo kė mo ky to ja Kot ry na Ma-
ri jo šie nė. Kaip pri si me na Jo no Zda-
nio ma ma, mo ky to ja la bai my lė jo 
vai kus ir jie my lė jo sa vo mo ky to ją ir 
ją la bai ger bė. 

Zda nių šei mo je kny gos už i-
ma gar bin gą vie tą. Ja ni na Zda nie nė 
la bai mėgs ta skai ty ti. Jo nu kas nuo 
pat ma žu mės ne si skir da vo su kny ga 
taip pat. Mo kyk lo je bu vo ga bus mo-
ki nys, tad bai gęs vi du ri nę mo kyk lą 
įsto jo į Ya le uni ver si te tą New Ha ven 

Po e tas ir ver tė jas Jo nas Zda nys

mies te. Šia me gar sia me uni ver si te-
te jis įgi jo ang lų li te ra tū ros stu di jų 
ba ka lau ro laips nį. Ma gist ro ir dak-
ta ro laips nius ap si gy nė New Yor ko 
uni ver si te te. Po stu di jų Jo nas Zda-
nys, jau nas pro fe so rius, ke le tą me tų 
dės tė Ya le uni ver si te te ang lų li te ra-
tū rą, va do va vo po e zi jos ir ver ti mo 
te o ri jos bei prak ti kos se mi na rams. 
1998 m. jis bu vo pa kvies tas dirb ti 
Con nec ti cu to vals ti jos Švie ti mo de-
par ta men to vi ce mi nist ru ir dir bo šio-
je po zi ci jo je dau giau kaip 11 me tų. 
Nuo 2009 m. rugp jū čio mėn. pra dė-
jo dirb ti „Sac ret Heart“ uni ver si te te 
ang lų li te ra tū ros pro fe so riu mi, taip 
pat į jo pa rei gas įei na uni ver si te to 
ad mi nist ra ci niai rei ka lai (dės ty to-
jų sam dy mas ir jų dar bo ver ti ni mas, 
nau jų aka de mi nių stu di jų pro gra-
mų stei gi mas ir prie žiū ra). „Sac ret 
Heart“ uni ver si te tas yra di džiau sias 
ka ta li kiš kas uni ver si te tas Nau jo jo-
je Ang li jo je - ja me mo ko si iki 6000 
stu den tų.

J. Zda nys yra Lie tu vių PEN 
cent ro ir Lie tu vos ra šy to jų są jun gos 
na rys, ra šo lie tu vių ir ang lų kal bo-

mis. Pa ti pir mo ji jo po e zi jos kny ga 
„Voi ce on an Ant hill“ pa si ro dė 1982 
m. Vė liau jis iš lei do dar try li ka po-
e zi jos rin ki nių lie tu vių ir ang lų kal-
bo mis. 1987 me tais J. Zda nys ga vo 
„The Phi lips Po e try Award“ {JAV) 
ap do va no ji mą. Vė liau jo po e zi ją 
įver ti no ir Lie tu va. 1994 m. jam pa-
skir ta Lie tu vos ra šy to jų drau gi jos 
pre mi ja už ei lė raš čių rin ki nį „Auš ros 
dai na“. 1995 m. - Lie tu vos ra šy to jų 
są jun gos ir Lie tu vos kul tū ros mi nis-
te ri jos ap do va no ji mas už ge riau sią 
li te ra tū ros ver ti mą - „Four Po ets of 
Lithu a nia“ (tai Vy tau to Blo žės, Si-
gi to Ge dos, Ni jo lės Mi liaus kai tės, 
Kor ne li jaus Pla te lio ei lių ver ti mai). 
2002 m. Jo nui Zda niui už ei lė raš čių 
rin ki nį „Dū mų stul pai“ pa skir ta Jot-
vin gių pre mi ja.

Lie tu vių po e to ir ver tė jo iš-
leis tų kny gų ir ver ti mų są ra šas su-
si da ry tų il gas. 2009 m. gruo dį iš ė jo 
jo nau ja po e zi jos kny ga „The Thin 
Light of Winter“.

Jo nas Zda nys pa gal ga li my-
bes da ly vau ja JAV Lie tu vių Ben-
druo me nės ren gi niuo se, tau tie čiams 
mie lai skai to ir sa vo po e zi ją. Po e tas 
da ly va vo Po e zi jos pa va sa ry je, ku ris 
prieš dve jus me tus bu vo su reng tas 
Ya le uni ver si te to pa tal po se (tai bu vo 
JAV New Ha ven LB ap y lin kės ren-
gi nys).

Šį pa va sa rį vyk sian čia me Po-
e zi jos pa va sa rio ren gi ny je Con nec ti-
cu te mes vėl tu rė si me pro gos klau-
sy tis nau jų Jo no Zda nio ei lių.

Be si do min čius Jo no Zda nio 
po e zi ja kny gas kvie čia me įsi gy ti: 

JAV www.vapoetry.
com, www.powels.com,  www.
barnesandnoble.com

Lie tu vo je: www.rsleidykla.
lt; Ang li jo je, Aust ra li jo je ir Eu ro-
po je: www.abebooks.com; www.
bookschop.blackwell.co.uk 

Si gi ta Šim ku vie nė Ro sen
Siūlome pluoštą poeto Jono Zdanio 

eilių iš rinkinio „Tarp du ry“.  
Vil nius: Lie tu vos Ra šy to jų 

Są jun gos Lei dyk la, 2008 

JO NAS ZDA NYS
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1.
Čia ri bos nak ties nu trin tos,
die nos vei das pa žei džia mas,
nu dė vė ti aki ra čiai kin tan tys.

Vi si įvy kiai at si tik ti niai,
su rū di ję pei liai po to li mais me džiais,
vė jas nar ve, oro gi lus ge luo nis.

Ne bū tis, ku rią pirš tai pa ty rė pir mie ji,
vie ta, už ku rios ne už kliū va žvilgs nis,
vi sur ge le žin ke lio per va žos, su sta ty tos kė dės.

Kiek vie na klai da, ke lio po sū kis,
pa guo džia mas kū nas, vie ta, ku rią už i mi
tarp ner yš kių at vaiz dų Die vo veid ro dy je.

Ten lo va tuš čia, se nas ga ruo jan tis ar ba ti nu kas,
ku rio reikš mę per vė lai su pra tau
akies bal ty me tarp sau sų rau do nuo jan čių la pų.

Juo kas ty lus, pas ku ti nis sun kus at o dū sis, 
žo džiai, tam so je pa si me tę, de gan tys me tai iš me tų,
ir nie ko ne į vyks ta, žie ma bai gia si, bal ti skait me nys.
Ir tu pa ga liau at vy kai, krau jas mė ne sie noj,
dras ky da ma sis be per sto jo,
nie kas ne krei pė dė me sio, ūže sys už lan go.

Pa si skirk sau lai ko ir vis ko čia lauk,
že mė - liūd niau sia žaiz da, su drė kę lan gai,
šak nys tar tum švie sos blyks niais rau sias erd vėn.

Ne su vie nin te lis toks pa na šus į sa ve
Ne su pat rauk lus nei vie nai vi soms
Pirš tu pa ro dau kas bu vau kas te be su

2.
Eik ir pa vok
Pa si imk na mą ir už si da ryk du ris
Už si denk lan gus pa lik mus
Nak tis ner ims ta
Pa sau lis ne te ko ža do
Val gyk ir gerk ty lo mis
Jausk šir dy je tuš tu mą tam siam kam ba ry
At skleisk spar nus
Pa si sau gok lie taus
At eik pa ga liau į vi dų

3.
Leisk, kad sa ky čiau ko ne ži nau
Leisk, kad da ry čiau ko ne ma tau -
Leisk, kad skra jo čiau sa vo at o dū sy je 
Leisk, kad ner čiau si iš kū no ir krau jo
Leisk, kad slaps ty čiau si žvaigž džių sū ku ry je

Leisk, kad pa kel čiau sau lės spin de sį
Leisk, kad švy tin čios jū ros ban gos iš mes tų ma ne į kran tą
Leisk, kad mė nuo te kin tų ma no kau lus
Leisk, kad dan gus pri si ar tin tų
Leisk, kad am ži ny bės nyks tan ti dai na ne iš nyk tų

4.
Esu se nam kam ba ry

Esu ten kur žva kės už si lieps no ja
pas ku ti nę tam siau sią va lan dą, - 
kai krin ta žvaigž dės ir tuš tu ma pa bun da

kur šal tas bal sas sa vo pa ties liūd nu mu
už springs ta ir nu ne šio ti vei dai pa si lie ka
siel var to su dau žy tam stik le

kur iš džiū vęs siū las iš si vy nio ja
iš tar pu pirš čių ir se nos mo ti nos nu mez ga
grei tą sias pa mirš tų sap nų prieš sro ves 

kur pu siau iš nag ri nė tos mal dos pa sie kia dan gų
ženg da mos iš at ok vė pio dau sų
į ne už gy jan tį že mės ir ak me nų šal tu mą

… til tas lig pu sės upės, sus ki lus švie sa
pra skaid rin tas at o dū sis, ne su var žy ta naktis…
pa vi da las pra ras tas, iš si sklai dę dū mai
at min ties są na šos iš pra ė ju sių gy ve ni mų
nuo tru pos li ku čiai pa lai kai

Iš eik pa lik ma ne grįžk tuo pa čiu ke liu
pa lik ma ne vie ną pa tį čia
ati da ryk lan gus už ge sink švie sas

klau syk kaip dul kės de juo ja
vė jo pleiš te
kaip nak ties gė lės pra žys ta
ir lai ko karšt li gė ky la rims ta

5.
Tiek daug var dų,
nak tis it snie gas,
akys jau prie nu li nės pa da los.. 

Ma no bur na, pil na
ne iš sa mių tei sy bių,
tuš čias ab so liu taus 
kū no at bal sis,
al kis šal to lie taus.

Nė ra ke lio na mo,
nuo šios aki mir kos - 
aukš tes nių jų da ly kų vi zi ja.

Jo nas Zda nys
At vaiz dai Die vo veid ro dy je



Pasaulio lietuvis  /  2010 Vasaris24

PLB kraštų žinios

Smū gis, vir pe sys,
ne si bai gian tis sklai dy mas,
ty los var das,
tem dan tis sto gą,
švie sa švie sos pa bai goj.

6.
Iš džiū vu sios ne pa žįs ta mų jų gerk lės
ke le tą die nų po vis ko
jų ran kos ka sa si tar tum upės 
po šal tais nu kri tu siais žie dais

Vei dai po gat vės se nais ži bin tais
to li vie nas nuo ki to
vė jo bal ta ran ka
ly tin ti liūd no pa sau lio ženk lus

Va ka rykš tės die nos įski li mai
po ak me ni niais de be si mis
sie la, - tam si mig ran tė, -
su ša lu si ju da pir myn:

Su pra tau per vė lai at vy kau
į tą pu siau pa mirš tą kam ba rį
aki mir kai sku bant į sa vo ne bū tį
į ba lan džio švie sos pas ku ti nį sū ku rį

į ši tą švy tė ji mą į švel nius ju de sius
šios vie tos ir šių lai kų
žvaigž dy nų dū mus ir smil ka lus
kai apy auš ris slen ka tarp ei lu čių

ir krau jas tam pa van dens šak nis
ir ap mi rus žo lė ty kiai iš ta ria
mū sų var dus, - ir bal ta sis še šė lis
pa ky la į dan gų, - ir le das de juo ja

7.
pa ga liau jie iš ė jo
iš žy gia vo per tuš čius kam ba rius

iš si neš da mi pa slap tis
ku rių čia ne at ne šė

lai pio jo laip tais, - dul kėms
krin tant mums ant gal vų

bai gian tis die nai
mū sų stik li niam sap ne
ir daug vė liau juos gir dė jau
sku ban čius gat vės pa kraš čiu

vė jui lais vai be si pur tant 
tuš čiam tarp du ry

al suo jant daik tams, - ku rių
pats ne ma tai

prie se nos ru dos sie nos
pri tem dy to je švie so je

lai ky kis at stu mo
nesk leisk nė gar so

8.
Kai ku rie daik tai pa si kar to ja,
pri pil do mūs ki še nes tar tum se nas pei za žas,
ku riuo vi są gy ve ni mą ėjo me,
kai švie sa pri si ke lia, ir tam sa ima mels tis,
ir bai mė ma no vi duj sa ko: bi čiu li ma no, bi čiu li.

9.
Aki mir ka sau sa me kam pe
sto vė ji mas sau sam ore
be mė nu lio dan guj

vė jas, - ašt res nis už kar dą, -
į pie tus pa si su ko

lai kas ho ri zon ta lus, -
ap vers ta stik li nė ant sta lo

lau ke dan gus kri to
ne ap rė pia mas tar tum ža lia ug nis -

pa si e kiau ty lų cent rą, -
at si sto ju ir mė gi nu pa ei ti

vi sos pra džios pra si de da ši taip, - 
kai nak ties pjūk las vis pjau na
kai ry to ada ta įsi ve ria siū lą

10.
Vaikš ti nė ju pir myn at gal šal tam kam ba ry
dre bin da mas iš re tė ju sias su džiū vu sias gė les,
už li pu laip tais, pri ei nu prie pla čio sios sie nos,
su si ran du tuš čią ko ri do rių, tam siau sią tarp du rį,
ste biu, kaip glau džiai lei džias ty la.

Tai se nas jaus mas, ku ris taip
kas kar tą iš nau jo ap i ma, ap gai les ta vi mas, 
de gan tis tar tum blan ki švie sa ko ri do riu je,
ma no še šė lis ap spis tas, be ga li nis, be si sle pian tis 
tarp vi sų ki tų grin dy se ir ak li gat viuo se.

Ži nau, jis ten pa si liks kol kaž kas 
ne pa žįs ta mas at eis jį iš ves ti. Tai ne aš. 
Aš vis re čiau be pa jė giu, ne mirk sė da mas
dė lio ju žings nius, skai čiuo ju grind len tes, 
al suo ju tar tum ma žy tė žvaigž de lė, tols tan ti il gą nak tį.

Ir nieks ne at eis ma nęs iš si ves ti,
nors su ju du tam so je kai mė nuo
įsi lieps no da mas tem pia sa vo švel nias šak nis 
per grin dis, nors dan gus lie ka gy vas
ir gir džiu be per sto jo krin tant jo sėk las.
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ESTIJOJEPa mi nė jo me, pri si mi nė me ir pa si mel dė me

Sau sio 13 d. šv. Mi šio mis Ta-
li no Pet ro Po vi lo ka ted ro je pa mi-
nė jo me, pri si mi nė me ir pa si mel dė-
me už Lie tu vos lais vę gel bė ju sius 
did vy rius. Po Mi šių su si bė go me į 
LR te ri to ri ją - Lie tu vos am ba sa dą. 
Žiū rė jo me vo kie čių su suk tą ir lie-
tu viš kai įgar sin tą tos nak ties įvy kių 
fil mą, gė rė me ka vą, šne ku čia vo mės. 
Su LR am ba sa do riu mi Juo zu Ber na-
to niu ta rė mės, kaip švę si me Va sa rio 
16-osios ir Ko vo 11-osios da tas. 

Gai la, nu trū ko ry šiai su bu vu-
siu TMID-u, t.y. ir su Lie tu va. Nei 
dva si nės, nei ma te ria li nės pa ra mos!

Cecilija Ra sa Unt

SAUSIO 13-OSIOS MINĖJIMO 
DALYVIAI LIETUVOS AMBASADOJE

 

ESTIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
VALDYBOS NARIAI SU LIETUVOS 
AMBASADORIUMI JUOZU BERNATONIU
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Anot VLB ži nių lei di nio „Vo-
kie ti jos LB in for ma ci jos“ (4/533), 
Vo kie ti jos Lie tu vių Ben druo me nės 
me ti niame su va žia vi me, vy ku sia me 
Mu en che ne pra ė ju sių me tų lapk ri čio 
6-8 d., be ne di džiau sią dis ku si jų da lį 
už ė mė fi nan si niai klau si mai. Ne nuo-
sta bu - kri zė siau tė ja Lie tu vo je, jau-
čia ma ir Vo kie ti jo je. „Bet ar pi ni gai 
svar biau sia“, - klau sia su va žia vi mo 
ap žval gos au to rė Jo li ta Venc ku tė. 
Štai nau ja sis Lie tu vos am ba sa do rius 
Ber ly ne Min dau gas But kus iš lie tu-
vių lau kia idė jų, no ri su ži no ti, „kas 
mes esa me ir kuo sa ve lai ko me bei 
ska ti na įtrauk ti į sa vo veik lą ir li ku-
sius ša ly je gy ve nan čius lie tu vius“, 
- ci ta vo am ba sa do rių Vo kie ti jos LB 
val dy bos pirm. An ta nas Šiugž di nis. 

Dip lo ma tas M. But kus, ku ris 

VLB me ti nia me su va žia vi meVOKIETIJOJE

ge riau ži no Šiau rės Ame ri kos lie tu-
vių iš ei vi ją, VLB pa va di no švie su liu 
ir vie na stip riau sių Eu ro po je, nors ji 
ir nė ra to kia skait lin ga kaip Ame ri-
kos, bet tu ri ne kil no ja mo jo tur to, jos 
pui ki ge og ra fi nė pa dė tis, kad lei džia 
pla nuo ti įvai rius su Va ka rų ša li mis ir 
Lie tu va su si ju sius pro jek tus.

VLB su va žia vi mo da ly viai kė-
lė įvai rių klau si mų: kaip pri si kvies ti į 
ben druo me nę ku ni gą; ar ben druo me-
nės tu ri pa tir ties mo ky ti lie tu vių kal-
bos su au gu sius; kaip ras ti tin ka mas 
pa tal pas nuo la ti niams ben druo me nės 
ren gi niams? Anot su va žia vi mo ap-
žval gi nin kės, „be ne dau giau siai dis-
ku si jų su kė lė iš kel ta „ke liau jan čių 
kon su lų“ idė ja: LR am ba sa dos kon-
su las Ber ly ne su tik tų iš va žiuo ti tvar-
ky ti rei ka lų į ki tus Vo kie ti jos mies-
tus, jei gu kaž kas - gal būt ben druo-
me nės - im tų si ko or di nuo ti pi lie čių 
su si ti ki mus su kon su lais“.

VLB val dy bos pir mi nin kas 
in for ma vo, kad šiuo me tu Vo kie ti jo-
je vei kia 20 VLB ap y lin kių, iš ku-
rių gau siau sios - Cent ro (200 na rių), 
Koelno-Bonnos (185) bei Ro mu vos 
(151). 2009 m. ben druo me nės gre tas 
pa pil dė 64 na riai.

Lie tu vių Vo kie ti jo je dau gė ja, 
Vo kie ti jos sta tis ti kos duo me ni mis, 
da bar ša ly je gy ve na 20 tūkst. Lie tu-
vos pi lie čių, ta čiau spė ja ma, kad iš 

tie sų jų yra dau giau - per 50 tūkst. 
Dau gu ma jų - jau ni žmo nės, o mo te-
rų ge ro kai dau giau ne gu vy rų.

Pra ne šė jas V. Bar tu se vi čius 
sa vo pra ne ši me pa aiš ki no, kad VLB 
stu ruk tū ros prin ci pai ski ria si nuo vi-
sos PLB struk tū ros prin ci pų. Pvz., 
PLB na riu ga li lai ky ti sa ve kiek vie-
nas pa sau lio lie tu vis, o Vo kie ti jos 
LB na riu ga li tap ti as muo, pa tei kęs 
pa reiš ki mą. 

Ne di de lės VLB net ke tu ri at-
sto vai dir ba PLB struk tū ro se: Da lia 
Hen ke yra Eu ro pos kraš tų ir nau jo-
sios emig ra ci jos ko mi si jos pir mi nin-
kė, o Ri mas Čup lins kas yra Kul tū-
ros ko mi si jos pir mi nin kas; Ma ry tė 
Damb riū nai tė Šmi tie nė yra PLB 
Gar bės teis mo, o Gin ta ras Ru čys - 
PLB Kont ro lės ko mi si jos na rys. 

Su va žia vi me įdo mių min čių 
pa tei kė nau jo ji Va sa rio 16 gim na zi-
jos di rek to rė dr. Bro nė Nar ke vi čie-
nė: bus tamp riai ben dra dar biau ja ma 
su Lie tu vos ins ti tu ci jo mis, ben dro jo 
la vi ni mo ir aukš to sio mis mo kyk lo-
mis, taip pat bus ren gia mos va sa-
ros aka de mi jos, kva li fi ka ci jos kė li-
mo kur sai li tu a nis ti nių mo kyk lė lių 
mo ky to jams, lie tu vių kal bos kur sai 
su au gu siems. Pla nuo ja ma, kad gim-
na zi ja taps ir sim bo li niu, ir fak ti niu 
Va ka rų Eu ro pos li tu a nis ti nio la vi ni-
mo me to di niu cent ru.

AN TA NAS ŠIUGŽ DI NIS IR MIN DAU-
GAS BUT KUS SU VA ŽIA VI ME

Va sa rio 27 d. Hüttenfelde 
vyk sian čio Vo kie ti jos Lie tu vių Ben-
druo me nės Ne pri klau so my bės mi-
nė ji mo me tu bus ati da ry ta Eu ro pos 
lie tu vių kul tū ros cent ro (ELKC) ren-
gia ma pa ro da „Aš esu čia“. Pa ro do je 
bus de monst ruo ja mi Eu ro po je gy ve-
nan čių lie tu vių dar bai, at spin din tys 
jų gy ve ni mą už sie ny je. To kio po-
bū džio pa ro da sie kia ma vi zu a li zuo-
ti tau tie čių veik lą jos ne pa gra ži nant 
ir ne nu men ki nant, lei džiant apie ją 
pa pa sa ko ti pa tiems in di vi dams. Kas 
mes to kie esa me, ko kie mes ir ką 
vei kia me už Lie tu vos ri bų? Ar mums 
čia ge ra, ar ra do me ža dė tą jį ge res nį 

Kon kur sas Eu ro pos lie tu vių fo tog ra fi  jų pa ro dai „Aš esu čia“
gy ve ni mą? O gal būt abe jo ja me sa vo 
spren di mu, gal būt no ri me grįž ti at-
ga lios, ne su lei do me sve tur sa vo šak-
nų?.. Pa ro do je kiek vie nas lan ky to jas 
ras at sa ky mus į šiuos klau si mus - per 
vaiz dus ir jų su ke lia mas emo ci jas. 

No rė da mas re a li zuo ti šį pro-
jek tą Eu ro pos lie tu vių kul tū ros cent-
ras ren gė kon kur są ir ra gi no ja me 
da ly vau ti vi sus, pro fe sio na liai ar 
mė gė jiš kai už si i man čius fo tog ra fi ja 
lie tu vius, gy ve nan čius Eu ro po je, už 
Lie tu vos ri bų. Buvo lau kia mos nuo-
trau kos, ku rio se bū tų už fik suo tas in-
di vi das sa vo kas die ny bės ar dar bo 
kon teks te, nu sa kan čia me žmo gaus 

bu vi mo už sie ny je prie žas tį - ar tai 
bū tų „au pa ir“ pro gra ma glo bo ja mų 
vai kų kam ba rys, ar rau do nuo jan tis 
ski na mų braš kių lau kas, ar su ža dė-
ti nis, dėl ku rio pa li ko te Lie tu vą... 
Pa ro dos pir ma me pla ne fi gū ruo ja 
ne tiek fo tog ra fas, o fo tog ra fuo ja-
mas as muo. Prie nuo trau kos buvo 
reikalaujamas nuotraukos herojaus 
pristatymas - trum pa biog ra fi ja, nuo-
trau ko je ma to mo kon teks to api bū di-
ni mas.

2009 m. va sa rio mė ne sį Renn-
ho fo pi ly je, Vo kie ti jo je, ofi  ci a liai ati-
da ro ma ELKC fo to ga le ri ja. 

ELKC
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Ka ra liau čiaus kraš te (Ka li-
ning ra do sri ty je) gy ve na dau giau 
nei ke tu rio li ka tūks tan čių lie tu vių. 
Jie čia dir ba, mo ko si, dai nuo ja ir 
šo ka. Lie tu vių ben druo me nė už i ma 
reikš min gą vie tą kraš to gy ve ni me. 
Ir sa vo šak nų jie ne pa mirš ta. Už se-
ne lio Ne mu no esan čio je Ma žo jo-
je Lie tu vo je vyks ta įvai rūs lie tu vių 
ben druo me nės kul tū ri niai ren gi niai. 
Jie jau se niai ta po įpras ti niais šia me 
kraš te gy ve nan tiems ki tų tau tų at-
sto vams. Vie nas jų - tai kas me ti nis 
vai kų lie tu viš kos dai nos fes ti va lis, 
or ga ni zuo ja mas Ka ra liau čiaus (Ka-
li ning ra do) kraš to lie tu vių kal bos 
mo ky to jų aso cia ci jos. 

2009 m. lapk ri čio 14 d., šeš ta-
die nį, Ra gai nė je (Ne ma ne) kul tū ros 
ir pra mo gų cent re vy ko aš tun ta sis 
Ka ra liau čiaus sri ties vai kų fes ti va-
lis „Skam bėk, skam bėk, lie tu viš ka 
dai ne le“, ku ria me  da ly vau ti už si-
re gist ra vo dau giau kaip 200 da ly vių 
bei jų va do vų. Tai vie nin te lis sri ty je 
ren gi nys, ku ria me da ly vau ja toks di-
de lis bū rys lie tu viš kai dai nuo jan čių, 
gro jan čių ir šo kan čių vai kų. Pir mie ji 
ke tu ri fes ti va liai vy ko Ka ra liau čiu je, 

Ka ra liau čiaus sri ties vai kų fes ti va lis RUSIJOJE

penk ta sis - Til žė je (So vets ke), šeš ta-
sis - Gum bi nė je (Gu se ve), sep tin-
ta sis - Įsru ty je (Čer nia chovs ke). Šį 
kar tą fes ti va lis at ke lia vo į Ra gai nę.

Skam bant val sui at si da rė sce-
na ir dvi gra žuo lės lie tu vai tės Ilo na 
Či gins kai tė ir Kris ti na Gry baus kai-
tė ati da rė šven tę. Di de lis ek ra nas 
de monst ra vo pre zen ta ci ją, pri mi nu-
sią pra ė ju sias vai kų šven tes. Dai-
nų šven tės pra džio je pui kiai vi sus 
nu tei kė Ne ma no (Ra gai nės) me no 
mo kyk los cho re og ra fi nis an samb lis, 
pa svei ki nęs šven tės da ly vius, ku rių 
at vy ko net 216 - iš Ka ra liau čiaus 
(Ka li ning ra do), Įsru čio (Čer nia-
chovs ko), Gum bi nės (Gu se vo), Laz-
dy nų (Kras noz na mens ko), Eit kū nų 
(Čer ni ševs ko je), na, ir, ži no ma, iš 
Ra gai nės (Ne ma no) 2 vi du ri nės mo-
kyk los.

Kaip iš si reiš kė da ly vius ir žiū-
ro vus pa svei ki nęs LR Ge ne ra li nio 
kon su la to Ka ra liau čiu je dip lo ma tas 
Vid man tas Bud rys, „džiu gu ma ty ti 
dau gy bę vai kų, ku rie Ka ra liau čiaus 
sri ty je pro pa guo ja lie tu viš ką dai ną, 
šo kį ir tra di ci jas,  ne pa mirš ta sa vo 
tė vų bei se ne lių kal bos, no riai da-

ly vau ja kul tū ri niuo se ren gi niuo se“. 
Fes ti va lio da ly vius pa svei ki no Lie-
tu vos at sto vai: Tau ti nių ma žu mų ir 
iš ei vi jos de par ta men to di rek to rius 
Ar vy das Dau no ra vi čius, Lie tu vos 
kon su las Til žė je Arū nas Ka mins kas, 
ka nau nin kas Anup ras Gau rons kas, 
Ka ra liau čiaus sri ties ad mi nist ra ci jos 
at sto vai: Ra gai nės ra jo no va do vas 
Alek sandr Mel ni kov, Kul tū ros mi-
nis te ri jos at sto vas Oleg Pa na sen ko, 
Švie ti mo mi nis te ri jos at sto vai bei 
Ka ra liau čiaus (Ka li ning ra do) sri ties 
lie tuvių kal bos mo ky to jų aso cia ci jos 
pir mi nin kas Alek sas Bart ni kas.

Po ofi ci a lios da lies pra si dė jo 
kon cer ti nė pro gra ma: dvi de šim tys 
so lis tų, an samb lių ir šo kių ko lek ty-
vų pa ro dė, kaip jie mo ka lie tu viš kai 
dai nuo ti, šok ti tau ti nius šo kius ir 
gro ti tau ti niais mu zi kos inst ru men-
tais. O ati da rė kon cer ti nę po gra mą 
pui kus Ra gai nės 2 mo kyk los lie tu-
vių kal bos mo ky to jų pa svei ki ni mas. 
Jie, va do vau ja mi mo ky to jo Jo no 
Glins kio, ne tik pa svei ki no da ly vius 
bet ir su dai na vo lie tu viš ką dai ną, po 
ku rios pri sta tė sa vo ko lek ty vus, tai: 
kank li nin kų an samb lis (va do vė Al-
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do na Stro je va) bei Ra gai nės 2 mo-
kyk los vai kų ko lek ty vas (va do vas 
Fe lik sas Ali mas).

Kaip vi sa da, fes ti va lio pro-
gra mo je da ly va vo ir sve čiai iš Di-
džio sios Lie tu vos. Šį kar tą tai bu vo 
vai kų folk lo ro an samb lis iš Klai pė-
dos „Vo rus nė lė“, su dai na vęs ke le tą 
Prū si jos lie tu vių dai nų. 

Fes ti va lio da ly vius ver ti no 
žiū ri ko mi si ja: Alek sas Bart ni kas - 
žiū ri pir mi nin kas; Auš ra Dumb liaus-
kie nė, TMID at sto vė; Na dež da Ku-
di mo va - Ra gai nės (Ne ma no) ra jo no 
ad mi nist ra ci jos švie ti mo sky riaus 
me to di nin kė; Je ka te ri na Dmit ri je va 
- Ra gai nės (Ne ma no) Me nų mo kyk-
los di rek to rė; Ala Isa je va - Ka ra liau-
čiaus (Ka li ning ra do) Ne per trau kia-
mo ug dy mo cent ro di rek to rė; Al bi na 
Ky man tie nė - Ra gai nės (Ne ma no) 
lie tu vių kul tū ros drau gi jos mo te rų 
an samb lio „Ra ga ni ta“ va do vė.

O žmo nės ėjo ir ėjo… į Kū-
ry bos na mų sa lę, ku ri tal pi no 400 
žmo nių, o gal ir dau giau. Su šei mo-
mis, ma žais vai kais, at ro dė, kad ne-

di de lio Ra gai nės mies te lio gat vė se 
ne li ko žmo nių. To kį di de lį su si do-
mė ji mą fes ti va lis ma tė pir mą kar tą. 
Mies to me ras su pa va duo to ju da ly-
va vo šven tė je nuo pa čios pra džios 
iki ga lo, jie dar su si ti ko prieš fes-
ti va lį su fes ti va lio pro jek to va do vu 
Al gir du, sa kė, kad jo mies tui gar bė 
tu rė ti to kią šven tę.

Šven tė tę sė si ke lias va lan das, 
vi siems bu vo sma gu, įdo mu, vie ni 
ko lek ty vai kei tė ki tus, plo jo me, šyp-
so jo mės, džiau gė mės vie ni ki tais. 
Dai na su ar ti na, dai na su pa žin di na, 
dai na pa kvie čia drau gau ti. O dar 
pui kūs tau ti niai ar ba puoš nūs kon-
cer ti niai rū bai, mu zi ka - tai džiaugs-
mas ir po il sis. Ma tė me, kaip su šyp-
se na plo jo į fes ti va lį kvies ti sve čiai. 

Dai nų šven tė - tai sie los gel-
mė, dai na - jaus mų val do vė. Dar 
la biau, ka da dai na skam ba iš jau nų 
krū ti nių, o ka da dai nuo ja ma žu čiai, 
jaus mai aša rą iš spau džia.

Bai gian tis fes ti va liui, skam-
bant fan fa roms į sce ną bu vo pa-
kvies ti vi si an samb lių va do vai ir 

dai nų fes ti va lio žiu ri. Bu vo pa skelb-
ti ap do va no ji mai ge riau siems dai ni-
nin kams iš ge riau sių, dė ko ja ma va-
do vams. 

Vi si fes ti va lio da ly viai bu vo 
ap do va no ti TMID do va nė lė mis, Ge-
ne ra li nio kon su la to pa dė kos raš tais. 
Ka ra liau čiaus sri ties Lie tu vių kal bos 
mo ky to jų aso cia ci jos dip lo mais, sri-
ties ad mi nist ra ci jos pa gy ri mo raš-
tais. Be ap do va no ji mų ne li ko nė vie-
no ko lek ty vo. 

Spe cia liu Ra gai nės (Ne ma no) 
mies to ad mi nist ra ci jos (me ro) pri-
zu jau ant rą kar tą bu vo ap do va no tas 
Gum bi nės (Gu se vo) vai kų folk lo ro 
an samb lis „Nad ru vė lė“ (vad. Ire na 
Ti riu ba) bei so lis tas An ta nas Paukš-
tis iš Til žės (So vets ko).

 Ko lek ty vai, su si rin kę sce no-
je, su dai na vo at si svei ki ni mo dai ną 
„Dar ne iš ei ki me“, ku rią ve dė il ga-
me tis vai kų fes ti va lio pro jek to va-
do vas mo ky to jas Al gir das Kar mi la-
vi čius, to kiu bū du pa lin kė da mi vie ni 
ki tiems su si tik ti ki tais me tais.

Pra ė jo dar vie nas - aš tun ta sis 
fes ti va lis, to liau „pir myn“, rei kia 
ruoš tis ki tam fes ti va liui, mo ky tis 
nau jų lie tu viš kų dai ne lių, mo ky tis 
lie tu viš kos kal bos. 

Fes ti va lis bu vo aukš to ly gio. 
Bu vo kruopš čiai ir įdo miai pa ruoš-
tas sce na ri jus, ap gal vo tos įvai rios 
in terp re ta ci jos, pa kvies ta daug sve-
čių. Už vi sa tai dė ko ja me ak ty viam, 
ne pa links tan čiam fes ti va lio va do vui 
Al gir dui Kar mi la vi čiui.

Taip pat dė ko ja me mū sų il ga-
me čiams rė mė jams - Chi ca gos Ma-
žo sios Lie tu vos lie tu vių drau gi jai 
bei  TMID, už or ga ni za ci nę pa gal bą 
dė ko ja me Ra gai nės (Ne ma no) mies-
to ad mi nist ra ci jai, Ra gai nės (Ne ma-
no) 2  vi du ri nės mo kyk los di rek to-
rei bei jos mo kyk los lie tu vių kal bos 
mo ky to jams. Vi siems, vi siems va do-
vams, ku rie pa ruo šė vai kus fes ti va-
liui.

Vid man tas Bud rys 
LR Ge ne ra li nio kon su la to Ka ra liau-
čiu je (Ka li ning ra de) II I sek re to rius

Rū ta Le o no va
Ka ra liau čiaus (Ka li ning ra do) 48 

mo kyk los mo ky to ja

FES TI VA LIO OFI CA LIO JI DA LIS, DA LY VIUS SVEI KI NA RA GAI NĖS (NE MA NO) MIES-
TO ME RAS ALEK SAND RAS MEL NI KO VAS 

KON CER TUO JA RA GAI NĖS 2 MO KYK LOS MO KI NIAI (VAD. FE LIK SAS ALI MAS)
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Ir kuts ko Lie tu vių Ben druo-
me nė, ku ri yra re gist ruo ta kaip Lie-
tu vių na ci o na li nis kul tū ros cent ras 
„Švy tu rys“, to liau vyk do pro jek tą 
„Lie tu vos vai kai Si bi re“. Pro jek to 
idė ja pa pras ta - pa dė ti lie tu vių kil-
mės vai kams naš lai čiams Si bi re. 

Vi so je Ru si jos Fe de ra ci jos Ir-
kuts ko sri ties te ri to ri jo je 1940-1950 
m. bu vo pri vers ti nai „ap gy ven din ti“ 
Lie tu vos pi lie čiai. Kai kas trė mi mo 
lai kui pa si bai gus grį žo į tė vy nę, kai 
kas čia li ko ir įlei do šak nis. Vi so kių 
yra nau jų jų si bi rie čių li ki mų, įvai riai 
su si klos tė li ku sių jų Si bi re gy ve ni-
mas. Šian dien su tik ti lie tu viš ką pa-
var dę Ir kuts ko sri ty je ga li ma daž nai 
ir tarp įvai riau sių pro fe si jų žmo nių: 
tai ir sėk min gi vers li nin kai, po li ti-
kai, gy dy to jai, pe da go gai. De ja, ir 
be dar biai, iš mes ti už skur do ribos…

Mū sų pro jek tas pra si dė jo 2009 
m. ru de nį. Jį šil tai su ti ko Ir kuts ko 
lie tu vių ben druo me nė. Kiek vie nas 
lai kė prie vo le pa dė ti vai kams: kas at-
ne šė šil tų vai kiš kų dra bu žių, kas nu-
pir ko žais lų ir sal du my nų, o kas pa-
dė jo su pa kuo ti dė žes ir jas pri sta ty ti 

Pro jek tas „Lie tu vos vai kai Si bi re“

į ge le žin ke lio sto tį. Di de lės pa gal bos 
su lau kė me iš Lie tu vos Gar bės kon-
su lės Ir kuts ke T. S. Mu chi nos.

Kaip mes ieš ko jo me vai kų? 
Kaip sa ko me - po vi są pa sau lį. Per 
tris mė ne sius su ra do me tris: Mak si-
mą Vis kan tą, Va nią Kry ža naus kai tę 
ir Kris ti ną Za la gai tis. Tiems vai-
kams ne daug me tų, bet už pe čių - ne 
vai kiš kos kan čios. Vy riau sias Mak-
si mas gy ve na vai kų na muo se Le so-
gors ko gy ven vie tė je, ku ri yra 14 val. 
ke lio trau ki niu į šiau rę nuo Ir kuts-
ko. Kaž ka da stam bus mies te lis Le-
so gors kas su si trau kė į vie ną gat vę. 
Pu sė na mų - už kal tais fa ne ra lan gais 
vie toj stik lų. Šiuo se vai kų na muo se - 
160 vai kų iš vi sos ap skri ties.

„No ri te ap lan ky ti lie tu vių ber-
niu ką? - klau sė vai kų na mų di rek to-
rius. - O kuo jūs mums pa dė si te?“ 
„O ko jums rei kia?“ - klau sė me mes. 
Ir štai prie do va nė lių Mak si mui dar 
pri dė jo me pa ke tą su dan tų še pe tė-
liais ir dan tų pas ta ki tiems vai kams.

Ki ti du vai kai - Va nia ir Kris-
ti na - vai kų na muo se gy ven vie tė je 
Kvi tok (esan čio už 11 va lan dų ke lio 

trau ki niu nuo Ir kuts ko). Vai kai bu-
vo la bai nu ste bę mū sų ap si lan ky mu, 
mū sų do va no mis ir dė me siu. Jie prie 
to ne pri pra tę. Ir ge ro sa vo gy ve ni me 
nė ra ma tę. Ačiū Die vui, vi si rū be-
liai, ku riuos su rin ko ir kuts kie čiai ir 
ku riuos at siun tė „Pa sau lio lie tu vio“ 
re dak ci ja, ti ko.

Taip, pro ble mų vi siems net-
rūks ta, bet tų ma žų jų lie tu vai čių pro-
ble mų fo ne mū sų pro ble mos at ro do 
juo kin gos. Vai kai gy ve na šal tuo se 
me di niuo se na muo se be van dens. 
Jie ne gau na pa kan ka mai vi ta mi nų, 
nes yra skur džiai mai ti na mi. Jie ma-
ži ir lie su čiai. Jie ne vai kiš kai rim ti 
ir liūd ni. Jie, de ja, ži no, kad ma mos 
ge ria ir ga li prieš juos pa kel ti ran-
ką. Jie ži no, kad pa si kliau ti jie ne-
tu ri kuo, tik sa vi mi. Bet jie pa ti kė jo 
mu mis, su au gu siais, pa ti kė jo, kad ir 
jų gy ve ni me ga li bū ti ma žų ste buk lų. 
Mes pa ža dė jo me at va žiuo ti pas juos 
pa va sa rį. „Grei čiau bū tų pa va sa ris“, 
- ty liai su šnibž dė jo ma ža sis Va nia 
at si svei kin da mas.

Anas ta si ja Gliau del
Ir kuts kas
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Nu ri mus nau ja me ti nių šven-
čių šur mu liui, pri si me na me vie ną 
tam siau sių mū sų Tė vy nės pas ta rų-
jų me tų is to ri jos pus la pių - prieš 19 
me tų sau sio 13-ąją įvy ku sią SSSR 
de san ti nin kų ag re si ją Vil niu je ir ke-
liuo se ki tuo se Lie tu vos mies tuo se, 
per ku rią, gin da mi sa vo ša lies sos-
ti nės TV bokš tą bei Lie tu vos ra di jo 
ir te le vi zi jos pas ta tą, žu vo 14 mū sų 
tau tos did vy rių, o dar 1 tūkst. žmo-
nių bu vo su žeis ta. Nors jau pra bė-
go be veik du de šimt me čiai nuo šių 
tra giš kų da bar ti nės ne pri klau so mos 
Lie tu vos met raš čio die nų, te bė ra 
daug ne į me na mų mįs lių ir ne iš aiš-
kin tų pa slap čių...  

...O mane šią sa vai tę su int-
ri ga vo vie na „Ame ri kos lie tu vio“ 
skai ty to ja, prieš po rą die nų at siun-
tusi įta kin go bri tų dien raš čio „Dai ly 
Mail“ in ter ne ti nia me pus la py je pa-
tal pin tą straips ne lį, ku ris by lo ja apie 
pat rauk liau sias mū sų pla ne tos ša lis 

Lie tu va ar Ka ri bų pa plū di mio ro jus?
Lau ry nas R. Mi se vi čius
- tas, kur žmo nėms la biau siai pa tin-
ka gy ven ti. „In ter na tio nal Li ving“ 
žur na las, jau trys de šimt me čiai ana-
li zuo jan tis va di na mą jį gy ve ni mo ko-
ky bės in dek są įvai rio se pa sau lio ša-
ly se, pen ke ri me tai iš ei lės ge riau sia 
šio je ka te go ri jo je pri pa ži no Pran cū-
zi ją, ku rio je žmo nės gy ve na „vi sa-
ver tį gy ve ni mą“. Ant rą vie tą da bar 
už i ma Aust ra li ja, to liau se ka Švei-
ca ri ja ir Vo kie ti ja. Jung ti nės Ame-
ri kos Vals ti jos šio je „tur ny ri nė je 
len te lė je“ li ko sep tin to je vie to je, be 
aukš čiau pa mi nė tų ša lių į prie kį dar 
pra lei dę Nau ją ją Ze lan di ją ir Liuk-
sem bur gą. Po Ame ri kos iš si ri kia vo 
Bel gi ja, Ka na da bei Ita li ja. Ko men-
tuo da mas mi nė to žur na lo ty ri mų 
duo me nis apie 194 vals ty bes „Dai-
ly Mail“ laik raš čio ko res pon den tas 
P. Al len at krei pia dė me sį į tai, kad 
Di džio ji Bri ta ni ja šie met nu kri to net 
į 25 vie tą... ta čiau įdo miau sia (bent 
jau mums) ne tai, o to lesnis pas te bė-
ji mas, kad šiuo se ne o fi ci a liuo se pat-
rauk liau sios ap si gy ve ni mui pa sau lio 
ša lies rin ki muo se Lie tu va už ė mė net 
tri mis po zi ci jo mis aukš tes nę vie tą 
nei Ang li ja! Vi sas 194 ša lis „In ter-
na tio nal Li ving“ ty ri mo su ma ny to jai 
įver ti no pa gal de vy nis kri te ri jus: gy-
ve ni mo kaš tus, kul tū ri nio pe no, lais-
va lai kio pra lei di mo ga li my bes, ap-
lin ko sau gos, as mens sau gu mo, oro 
są ly gas, ofi ci a lią tų ša lių val džios 
ins ti tu ci jų pa teik tą sta tis ti ką, Pa sau-
lio svei ka tos spsau gos or ga ni za ci jos 
duo me nis bei pa ties vi są pa sau lį ap i-
man čio lei di nio žur na lis tų nuo mo nę. 

Žur na lo pa teik to ty ri mo re zul ta tai 
nu ste bi no ne tik tuo, kad vie nui vie-
na į pat rauk liau sių gy ve ni mo są ly go-
mis pir mų jų 25 mū sų pla ne tos vals-
ty bių gru pę įsi ver žu si Bal ti jos ša lis 
ap len kė ne tik D. Bri ta ni ją, bet ir 
vi sas Ry tų ir Cent ri nės Eu ro pos kai-
my nes: vie nin te lė bu vu sio „so cia-
lis ti nio blo ko“ at sto vė, iš si ko vo ju si 
aukš tes nę po zi ci ją nei Lie tu va, ta po 
20-ąją vie tą už ė mu si Veng ri ja. Tai gi, 
ne pai sant vis dar di dė jan čio ne dar-
bo, kau lus sting dan čio žie mos šal čio 
bei to li gra žu ne iki rei kia mo ly gio 
pa ža bo to nu si kals ta mu mo, mū sų Tė-
vy nė je dar nė ra be vil tiš kai blo gai! 
Tuo iš tie sų net ru ko me įsi ti kin ti ir 
mes, šiuos Nau jus me tus su ti kę Va-
ka ri nė je Ka ri bų jū ros ša lių pa kran-
tė je, pir mo sio mis 2010-ųjų die no mis 
ap lan kę Pie tų ir Šiau rės Ame ri kos 
„jung ti nę“ gran dį - tur būt il giau sią 
pa sau ly je di die siems lai vams skir tą 
ka na lą tu rin čią Pa na mą, „Tur tin gą jį 
Kran tą“ Kosta-Riką bei vie nin te lę 
šia me re gio ne bu vu sią il ga me tę bri tų 
ko lo ni ją Be li zą, gar sė jan tį ant ru pa-
gal dy dį pa sau ly je bar je ri niu ko ra lų 
ri fu bei ne ap mo kes tin tų dei man tų 
pre ky ba. 

Na, ir ko kios iš va dos? Ne pai-
sant tik rai ma lo naus tro pi kų kli ma to, 
nė vie no iš mi nė tų tri jų pri pa žin tų 
ro jaus „kam pe lių“ ta me pat rauk liau-
sių gy ve ni mui pa sau lio ša lių są ra šo 
vir šu je ne pa ste bė jau, o ir gim to sios 
Lie tu vos į gan gra žią Ka ri bų bet var-
kę ne keis čiau.

Nuoširdi padėka Lietuvių fondui už $2000 dol. paramą 
„Pasaulio lietuvio“ žurnalo leidybai.

Dėkojame TALKA Lithuanian Credit Union Limited, 
Hamilton Ontario - TALKOS Lietuvių kooperatyvo Valdybai, savo 
posėdyje paskyrusiai $1000 auką PL žurnalo leidybai.

Nuoširdžiausia padėka visiems PL aukotojams už paramą 
lietuviškam žodžiui, kuris PL vardu gali sklisti po visą pasaulį.

PLB Valdyba, PL redakcija

Autorius Karibuose
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„Šiuo lai ki nė lie tu vių dai lė 
JAV: da bar ties di a lo gai“ - to kia kny-
ga pa si ro dė 2009 m. Lie tu vo je. Kny-
gos su ma ny to ja ir me ce na tė - Chi ca-
go je gy ve nan ti dai li nin kė ir dau ge-
lio pro jek tų Ame ri ko je ir Lie tu vo je 
rė mė ja Mag da le na Bi ru tė Stan kū nė. 
Me ce na tė kny gą sky rė sa vo mo ky-
to jui dai li nin kui prof. Vik to rui Pet-
ra vi čiui. Su ma ny tai knygai-albumui 
me džia gą su rin ko Da nas Lap kus iš 
JAV, su da rė Da nas Lap kus ir Vi da 
Maž ri mie nė; įva di niu žo džiu pa ly-
dė jo me no ty ri nin kai - prof. Sta sys 
Goš tau tas iš JAV ir Vi da Maž ri mie-
nė iš Lie tu vos. Lei dė jas - Na ci o na li-
nis M. K. Čiur lio nio dai lės muzie jus 
Kau ne.

Kny go je su rink ta be veik šim-
tas šiuo me tu JAV gy ve nan čių ir 
ku rian čių dai li nin kų, ku rių vie ni 
yra se nų jų lie tu vių iš ei vių, ki ti po-
ka ri nės kar tos pa li kuo nys, dar ki-
ti gi mė Lie tu vo je, bet au go Vo kie-
ti jo je ir Ame ri ko je, o da lis gi mė ir 
au go oku puo to je Lie tu vo je ir jau 
ne pri klau so my bės me tais sa ve su-
ra do Ame ri ko je. Dai li nin kai už pil dė 
an ke tas apie sa ve ir kny gai at rin ko 
vie ną - svar biau sią, jų pa čių nuo-
mo ne, sa vo dar bą. Kaip ano ta ci jo je 
ra šo ma, tai „tri jų dai li nin kų ge ne ra-
ci jų, gy ve nan čių JAV, kū ry ba, di a lo-
gai, imp re si jos, min tys apie kū ry bą 
pa sau lio me no kon teks te, dai li nin ko 
eg zis ten ci ją gy ve nant to li nuo Lie tu-
vos“. Kaip įva di nia me žo dy je sa ko 
pro jek to vyk dy to jas Da nas Lap kus, 
kny go je su rink ti ne vi si šiuo lai ki niai 
kū rė jai. Da lis jų ne pa te ko į lei di nį 
dėl ke lių at si tik ti nu mų - pa si kei tu sio 
na mų ad re so, vė la vi mo at siųs ti at sa-
ky mą į an ke tą ir kt. Da lis dai li nin kų 
į an ke tos klau si mus at sa kė ang liš kai, 
bet di džio ji da lis - lie tu viš kai. At sa-
ky muo se at si spin di ne tik dai li nin ko 
biog ra fi ja, bet ir po žiū ris į me ną ir 
sa vo pa skir tį me ne. Tarp pri sta to mų 
au to rių yra to kios pa var dės: Vi da 
Kriš to lai ty tė, Ma ry tė Al do na Meš-
kaus kai tė, Ja ni na Mon ku tė Marks, 
Ra mo jus Mo zi liaus kas, Aud rius V. 
Pliop lys, Zi ta So dei kie nė, Al do na 

Šiuo lai ki nė lie tu vių dai lė JAV

Sim u ty tė Sruo gi nis, Mag da le na Bi-
ru tė Stan kū nė, Ada Su tku vie nė, Ri-
mas Vis Gir da ir kt. 

Pir miau sia apie pa čią me ce na-
tę, dai li nin kę M. B. Stan kū nę, ku rios 
pa var dė PL pus la piuo se bu vo mi ni-
ma ne kar tą ir įvai rio mis pro go mis. 
Apie ją kny gos pra džio je ra šo ma: 
„Iš ei vių dai lę dai li nin kė glo bo ja jau 
se niai, do va no da ma sa vo kū ri nius 
Lie tu vos muzie jams, fi nan suo da ma 
me no lei di nius, įsteig da ma kon kur-
si nes pre mi jas lie tu vių me ni nin kams 
JAV. Ji rū pi no si Či ka gos Čiur lio nio 
ga le ri jos tur tų grą ži ni mu į Lie tu vą, 
ku rie bu vo eks po nuo ti pa ro do se Na-
ci o na li nia me M. K. Čiur lio nio dai lės 
muzie ju je Kau ne „Čikaga-Kaunas: 
Ga le ri jos su grį ži mas“, „Čikaga-
Kaunas: Sva jo nių Lie tu va“, Lie tu-
vos dai lės muzie jaus Vil niu je eks-
po zi ci jo se. Pa au ko ju si so lidžią JAV 
do le rių su mą Vil ka viš kio kraš to 
muzie ju je, įkur ta me Ro mu al do Bud-
rio ini cia ty va, re no vuo to je dva ro 
ofi ci no je įstei gė sa vo ga le ri ją“. Ma-
ri jam po lės Kul tū ros cent re vei kia M. 
B. Stan kū nės ga le ri ja, ku riai įreng ti 
dail. pa sky rė 100 tūkst. li tų. Jo je da-
bar ga li ma iš vys ti vi so pa sau lio lie-
tu vių me ni nin kų kū ri nius. Už nuo-

KNY GOS „ŠIUO LAI KI NĖ LIE TU VIŲ DAI LĖ“ ME CE NA TĖ MAG DA LE NA BI RU TĖ 
STAN KŪ NĖ PRIE SA VO DAR BŲ IŠ CIK LO „GĖ LĖS“

ADA SU TKU VIE NĖ. NE MA RIO JI AIS-
ČIŲ DVA SIA. 2008 M. KILIMAS
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STE FA NI JA SA MAI TY TĖ CAR NELL. 
LOST IN A DREAM. 2008. IN TAG LIO 
PRINT, SO LARP LA TE PHO TOG RA VU RE

pel nus Lie tu vos 
kul tū rai M. B. 
Stan kū nė ap do-
va no ta di džio-
jo ku ni gaikš čio 
Ge di mi no or di-
nu, Vil ka viš ky je 
ir Ma ri jam po-
lė je jai su teik ti 
mies to gar bės 
pi lie čio var dai.

O štai 
taip pri si sta-
to JAV gi męs 
dail. Vy tas Sa-
ka las (Vy tau tas 
Sa ka laus kas) iš 
Tuc son, Ari zo-
nos, ku ris pa tei-
kė sa vo dro bę 
(alie jus, ak ri las) 
„Pla ne tos“ (žr. 
IV vir še ly je). 
Apie sa vo dar bą 
au to rius taip sa-
ko: „Kuo to liau 
dir bu pa veiks lą, 
tuo la biau at ro-
do, kad ne ga liu 
jo už baig ti. Vis 
tik tu riu ne pa si-
duot, nors kar-
tais ma nau, kad 

esu to pa veiks lo ver gas. Iš tik rų jų 
nė ra taip, kad aš no rė čiau ką pa sa ky-
ti šiuo pa veiks lu. Man daug svar biau 
ir įdo miau su ži no ti, ką pa veiks las tu-
ri MAN pa sa ky ti (ar pa ro dy ti per jo 
vys ty mą si). Pra dė jęs nau ją pa veiks lą 
tu riu gal tik la bai ben drą idė ją apie 
for mą ar kom po zi ci ją. Kū ry bi nis 
srau tas ma ne ve da ieš kot ir su rast 
nau jas for mas, erd ves, kom po zi ci jas, 
nau jas me ta fo ras, spal vų de ri nius ir 
t.t., kad ga lė čiau pa ma ty ti tą, ko aš 
sa vo gy ve ni me dar ne ma tęs. Kar tais 
pa veiks las ga na greit - per ke le tą 
die nų ar ma žiau - bū na baig tas. De-
ja, daž nai už trun ka daug mė ne sių ar 
net me tų pri rei kia už baig ti tam tik rą 
pa veiks lą. Ži nau (ar tik ma nau, kad 
ži nau), kad kū ri nys bū na baig tas, kai 
jis pa si da ro lyg gy vas, ne be rei ka-
lau ja ko pri dėt ar at imt, ar pa keist... 
Bet bū na ir taip, kad tik po ke le tos 
me tų pa ma tau, kad kaž ko jam trūks-
ta. Var gas su tais pa veiks lais - kad 
juos kur ga las!Bet tu riu pa sa kyt, kad 
ta py ba yra vie nas di džiau sių ma no 
gy ve ni mo džiaugs mų. Šio kū ri nio 
reikš mė man yra su si ju si su gam ta, 
su vi sa ta, su žmo gaus eg zis ten ci ja, 
su be ga ly be, su idė jo mis ir jaus mais, 
ku rių pra smė glū di tik pa veiks le, o 
ne žo džiuo se“.

Pri si sta ty da ma Lie tu vo je gi-
mu si ir JAV, In dia no je, Be ver li Sho-
res, gy ve nan ti dail. Ada Su tku vie-
nė sa ko: „Ne žiū rint glo ba li za ci jos, 
lie tu viai ir ap la mai Pa bal ti jo tau tos 
ne pa mirš sa vo kil mės, pra ei ties, is-
to ri jos. Pra eis su si ža vė ji mas sve ti ma 
„po pkul tū ra“, bus ieš ko ma tik rų ver-
ty bių ir vėl bū si me iš di dūs, bū da mi 
sa vi mi“. 

270 psl. al bu mas „Šiuo lai ki nė 
lie tu vių dai lė JAV“ iš leis tas 800 egz. 
ti ra žu. Kny gos pa bai go je spaus di na-
mos nuo trau kos, fik suo jan čios aki-
mir kas iš iš ei vi jos dai lės gy ve ni mo. 

PL inf.

GIN TA RAS JO CIUS. BAR BO RA. 
2003. POP., AK RI LAS, MIŠ RI TECH NI KA
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Vasario 16-osios signatarai
1918 m. vasario 16 d. buvo 

atkurta Lietuvos valstybė. Šią dieną 
visada minėjo ir senieji užsienio 
lietuviai, užsienyje atsidūrę XIX-XX 
a. sandūroje, mini ir šiandieniniai.

Nepriklausomybės Aktą pa-
skelbė Pirmoji Lietuvos valstybės 
Taryba. Vasario 16-osios dokumento 
tekstą rengė Jonas Vileišis, Petras 
Klimas, Mykolas Biržiška, Steponas 
Kairys, o pasirašė dvidešimt Ta-
rybos narių: Saliamonas Banaitis, 
Jonas Basanavičius, Mykolas 
Biržiška, Kazimieras Bizauskas, 
Pranas Dovydaitis, Steponas 
Kairys, Petras Klimas, Donatas 
Malinauskas, Vladas Mironas, 
Stanislovas Narutavičius, Alfonsas 
Petrulis, Antanas Smetona, Jonas 
Smilgevičius, Justinas Staugaitis, 
Aleksandras Stulginskis, Jurgis 
Šaulys, Kazimieras Šaulys, Jokūbas 
Šernas, Jonas Vailokaitis, Jonas 
Vileišis. Tai įvai rios so cia li nės ap lin-
kos, įvai raus am žiaus, iš įvai rių Lie-
tu vos re gio nų ki lę, įvai rių pa žiū rų ir 
pro fe si jų žmo nės, ku riuos sie jo XIX 
a. ant ro joje pu sė je suk les tė jęs lie tu-
vių tau ti nis At gi mi mas. Dau gu ma jų 
da ly va vo 1905 m. gruo dį su si rin ku-
sia me Di džia ja me Vil niaus Sei me, 
ku ria me at vi rai bu vo svars to ma, kad 
Lie tu vai bū tų su teik ta au to no mi ja 
Ru si jos im pe ri jos su dė ty je. Tai bu vo 
pir mas žings nis ne pri klau so my bės 
link. Dau ge lis bu vo 1907 m. įkur tos 
Lie tu vių moks lo drau gi jos, ta pu sios 
Moks lų aka de mi jos pirm ta ke, na-
riai. Pra si dė jus Pir ma jam pa sau li-
niam ka rui be veik vi si bu vo Lie tu-
vių drau gi jos nu ken tė ju sie siems nuo 
ka ro šelp ti na riai, va do vai. Pra dė jus 
steig ti lie tu viš kas mo kyk las daž nas 
ėmė si reng ti lie tu viš kus va do vė lius. 

Iš 20 si gna ta rų 19 bu vo bai gę 
aukš tuo sius moks lus. Tik Sa lia mo-
nas Ba nai tis te bu vo bai gęs bu hal te-
ri jos ir ko mer ci jos kur sus Pe ter bur-
ge. 1926 m., jau tu rė da mas 60 me tų, 
jis įsto jo į Vy tau to Di džio jo uni ver-

Va sa rio 16-osios Ak to si gna ta rų li ki mai
si te to Tei sės fa kul te tą, bet stu di jų 
ne bai gė - 1933 m. mi rė. Pe ter bur go 
uni ver si te tą bu vo bai gę 5 si gna ta rai, 
Mask vos - 4, tech ni kos ins ti tu tus Pe-
ter bur ge - 2, po vie ną si gna ta rą aukš-
tą jį iš si la vi ni mą įgi jo Aust ri jo je, Če-
ki jo je, Švei ca ri jo je, Vo kie ti jo je. Ke-
tu ri bu vo bai gę Pe ter bur go ka ta li kų 
dva si nę aka de mi ją.

Signatarų likimai
Koks bu vo Va sa rio 16-osios 

Ak to si gna ta rų li ki mas? Iki ka ro 
pra džios mi rė pen ki: Sta nis lo vas 
Na ru ta vi čius, Jo kū bas Šer nas, Al-
fon sas Pet ru lis, Sa lia mo nas Ba nai tis 
ir Jo nas Ba sa na vi čius. Dar trys mi rė 
na cių oku pa ci jos me tais Lie tu vo je: 
Jus ti nas Stau gai tis, Jo nas Vi lei šis, 
Jo nas Smil ge vi čius. Ki tų 12 si gna ta-
rų li ki mas toks pats tra giš kas, kaip ir 
jų at kur tos Lie tu vos vals ty bės. Nuo 
gre sian čio so vie tų ter o ro 6 pa si trau-
kė į Va ka rus ir ta po pri vers ti niais 
po li ti niais emig ran tais. Anks čiau-
siai, dar 1940 m., pa si trau kė An ta nas 
Sme to na, Jo nas Vai lo kai tis ir Jur gis 
Šau lys. Ki ti - Ste po nas Kai rys, My-
ko las Bir žiš ka ir Ka zi mie ras Šau lys 
- pa si trau kė 1944 m. va sa rą. Iš ei viai 
mi rė kas Vo kie ti jo je, kas Švei ca ri jo-
je, kas Ame ri ko je. 

Še ši si gna ta rai ta po so vie ti-
nio ter o ro au ko mis: Vla dis lo vą Mi-
ro ną ir Ka zi mie rą Bi zaus ką NKVD 
areš ta vo 1940 m. Pra si dė jus 1941 
m. Vo kie ti jos ir so vie tų ka rui Ka zi-
mie rą Bi zaus ką en ka vė dis tai suėmė 
ir prie Mins ko su šau dė. Vla dis lo vas 
Mi ro nas per Bir že lio su ki li mą 1941 
m. iš ka lė ji mo bu vo iš lais vin tas, bet 
po ka ro so vie tai jį vėl su ė mė. Jis 
mi rė 1953 m. Vla di mi ro ka lė ji me. 
Alek sand ras Stul gins kis, Do na tas 
Ma li naus kas ir Pra nas Do vy dai tis 
1941 m. bir že lio 14 d. su šei mo mis 
bu vo iš trem ti. Do na tas Ma li naus kas 
su šei ma pa te ko į Al ta jų. Ten, ne to-
li Bijs ko, 1941 m. pa bai go je ar 1942 
m. pra džio je mi rė iš ba do. Ki ti du 
nuo šei mų bu vę at skir ti ir įka lin ti la-
ge riuo se. Pra nas Do vy dai tis 1942 m. 

su šau dy tas Sverd lovs ke. Alek sand-
ras Stul gins kis la ge rį iš tvė rė ir 1954 
m. iš la ge rio pa leis tas, bet iš trem tas 
pas žmo ną į Ko mi ją. 1956 m. grį žo 
į Kau ną, dir bo so di nin kys tės sri ty je, 
1969 m. mi rė Kau ne. 

Abie jų oku pa ci nių re ži mų la-
ge ri nin ko da lią pa ty rė Pet ras Kli-
mas, žy mus Lie tu vos dip lo ma tas. II 
Pa sau li nis ka ras jį už klu po dir ban tį 
am ba sa do riu mi Pa ry žiu je. Na ciai 
1940 m. Lie tu vos am ba sa dą Pa ry-
žiu je už da rė ir pas ta tą ati da vė so vie-
tams. 1942 m. na ciai am ba sa do rių 
su ė mė ir me tus iš lai kė kon cent ra-
ci jos sto vyk lo je, o pas kui iš siun tė 
į Lie tu vą. 1944 m. į Va ka rus pa si-
trauk ti nes pė jo, bu vo so vie tų su im-
tas ir iš siųs tas į la ge rį. Grį žo pa lie-
gęs ir 1968 m. mi rė Kau ne.

Jurgis Šaulys ir jo garsioji 
biblioteka

Šį kar tą kiek pla čiau pri si min-
si me Va sa rio 16-osios si gna ta rą Jur gį 
Šau lį, ir bū tent kaip žy mų bib lio fi lą, 
kuo jis ta po jau nys tė je, knygomeile 
tik riau siai už si krė tęs tvar ky da mas 
ra šy to jos Gab rie lės Petkevičaitės-
Bitės tė vo bib lio te ką. Vė liau jis su-
kau pė di de lę as me ni nę bib lio te ką. 
644 se nus spau di nius, su si ju sius su 
Lie tu vos is to ri ja, 1938 m. yra pa do-
va no jęs Kau no uni ver si te tui. Apie J. 
Šau lio rin ki nį „Kny go ty ro je“, 2007, 
yra ra šiu si Al ma Bra ziū nie nė. Prieš-
ka riu J. Šau lio bib lio te ka su si do mė-
jo tuo me ti nis Kau no uni ver si te to 
bib lio te kos va do vas V. Bir žiš ka. Bu-
vo pa siųs ta bib liog ra fė su tvar ky ti ir 
at rink ti kny gas Kau nui. Ki tą da lį J. 
Šau lio bib lio te kos ir rank raš čių ar-
chy vą, tar pi nin kau jant prof. Alf re dui 
Sen nui, po sa vi nin ko mir ties įsi gi jo 
Penn syl va ni jos uni ver si te tas. 

Tuo me tu Penn syl va ni jos uni-
ver si te te, Baltų-slavų de par ta men te, 
dir bo žy mūs li tu a nis tai, pa si trau kę 
iš Lie tu vos, - Vin cas Mickevičius-
Krėvė, Jo nas Puzi nas, mi nė ta sis A. 
Sen nas, o tarp jų - ir bu vęs Vil niaus 
uni ver si te to bib lio te kos di rek to rius 
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Vin cas Ma ciū nas, da bar ti nio JAV 
LB pir mi nin kas Vy to Ma ciū no tė ve-
lis. Prof. A. Sennas sužinojo, kad dr. 
Jurgio Šaulio giminaičiai parduoda 
jo biblioteką. Pennsylvanijos uni-
versitete dirbę lituanistai nusprendė, 
kad reikia šį palikimą įsigyti. Bū tent 
Vincas Maciūnas, dir bęs uni ver si te-
to bib lio te ko je, ir vyk dė li tu a nis ti nės 
bib lio te kos kau pi mo dar bą. J. Šau lio 
pa li ki mas sudarė pa grin dą di de lei - 
vienai di džiau sių už Lie tu vos ri bų 
li tu a nis ti nei bib lio te kai. 

Ki tą da lį Jur gio Šau lio ar chy-
vo, ku ria me dau giau sia as me ni niai J. 
Šau lio do ku men tai, 2000 m. jo gi mi-
nai čiai per da vė Lie tu vos Ne pri klau-
so my bės Si gna ta rų na mų muzie jui 
Vil niu je. 

Dr. V.  Ma ciū nui iš ė jus į pen-

si ją dar bą su lie-
tu viš ko mis kny-
go mis Penn syl va-
ni jos uni ver si te to 
bib lio te ko je tę sė 
ra šy to jas, dra ma-
tur gas dr. Kos tas 
Ost raus kas, ku-
ris sa vo dak ta ra te 
kaip tik ir ty ri nė jo 
dr. Šau lio ar chy-
vą (vie ną jo da-
lį - su si ra ši nė ji mą 
su ra šy to ju Jo nu 
Bi liū nu). Dr. J. 
Šau lio ar chy vą su-
da ro 1750 vie ne tų 
kny gų, bro šiū rų ir 
pe ri odi nių lei di nių 
iš Lie tu vos ir bal-
tų is to ri jos, ling-
vis ti kos li te ra tū ros 
bei 96 ap lan kai su 
do ku men ti ne me-
džia ga. Nors J. 
Šau lio, lin ku sio į 
is to ri nius ty ri nė ji-
mus, sva jo nės tap ti 
pro fe sio na liu is-
to ri ku ne iš si pil dė 
ir jis svar bių raš to 
dar bų ne pa li ko, bet 
jo po mė gis kaup ti 
įvai rią ar chy vi nę 
me džia gą vis dėl to 

pa si tar na vo is to ri jai.
A. Bra ziū nie nė ir ra šo: „Iš-

sa miau siai J. Šau lio bib lio te ka, po 
sa vi nin ko mir ties pa te ku si į Penn-
syl va ni jos uni ver si te to (JAV) bib lio-
te ką, yra api bū din ta Vin co Ma ciū no 
ir Kos to Ost raus ko straips ny je... Iš 
jo su ži no me, jog Šau lys tu rė jo to-
kių se no sios li tu a ni kos ra ri te tų kaip 
Mar ti no Kro me rio (1589) ir Chris to-
pho ro Hartk noch to (1684) kro ni kos, 
My ko lo Lie tu vio vei ka las (1615), 
Al ber to Kojelavičiaus-Vijūko Lie-
tu vos is to ri ja (1650-1669), Kons-
tan ti no Sir vy do žo dy nas (1713) ir 
jo „Punk tai sa ky mų“ (1644), G. 
Os ter me je rio (1791) ir Chr. G. Mil-
kaus (1800) gra ma ti kos ir kt., jau 
ne mi nint XIX a. lie tu viš kų lei di nių 
bei itin ver tin go ar chy vo (Jo no Bi-

liū no, Vy dū no, Laz dy nų Pe lė dos ir 
ki tų lie tu vių kul tū ros vei kė jų ko res-
pon den ci ja. Ne už mirš ti na, jog kaip 
tik J. Šau lys bu vo su rin kęs ap skri tai 
vie ną ge riau sių se no sios Lie tu vos 
kar tog ra fi jos rin ki nių. Jį po J. Šau lio 
mir ties in cor po re nu pir ko Švei ca ri-
jo je gy ve nan tis Vac lo vas Dar gu žas 
ir 1985 m. pa do va no jo Vil niaus uni-
ver si te to bib lio te kai (133 vie ne tai)“.

Šiuo me tu Penn syl va ni jos 
uni ver si te te dar vei kia Baltų-slavų 
ka ted ra, bet stu den tų, stu di juo jan čių 
li tu a nis ti ką, jau ne be a tsi ran da.

Jur gis Šau lys - že mai tis nuo 
Vei vir žė nų, gi męs 1879 m. Bal sė-
nų k., dab. Klai pė dos raj., fi lo so fi-
jos dak ta ras, vals ty bės ir vi suo me-
nės vei kė jas, spau dos dar buo to jas, 
re da ga vęs „Var pą“ ir kt. lie tu viš ką 
spau dą, ty ri nė jęs pi lia kal nius. Jau-
nys tė je stu di ja vo Kau no ku ni gų se-
mi na ri jo je, bet iš jos bu vo pa ša lin tas 
už drau džia mos lie tu viš kos spau dos 
pla ti ni mą. Pas kui bai gė Ber no uni-
ver si te tą. Be je, Švei ca ri jos Lie tu vių 
Ben druo me nės, ku ri rim tai dir ba ty-
ri nė da ma čia gy ve nu sių, be si mo kiu-
sių ar vei ku sių lie tu vių as me ny bes, 
dar bo pla nuo se yra įra šy ta ir šio lie-
tu vių vei kė jo gy ve ni mo ty ri nė ji mas. 

Jur gis Šau lys bu vo pir ma sis 
mo der nios Lie tu vos Vals ty bės am-
ba sa do rius (1918-1919 m. bu vo pir-
ma sis pa siun ti nys Vo kie ti jo je). Vė-
liau bu vo pa siun ti nys Švei ca ri jo je, 
Ita li jo je, Va ti ka ne, Vo kie ti jo je, Len-
ki jo je, nuo 1939 m. ru dens iki 1946 
m., kai Švei ca ri jos val džia už da rė 
Lie tu vos pa siun ti ny bę - vėl Švei-
ca ri jo je. Mi rė 1948-10-18 Lu ga ne 
(Švei ca ri ja) ir ten pa lai do tas. 1968 
m. per lai do tas Ro mos Ve re no ka pi-
nė se (Ita li ja).

Šiuo ra ši niu no ri ma pri si min ti 
ne tik žy mų jį lie tu vį Jur gį Šau lį, bet 
ir pri min ti apie Penn syl va ni jos uni-
ver si te te dar te be sa mą Jur gio Šau lio 
bib lio te ką, ku rią Lie tu vos vals ty bei 
rei kė tų dė ti pas tan gas kokiu nors 
būdu per im ti - įsi gy ti ar iš keis ti į ver-
ty bę, ku ri ga lėtų dominti Jungtinių 
Amerikos Valstijų kultūrininkus.

Parengė Aud ro nė V. Škiu dai tė

DR. JUR GIS ŠAU LYS
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„Pra ra dau ne tai, ką pats už-
dir bau, o tai, ką man da vė Die vas. 
Pi ni gai lai mės ne at ne ša“, - at si du so 
JAV lie tu vis Alek sas Šne lius, prieš 
de vy ne rius me tus lo te ri jo je lai mė jęs 
64 mi li jo nus do le rių. Iš mil ži niš ko 
dy džio če kio į su už ra šu 64 mln., ži-
no ma, bu vo iš skai čiuo ta tiek mo kes-
čių, kad į ran kas ati te ko „tik“ 18,5 
mln. do le rių. Po ne į ti kė ti no lai mė ji-
mo ne pa ste bi mas A.Š ne liaus gy ve ni-
mas vie na me Chi ca gos prie mies čių 
bu vo ap vir tęs aukš tyn ko jo mis. „No-
riu vis ko at si kra ty ti ir grįž ti ten, kur 
gy ve nau prieš lai mė ji mą“, - „Lie tu-
vos ry tui“ pri si pa ži no 72 me tų A.Š -
ne lius, vie nas gy ve nan tis di de lia me 
370 kvad ra ti nių met rų na me, ku rio 
ne pa vyks ta par duo ti.

Ar tė jant di džiau sioms me-
tų šven tėms A.Š ne lius vie nas na me 
ke pė ku ge lį - lie tu viš ko je Chi ca gos 
par duo tu vė je nu si pir ko la ši nu kų ir 
tar ka vo bul ves vir tu vi niu kom bai nu. 
„Tar nai čių ne tu riu“, - šyp te lė jo ži la-
gal vis švie sio mis aki mis, kaž ka da, 
vie ną 2000-ųjų ru dens die ną, ta pęs 
mi li jo nie riu mi. Su „Lie tu vos ry tu“ 
jis kal bė jo ang liš kai, nes po 60 me tų, 
pra leis tų JAV, gim to sios kal bos žo-
džius rink ti jau sun ku. Bet sa vo šak-
nų ne pa mir šo. A.Š ne lius ruo šė si pa-
vai šin ti ku ge liu duk te rį Cin dy San-
oc ki. Ji gy ve na na muo se, ku riuos po 
sėk mės lo te ri jo je tė vas pas ta tė už 
pu sant ro mi li jo no do le rių. Sta tė ne 
bet kaip, o tiks liai nu ko pi ja vus gar-
sų jį ro ken ro lo ka ra liaus El vio Pres-
ley dva rą „Greis len das“ Mem fy je 
- su bal to mis ko lo no mis ir mar mu ri-
niais liū tais prie įė ji mo. Mat duk tė ir 
jos vy ras To mas - aist rin gi E.P res ley 
ger bė jai. „Ir šį na mą no riu par duo-
ti, - iš ta rė A.Š ne lius. - No riu at si kra-
ty ti vi so ne kil no ja mo jo tur to“. Stai-
ga pra tur tė jęs jis nu si pir ko aš tuo nis 
na mus ir lei do jais nau do tis šei mos 
na riams - būs tais ap rū pi no ne tik tai 
duk te rį, bet ir tris sū nus, dvi žmo nos 
se se ris. Vi sa gi mi nė per si kė lė iš vi-
du ti nės kla sės prie mies čio Ber ban ke 
į tur čių kvar ta lą Pa los Hai tso gy ven-

Mi li jo nie riaus pa sa ka pa vir to drais ka lais
vie tė je. Ne pra ė jo nė de šimt me tų, ir 
A.Š ne lius skai čiuo ja cen tus. „Gy ve-
nu ties skur do ri ba“, - pri si pa ži no 
Ame ri kos lie tu vis. Nes var bu, kad 
jam vis dar pri klau so ke tu ri na mai. 
Pra si dė jus fi nan sų kri zei smu ko jų 
kai na, o pir kė jų ne li ko. Iš tir po gry-
nie ji, o ne kil no ja mo jo tur to mo kes-
čiai iš au go. „Ati duo čiau vi są lo te ri-
jos lai mė ji mą, jei ga lė čiau su si grą-
žin ti sa vo žmo ną, bran giau sią sa vo 
gy ve ni mo tur tą“, - at si du so vy riš kis. 

Die vo bai min ga šei ma da li jo 
tūks tan čius, o kar tais šim tus tūks-
tan čių lab da rai. Duo da vo ir žmo-
nėms, ku rie ža dė jo grą žin ti sko lą, 
bet to nie ka da ne pa da rė. „Bet da ly ti 
pi ni gus - di džiau sias ma lo nu mas“, - 
ne si krim to A.Š ne lius. Jis džiau gė si, 
kad ne rei kės suk ti gal vos dėl pen-
si jos. Per si kė lęs į nau ją na mą pri si-
pir ko se no vi nių au to mo bi lių, tarp jų 
- praš mat nų „Lin coln Con ti nen tal“, 
ku riuo ke ti no ke liau ti. Gal būt pa ga-
liau pa le pin ti žmo ną me daus mė ne-
siu. „Be dar bo ir mie go nie ko gy ve-
ni me dau giau ne ma čiau. Tiek me tų 
dir bęs no riu šiek tiek pa gy ven ti. Ne-
ži nau, gal man li ko mė nuo, gal me-
tai, gal pen ke ri. Nie kas to ne ži no, tik 
Die vas. Jis man da vė, jis man vis ką 
ir pa sa kys. Nu si pir kau ge rą na mą, 
ma ši ną, gau siu val gy ti - ko man 
dau giau rei kia? Dau giau nie ko sau 
ne pirk siu. Ke liau siu po Ame ri ką“, 
- prieš de vy ne rius me tus „Lie tu vos 
ry tui“ yra sa kęs A.Š ne lius. 

Ar tė jant Ka lė doms jis tik 
skės čio jo ran ko mis: „Tu rė da mas 
vi sus tuos pi ni gus nė kar to ne iš ke-
lia vau iš Chi ca gos“. Pa lin kęs prie 
sta lo A.Š ne lius va lan dų va lan das 
pil dė su dė tin gas pa žy mas mo kes čių 
ins pek ci jai, kad su mo kė tų di džiu lius 
ne kil no ja mo jo tur to mo kes čius. „Aš 
pra lai mė jau dėl eko no mi kos ir dėl 
žmo nių, ku riais pa si ti kė jau“. Vien 
už na mą, ku ria me šiuo me tu gy ve na, 
per me tus vals ty bei ten ka at sei kė-
ti apie 20 tūkst. do le rių. „Mo kes čių 
ins pek ci ja ga li pri rem ti prie sie nos 
su au to ma tu, nie kur ne ding si“, - pa-

juo ka vo A.Š ne lius. Bet juo kin ga ne-
bu vo, kai vie nu me tu gry nų jų klo dai 
iš se ko, ir vy riš kis ėmė rim tai svars-
ty ti, kad at ė jo lai kas skelb ti bank ro-
tą. Tik ne se niai A.Š ne lius leng viau 
at si pū tė par da vęs šiek tiek tur to. 
Ženk las „Par duo da ma“ nuo šių me-
tų rugp jū čio sto vi ir pie ve lė je prie 
dvie jų aukš tų erd vaus na mo, už ku-
rį pra šo ma 899 tūkst. do le rių - vos 
40 tūkst. dau giau nei bu vo mo kė ta 
2000-aisiais. „Vi si kal bė jo, kaip kai-
nos kils. Bet ne ki lo. Pa tir siu vien 
nuo sto lius, nes per tuos me tus su mo-
kė jau šim tus tūks tan čių do le rių mo-
kes čių, - skai čia vo A.Š ne lius. - Kas 
ži no, kiek dar lai ko aš jo ne par duo-
siu? Da bar - pras tas me tas. Jei gu per 
mė ne sį at ei na vie nas žmo gus ap žiū-
rė ti na mo - jau ste buk las“. 

Gra žia me na me yra di džiu lė 
fo jė, gy ve na ma sis kam ba rys, val-
go ma sis, vir tu vė, ke tu ri mie ga mie-
ji, ke tu ri vo nios kam ba riai, ži di nys, 
ba ras, ve ran da, rū sy je įreng tas ki no 
te at ras, ga ra že tel pa trys au to mo-
bi liai, yra dau giau kaip tūks tan čio 
kvad ra ti nių met rų kie mas. A.Š ne lius 
bu vo pri si pir kęs ke lio li ka se no vi nių 
ma ši nų, pa vyz džiui, 1922 m. „Ford 
Mo del T“, 1934 m. „Mer ce des Benz 
Kit Car“, 1958 m. „Bent ley“. Da-
bar ga ra že li ko vie na ki ta. „Man jų 
ne rei kia. Kars tas per ma žas, kad į jį 
ką nors įsi dė čiau“, - fi lo so fa vo lie-
tu vis, vaikš čio da mas po kam ba rius, 
ku riuo se vis dar pil na žmo nos ko lek-
cio nuo tų por ce lia ni nių lė lių. 

„Pi ni gai ne at neš lai mės“. Tai 
A.Š ne lius vis kar to jo kal bė da mas 
apie di džią ją ne tek tį - žmo nos mir tį. 
Jie pla na vo švęs ti auk si nes ves tu ves. 
Bet Ur su la su sir go plau čių už de gi-
mu, po ke tu rių die nų pa ty rė šir dies 
smū gį ir 2005 me tais mi rė. „Ji su sir-
go pir ma die nį, o mi rė penk ta die nį. 
Gy vy bė - kaip lem pu tė - vie ną die-
ną švie čia pui kiai ir stai ga už gęs ta 
am žiams“, - su si grau di no A.Š ne lius. 
Nors ir ap si kro vu si fi nan si niais rū-
pes čiais, pra tur tė ju si po ra bu vo lai-
min ga, nes vis ką iš gy ve no kar tu. Ur-
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su la bi jo jo skrai dy ti, to dėl jos vy ras 
nu spren dė vie nas ne ke liau ti ap lan-
ky ti Lie tu vos. Ur su los se sers vy rą li-
ga pri ra ki no prie in va li do ve ži mė lio, 
to dėl jie ati dė lio jo pla nus au to mo-
bi liu ap ke liau ti Ame ri ką. Ir ne ap ke-
lia vo. Su si tai ky ti su stai gia žmo nos 
mir ti mi A.Š ne liui pa dė jo tik ti kė ji-
mas į Die vą ir jo va lią. Kiek vie ną 
ry tą vos pa bu dęs pir miau sia jis ei na 
į kop ly čią, ku rią įsi ren gė sa vo na me. 
Po to su si tin ka su žmo nos se se ri mi, 
ku ri taip pat li ko naš lė, ir kar tu va-
žiuo ja į lie tu viš kas Šv. Ka zi mie ro 
ka ta li kiš ką sias ka pi nes ap lan ky ti 
su tuok ti nių ka pų. „At ne ša me gė lių, 
su kal ba me mal dą, ta da už su ka me į 
ka vi nę iš ger ti ka vos ir lau kia me ki-
tos die nos. Nė ra žmo nos, ir man gy-
ve ni me nie ko ne rei kia - nei pi ni gų, 
nei di de lių na mų. Ji bu vo nuo sta bi. 
Bet Die vas tu rė jo ki tą pla ną“, - vėl 
at si du so naš lys.

Ame ri kos lie tu vis įsi ti ki nęs, 
kad iš ban dy mus siun tė Aukš čiau sia-
sis - tiek lai mė ji mą, tiek po to už-
griu vu sius sun ku mus. Ne nuo sta bu, 
kad A.Š ne lius au ko da vo tūks tan čius 
do le rių ka ta li kų baž ny čioms Chi-
ca go je, o Kra žių baž ny čiai ir kle-
bo ni jai Kel mės ra jo ne re no vuo ti 
sky rė net 600 tūkst. do le rių. Jis čia 
nie ka da net nė ra bu vęs, ta čiau kar tą 
Chi ca go je at si tik ti nai su si pa ži nęs su 
Kra žių pa ra pi jos kle bo nu su si grau-
di no iš gir dęs apie fi nan si nes bė das, 
ku rios stab dė is to ri nės baž ny čios at-
kū ri mą. A.Š ne lius pri si pa ži no, jog 
net da bar, už klup tas fi nan si nių sun-
ku mų, pa si sko li no 25 tūkst. do le rių, 
kad juos ga lė tų skir ti vie nam se no-
vi niam pa veiks lui Kra žių baž ny čio je 
res tau ruo ti. „Jis la bai gra žus. Na mie 
ant sie nos ka bo jo ko pi ja - su an-
ge lais, Ma ri ja, ku ni gu, vie nuo le“, 
- dės tė vy riš kis. Pa ma ty ti ori gi na lo 
Kra žiuo se jis ne ke ti na ir ap skri tai 
ne sir uo šia ke liau ti į Lie tu vą, ku rios 
ne ma tė dau giau kaip še šias de šimt 
me tų: „Ne rei kia man tos gar bės, kad 
Kra žiuo se kas nors sa ky tų: čia jis 
sky rė pi ni gų. Aš ge riau tuos ke lio-
nės pi ni gus pa au ko siu tiems, kam jų 
rei kia“.

Kal bė da mas apie sa vo kas die-

ny bę pa šne ko vas lai me nes pin du lia-
vo. At ro dė, kad pi ni gų au ko ji mas - 
ko ne vie nin te lis jį džiu gi nan tis da ly-
kas gy ve ni me. A.Š ne lius vis kar to jo, 
kad jei ga lė tų, vis ką iš da ly tų. „Duo ti 
yra daug ma lo niau nei gau ti“, - įsi ti-
ki no lo te ri jos lai mė to jas, kai da ly ti 
ne be li ko ko. Tie sa, vie nos sri ties jis 
ne ap lei do iki šiol, nes ji bu vo bran-
giau sia Ur su lai, - kiek vie ną kar tą, 
kai jų mėgs ta miau siai beis bo lo ko-
man dai „White Sox“ pa vyks ta iš-
muš ti ka muo liu ką už aikš tės ri bų, į 
klu bo lab da ros fon dą A.Š ne lius per-
ve da 100 do le rių. Šią ak ci ją Šne liai 
pra dė jo iš kart po lai mė ji mo lo te ri-
jo je ir taip jau pa au ko jo be veik 150 
tūkst. do le rių. „Dau giau sia lai mės ši 
lab da ra tei kė ma no žmo nai“, - pri si-
mi nė naš lys. Ur su la mi rė vos ke lios 
sa vai tės prieš tai, kai „White Sox“ 
po il gos per trau kos ta po čem pio ne. 
Bet jos pa var dė liks klu bo gar bės 
len to je kaip vie nos svar biau sių rė-
mė jų. „Vi si ti kė jo, kad ji bu vo an-
ge las prie aikš tės, ku ris pa dė jo ko-
man dai lai mė ti čem pio na tą. Aš tę siu 
šią lab da rą iki sa vo gy ve ni mo pa bai-
gos“, - pa ža dė jo JAV lie tu vis.

Kiek vie ną kar tą pri si mi nus, 
kiek pi ni gų ne te ko dėl to, kad pa si-
ti kė jo žmo nė mis, A.Š ne liui su spau-
džia šir dį. Da lį lai mė ji mo in ves ta-
vęs į ne kil no ja mą jį tur tą, ki tą da lį 
vy ras sko li no už pa lū ka nas, daž nai 
fi nan siš kai pa dė da vo pa žįs ta miems. 
Pra si dė jus kri zei jo sko li nin kai li ko 
tuš čio mis ran ko mis. Tai reiš kė, kad 
pi ni gai nu plau kė vi siems lai kams. 
„Ne pa im si iš tų, ku rie nie ko ne tu-
ri. Tai tas pat, kas ban dy ti nu raš ky-
ti žvaigž dę, - įsi ti ki nęs A.Š ne lius. - 
Pik ta, bet ko vo ti ne sir uo šiu. Tai ne-
bu vo pi ni gai, ku riuos už dir bau sa vo 
ran ko mis“. 

Lie tu vis ge rai ži no, ką reiš kia 
juo dai ar ti dėl kiek vie no kąs nio. Jo 
šei ma bė go nuo ru sų, Lie tu vo je pa-
li ku si vi są už gy ven tą tur tą - iš ei vio 
tė vas Alek sand ras Šne lius Kau ne re-
mon tuo da vo sunk ve ži mius ir lai vus. 
At si dū rus Te ksa so vals ti jo je tė vas 
lie jo pra kai tą fer mo se ir med vil nės 
lau kuo se, kad iš lai ky tų žmo ną Va-
le ri ją, pa gim džiu sią de vy nis vai kus. 

Vė liau šei ma per si kė lė į Chi ca gą, 
kur ati da rė sunk ve ži mių re mon to 
dirb tu ves. Mi rus tė vui A.Š ne lius pe-
rė mė vers lą ir ten dir bo vi są gy ve ni-
mą. Tai jam pri me na ka dai se su ža lo-
tas ir dėl to kiek trum pes nis kai rės 
ran kos pirš tas. Vie ną die ną jis tai sė 
sunk ve ži mio va rik lį, jo dang tis kri to 
ir pri spau dė ran ką. Užuot va žia vęs 
į li go ni nę me cha ni kas ap si vy nio-
jo žaiz dą alie juo tu sku du ru ir bai gė 
dar bą. „Kli en tui rei kė jo au to mo bi-
lio“, - pa aiš ki no A.Š ne lius, dirb da-
vęs ma žiau siai de šimt va lan dų per 
die ną. 

Pi ni gų kai ną ži nan tis JAV 
lie tu vis ir ta pęs mi li jo nie riu mi sa-
vo su au gu siems vai kams pa rei škė, 
kad jie nes va jo tų il sė tis iš ver tę pil-
vus. A.Š ne lius sa vo sū nums Ja me-
sui, Ro ber tui ir Da nie liui nu pir ko po 
na mą ir da vė po pu sant ro mi li jo no 
do le rių pra dė ti vers lą, bet pa pra šė 
pa ža dė ti tris da ly kus: sek ma die niais 
ei ti į baž ny čią, dirb ti ir liau tis var-
to ti nar ko ti kus. Jie ne į vyk dė nė vie-
no pa ža do, o tė vus ver ti no tik kaip 
ban ko ma tą. „Jie puo ta vo ma ny da mi, 
kad ga li ei ti į pen si ją. Bet gy ve ni me 
vi si tu ri dirb ti“, - pra ta rė A.Š ne lius, 
da bar ben drau jan tis tik su duk te ri mi.

Di džiau sias vy riš kio no ras - 
per si kel ti ten, kur gy ve no prieš lai-
mė da mas lo te ri ją. Vie toj pra ban gaus 
na mo tur čių ra jo ne už 120 tūkst. 
do le rių jis pla nuo ja įsi gy ti griu ve-
ną Ber ban ke, kur pra lei do ke tu rias-
de šimt sa vo gy ve ni mo me tų. Kaip 
dau gy bei pa gy ve nu sių žmo nių, jam 
šį bei tą pa skau da, bet svei ka ta dar 
nė ra pras ta. Ta čiau apie mir tį jis kal-
ba dau giau nei apie gy ve ni mą. Vie ta 
ša lia žmo nos ka pi nė se yra vie nin te lė 
in ves ti ci ja, dėl ku rios Ame ri kos lie-
tu vis nuo šir džiai džiau gia si. Jis ga li 
par duo ti vi są sa vo tur tą, tik ne tai. 
Ant ka py je jau iš kal tas ir jo var das, 
įkli juo ta be si šyp san čios po ros nuo-
trau ka. A.Š ne lius yra su mo kė jęs ir 
už sa vo kars tą bei gė les. „Esu pa-
si ruo šęs. Mir tis gra ži, kai iš ei ni su 
Die vu“, - iš ta rė lo te ri jos lai mė to jas.

Ri ta Stan ke vi čiū tė
LR ko res pon den tė Va šing to ne

„Lie tu vos ry tas“
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Kai Lie tu vo je iš ei na pri si mi ni mų kny ga apie Si bi ro la ge rius ir trem tį, daž nas skai ty to jas pa sa-
ko ar ba bent pa gal vo ja: o ką nau ja dar ga li ma pa sa ky ti? Iš ties to kių kny gų - is to ri nių liu di ji mų jau 
yra daug. O štai Gab rie liaus Žem kal nio - Va ka rų trem ti nio, Aust ra li jos lie tu vio, bu vu sio il ga me čio 
PLB at sto vo Lie tu vai - kny ga ki to kia. Tai va ka rie čio žmo gaus įspū džiai iš ke lio nės po lie tu vių trem-
ties į Ry tus vie tas. Šį kar tą kny gos ne pri sta ty si me, o lei si me ją pa skai ty ti pa tiems PL skai ty to jams. 
Šian dien pra de da me spaus din ti iš trau kas iš Gab rie liaus Žem kal nio kny gos „Su luo šin tų li ki mų pėd-
sa kais“, išleistos praėjusiais metais Vilniuje. Kny gu tė nė ra di de lė - tai ke tu rių ke lio nių ap ra šy mai į 
Si bi rą - Kras no jars ką, Bu ria ti ją, Ir kuts ką ir į Ka zachs ta ną.

Su luo šin tų li ki mų pėd sa kais
Gab rie lius Žem kal nis

Pradžių pradžia
1941-ųjų me tų bir že lio 14-oji. 

Prie mū sų vasar namio Ka čer gi nė-
je anks ti iš ry to, dar tam su, su sto ja 
sunk ve ži mis su ka rei viais. Na muo se 
lai ko mės vi siš kos ty los. Už ko kių 15 
mi nu čių sunk ve ži mis nu va žiuo ja...

Vė liau su ži no jo me, kad pra si-
dė jo trė mi mai, o iš tik rų jų aš (man 
ta da ėjo try lik tie ji me tai) ne la bai ir 
su pra tau, ką reiš kia, kai nak čia iš-
ve ža žmo nes iš Lie tu vos. Vė liau, 
pra ė jus ke le riems me tams, bai gė si 
ka ras. Tuo met bu vau Vo kie ti jo je ir 
čia te ko su si tik ti su at vy ku siais Lie-
tu vos par ti za nais. Jų bu vo ke le tas. 
Jie pa sa ko jo apie tai, kas tuo me tu 
dė jo si Lie tu vo je, apie re zis ten ci-
ją, žmo nių iš ve ži mus. Tai bu vo gal 
1945-1946-ieji. Vė liau kart kar tė mis 
la bai epi zo diš kai ir ne re gu lia riai, vis 
iš girs da vo me nau jie nų iš Lie tu vos, 
apie tre mia mus jos žmo nes. Di die-
ji 1948-ųjų ir 1949-ųjų trė mi mai, 
- apie juos taip pat gir dė jo me bū da-
mi ten, sve tur. Bet tai te bu vo dau gų 
dau giau sia sta tis ti nės ži nios. O pa tys 
bai su mai, ku rie ten vy ko, mums bu-
vo dar ne ži no mi.

Pra ė jus dau ge liui me tų, jau 
gy ven da mas Austra lijoje, il gus me-
tus ve džiau lie tu viš kas ra di jo lai das.  
Ruoš da ma sis vie nai lai dai per skai-
čiau ke lias kny gas apie par ti za nus 
ir trem tį (Juo zo Luk šos „Par ti za nai“ 
ir Bar bo ros Ar mo nie nės at si mi ni mai 
„Pa lik aša ras Mask vo je“). Bū tent iš 
jų man pra dė jo ryš kė ti klai ki žmo nių 
lem tis, to ji žiau ri kan ki nan ti, žu dan-
ti trem tis. Tro fi mov kos la ge ris, nors 
jo nie kad pats ne ma čiau, iš tų kny-

gų ir ap ra šy mų gi liai įsi rė žė į ma no 
at min tį. To dėl kiek vie nų me tų bir že-
lį sa vo ra di jo lai do se vie ną bū ti nai 
skir da vau bir že lio 14-osios įvy kiams 
ir trė mi mams pa mi nė ti. Bu vu sios 
trem ti nės pri si mi ni mų kny gą apie 
Tro fi mov kos la ge rį ci ta vau, ma tyt, 
vi sur ir vi sa da. Pa sa ko jau sa vo klau-
sy to jams, per si kel da mas į tai gą, kur 
vė jas nu pus to snie gą nuo kal ne lių 
bei ati den gia žmo nių kau lus, ir juos 
dras ko tam py da mos pas kui sa ve bal-
to sios Si bi ro la pės.

Vė liau, dar so vie ti niais lai kais 
lan ky da ma sis Lietu voje, tu rė jau pro-
gos čia su si tik ti su jau grį žu siais iš 
trem ties. Tuo met iš gir dau dar dau-
giau is to ri jų, kas ten iš tie sų vy ko, 
o tuo me tu dar ir tę sė si. Taip su si pa-
ži nau su švie sios at min ties žmo gu mi 
Vy tau tu Ci naus ku. Jis pats - bu vęs 
trem ti nys, sa vo di džiau siu sie kiu ir 
rū pes čiu lai kęs trem ti nių su grą ži ni-
mą į Lie tu vą bei są ly gų jiems grįž ti 
ir pri tap ti da bar ti nė je Lie tu vo je su-
da ry mą. Jis va do va vo Trem ti nių grį-
ži mo fon dui.

Dar bū da mas Aust ra li jo je ga-
vau jo laiš ką, ku ria me jis man pra ne šė, 
jog Vil niaus ra jo ne, Valakampiuose, 
yra statomi tremtinių namai, kurie 
bus skiriami grįžusiems tremtiniams, 
nebeturintiems Lietuvoje nei kur, nei 
pas ką su grįž ti. Šie na mai, kaip ne re-
tai at si tin ka, dėl pi ni gų trū ku mo taip 
ir li ko vos pra dė ti sta ty ti. To dėl Ci-
naus kas man ra šė, kad bū ti na baig ti 
bent tam tik rus dar bus prieš žie mą, 
kaip an tai už deng ti sto gą, kad nors 
jau pa da ry tas dar bas ne ding tų ir dar-
bai bū tų už kon ser vuo ti at ei čiai.

At si me nu, tuo met or ga ni za-
vau šių trem ti nių na mų sta ty bos pa-
ra mos ak ci ją Aust ra li jo je. Per sa vo 
lai dą kal bė jau apie Ci naus ko idė ją, 
jos tiks lą ir pra smę bei apie iš ki lu sią 
fi nan si nę pro ble mą. Dau ge lis ma nęs 
klau sė, kiek ke ti nu su rink ti per šią 
sa vo ak ci ją. Sa kiau, kad 100 tūks-
tan čių Aust ra li jos do le rių. Iš ma nęs 
tuo met šai pė si, esą ne į ma no ma tiek 
su rink ti. O aš tik sa kiau sau ir ki-
tiems, kad bū ti na už si brėž ti aukš tą 
tiks lą ir steng tis jo pa siek ti. O kiek 
su rink si me - tiek. Per ke le tą mė ne sių 
su rin ko me 160 tūks tan čių Austra-
lijos do le rių. Iš Vy tau to Ci naus ko 
vi sa dos gau da vo me pat vir ti ni mą ir 
ata skai tas, kiek ir kur pi ni gų iš leis-
ta, ir pa dė kas Aust ra li jos lie tu viams, 
ku rie la bai pri si dė jo prie trem ti nių 
na mų sta ty mo. O man pa čiam tai bu-
vo tie sio gi nis ry šys su trem ti niais.

Krasnojarskas
1997 m. bu vau Aust ra li jos de-

le ga ci jos na rys PLB sei me. Sei mo 
se si ja vy ko Vil niu je. Vie na me po sė-
džių pa no ro kal bė ti vie nas da ly va vu-
sių jų, ta čiau pir mi nin kau jan tis pa sa-
kė, kad jis ne tu rįs tei sės sto ti į tri bū-
ną, mat nė ra ofi ci a lus PLB na rys ar 
ša lių iš rink tas de le ga tas. Pa pra šiau, 
kad man leis tų pa si sa ky ti dėl tvar kos 
ir iš tik rų jų dėl pado rumo, nors ap-
skri tai pa do ru mo Lie tu vo je tuo me tu 
bu vo tik rai ne daug. Sto jęs į tri bū ną 
pa sa kiau, kad šis žmo gus, ku riam ne-
leis ta kal bė ti, yra trem ti nys, at vy kęs 
iš Kras no jars ko. Pir mą kar tą per vi są 
PLB sei mų isto riją pas mus at vy ko 
trem ti nys ir jis no ri kreip tis į mus, o 
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mes jam ne lei džia me ir ne duo da me 
žo džio. Mums tu rė tų bū ti la bai gė da, 
kad ak lai klau so me reg la men to, o ne 
sa vo šir džių ir pro to. Da ly va vu sie ji 
plo ji mu vien balsiai pri ta rė man, kad 
Si bi ro trem ti nys tu rė tų kal bė ti mū sų 
su si rin ki me ir iš dės ty ti sa vo kraš-
to bė das. Tai bu vo An ta nas Ra siu lis 
iš Kras no jars ko. Tą die ną prasi dėjo 
mū sų il ga me tė pa žin tis ir drau gys tė.

1998-ųjų pra džio je PLB val-
dy bos pir mi nin kas Vy tau tas Ka man-
tas pa skam bi no man iš Ame ri kos ir 
pa pra šė tap ti PLB at sto vu Lie tu vo je. 
Tuo me ti nis at sto vas ke ti no net ru kus 
iš vyk ti iš Lie tu vos, jis sa vo mi si ją 
čia jau bai gė. Aš su ti kau jį pa keis ti 
lai ki nai ir at vyk ti į Vil nių trims mė-
ne siams. At vy kau tuo met į Lie tu vos 
sos ti nę ir prabuvau su žmo na Da nu te 
... vienuolika metų.

Ma no ka bi ne tas, kur pra dė jau 
sa vo dar bą Lietu voje, bu vo tre čiuo-
siuo se Sei mo rū muo se. Ne to lie se 
bu vo ir Vy tau to Ci naus ko, tuo me-
tu Sei mo na rio, dar bo ka bi ne tas. Su 
Vy tau tu daž nai bendrauda vome. Jis 
mus su Da nu te įve dė į „Lie tu vių na-

mus“. O „Lie tu vių na mai“ - tai Vil-
niaus vi du ri nė in ter na ti nė mo kyk la, 
įsteig ta 1990 me tais, skir ta pri im ti 
lie tu vių vai kus, gy ve nan čius už sie-
ny je. Mo kyk la Vy tau to Lands ber gio 
ini cia ty va su kur ta tam, kad iš trem tų-
jų ir iš vy ku sių lie tu vių vai kai ga lė tų 
su grįž ti ir lais vai lan ky ti lie tu viš ką 
mo kyk lą. Dau gu ma at vyks tan čių į 
„Lie tu vių na mus“ vai kų - trem ti nių 
pa li kuo nys. Su pra tau, kad tai iš tie-
sų pats tik riau sias bū das iš trem tiems 
tau tie čiams su grįž ti į Lie tu vą. Jei gu 
ne pa tiems, tai jų vai kams ar vaikai-
čiams. Šis pla nas pa si tei si no.

Ci naus kas vie ną die ną sa ko: 
„Klau syk, šie met yra liūd na, bet la-
bai reikš min ga su kak tis - di džio sios 
trem ties į Si bi rą, o tiks liau į Kras-
no jars ką, penkias dešimtmetis. Šiai 
pro gai pa mi nė ti yra or ga ni zuo ja ma 
de le ga ci ja ten nu vyk ti ir su si pa žin ti 
su li ku siais trem tiniais. Su jais pa-
bend rau ti, pa žiū rė ti, ko kią lie tu viš ką 
veik lą ten ga li ma su ža din ti, ap lan-
ky ti žu vu sių jų ka pus bei su gal vo ti, 
kaip ga li ma pa dė ti no rin tiems grįž ti 
į Lie tu vą“. Vy tau tas pa klau sė ma nęs, 

ar aš galė čiau va žiuo ti. Aš at sa kiau: 
„Ži no ma, va žiuo siu“. Juk vie nu 
svar biau sių ma no pri o ri te tų, at vy kus 
dirb ti į Lie tu vą, ta po Ry tų kraš tuo se, 
bu vu sio je So vie tų im pe ri jo je, gy ve-
nan čių lie tu vių pa li kuo nių su grį ži-
mas į Lie tu vą. Ar ba bent ga li my bės 
su grįž ti už tik ri ni mas ir lie tu viš kų 
ben dri jų stei gi mas ten, anuo se sve ti-
muo se kraš tuo se. Ameri koje, Ka na-
do je, Aust ra li jo je ir ki tur Va ka ruo se 
lie tu vių ben druo me nės jau se no kai 
vei kia. Šios ša lys neskurdžios, tai ir 
jų nie kas ne bau gi na, į Tė vy nę grįž ti 
ga li bet ka da, jei tik no ri. ...O jis sa-
ko: „Ra šy siu ne tik ta ve, bet ir Da ną. 
Ir dar vie nas da ly kas - no ri me, kad tu 
bū tum šios eks pe di ci jos va do vas“. O 
aš jam sa kau: „Vy tau tai, ne juo kauk. 
Pir ma, aš ru sų kal bos ne mo ku, ant ra 
(pa si žiū rė jau į va žiuo jan čių jų są ra-
šą), čia yra tiek daug dar bin gų jau-
nų ir ži no mų žmo nių: ir pre zi den to 
at sto vas Re mi gi jus Gaš ka su žmo na 
Al do na, ir Kau no ap skri ties me ras, 
ir ke li po li ti kai iš Sei mo, ir Ge no-
ci do bei re zis ten ci jos ty ri mų cent ro 
di rek to rė Da lia Kuo dy tė, daug ki tų 
svar bių žmo nių. Be to, kar tu ke liau ja 
ke le tas trem ti nių, su grį žu sių bū tent 
iš Kras no jars ko kraš to. Tai gi su si-
rin ko la bai so li di kom pa ni ja. Ir jai 
va do vau ti tu riu ne aš, o ki tas ku ris 
nors svar bes nis as muo“. O jis man 
at kir to, kad nesirū pinčiau, mat tik-
rai yra prie žas čių, ko dėl siū lo bū tent 
man va do vau ti eks pe di ci jai. „O dėl 
kal bos tu nesijau dink, mes tau pa dė-
sim, pa ver tėjau sim, pa aiš kin sim, kur 
ką da ry ti ir kur ko ne ga li ma“, - ga-
lu ti nai ma ne įkal bė jo Vy tau tas. Tik 
vė liau su pra tau vi sas prie žas tis, dėl 
ku rių bū tent ma nęs pra šė va do vau ti 
eks pe di ci jai į Si bi rą. 

Ta pau va di na muo ju de le ga-
ci jos „ru kovoditeliu“. Ir štai vie ną 
die ną per dvi de šimt as me nų su sė-
do į lėk tu vą ir per Mask vą iš skri do 
į Krasno jars ką. Ten mus pa si ti ko tas 
pats An ta nas Ra siu lis. Pro gra mo je 
nu ma ty ti įvai rūs ren gi niai, ku riuos 
vaini kavo ben dras di de lis su si ti ki-
mas su Kras no jars ko ir jo ap y lin kių 
lie tu viais. Vė liau bu vo pa mal dos 
baž ny čio je, ka pų lan ky mas. Vy ko me 

GABRIELIUS ŽEMKALNIS (IŠ DEŠINĖS) VILNIUJE, TREMTINIŲ NAMUOSE, SU 
BUVUSIAIS TREMTINIAIS IR POLITINIAIS KALINIAIS VYTAUTU CINAUSKU, ANTANU 
SEIKALIU, VYTU MILIAUSKU IR VIRGINIJA MILIAUSKIENE
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į Ov sian kos mies te lį bei Dir no gors-
ką. O vė liau su si ti ko me su Kras no-
jars ko kraš to ži niask lai dos at sto vais. 
Pro gra ma bu vo tik rai in ten sy vi, to dėl 
nuo lat gal vo jau, kad mums trūks ta 
lai ko. Sto ka lai ko pa ma ty ti, įsi jaus ti, 
ir, svar biau sia, at ro dė, trūks ta lai ko 
su si tik ti su ten gy ve nan čiais lie tu-
viais trem ti niais.

Prieš vie ną su si ti ki mų su lie-
tu viais, ku ria me dau giau siai da-
ly va vo Kras no jars ke gy ve nan tys 
tautie čiai, vy ko mi šios. Prieš joms 
pra si de dant mes papra šėme ku ni go, 
kad leis tų su gie do ti „Pul kim ant ke-
lių“ ir „Ma ri ja, Ma ri ja“. Mums lei-
do. Ir nors mū sų bal sai ne ko kie, bet 
skam bė jo iš ties nuo sta biai. Gies mės 
daugeliui ten su si rin ku sių lie tu vių 
skam bė jo pir mą kart po 50 me tų.

An ta nas Ra siu lis, ku ris tuo 
me tu va do va vo ir dar šiuo me tu te-
be va do vau ja Kras no jars ko lie tu vių 
ben druo me nei, bu vo iš tie sų nu ste-
bęs, kad į pa mal das at ė jo tiek daug 
žmo nių, ku rių jis nie kad ne bu vo 
ma tęs. Pa si ro do, dau ge lis at ė ju sių 
žmo nių iš gir do per ra di ją, kad iš 
Lie tu vos at va žia vo de le ga ci ja ir kad 
bažnyčio je bus tai pro gai skir tos pa-
mal dos. Ir tie žmo nės, ku rie me tams 
bė gant iš si bars tė pa lei Je ni se jaus 
upę ir miš kuo se, į ku riuos dirb ti bu-
vo ve ža mi jie ar ba jų tė vai, iš gir do 
apie pa mal das sek ma die nį ir mū sų 
de le ga ci ją, su ku ria jie at ke lia vo su-
si tik ti. Iš tie sų, tas sek ma die nis bu vo 
ne pa kar to ja mas. Su si rin ko dau gy bė 
žmo nių. Kar tu su mu mis ke lia vęs 
ak to rius Juo zas Bud rai tis sa kė pa-
žįs tąs lie tu vius iš akių, o štai jį, Juo-
zą Bud rai tį, ži no mą ak to rių, ma ty tą 
dau ge ly je ki no fil mų, iš kar to at pa ži-
no vi si, ne rei kė da vo jo net pri sta ty ti.

Su si ti ki mai bu vo iš ties jau di-
nan tys. Žur na lis tas Sta sys Jo kū bai-
tis, grį žęs iš ke lio nės, po to ra šė vie-
na me Lie tu vos dien raš čių:

„Tas vi suo ti nis grau du lys, 
at mieš tas sun kiai pake liamos nuo-
skau dos ir aša rų... Da nu tė Žem-
kal nie nė tie siog ne ga lė jo su lai ky ti 
skruos tais rie dan čių aša rų ir vis kar-
to jo: „Die ve, Die ve...“

Taip, Da nu tė bu vo mū sų eks-

pe di ci jų šir dis ir ma no at ra ma. Dė-
ko ju jai už tai ir len kiuo si.

Su si rin ku siai lie tu vių ben-
druo me nei įtei kė me Lie tu vos vė lia-
vą, lie tu viš kos juo dos duo nos ke pa-
lą. Re mi gi jus Gaš ka per skai tė pre zi-
den to Val do Adam kaus svei ki ni mą, 
aš per skai čiau tuo me ti nio Sei mo pir-
mi nin ko V. Lands ber gio svei ki ni mą. 
Vė lia va, duo na ir vals ty bės va do vų 
svei ki ni mai ta po šven tu ri tu a lu su si-
tin kant su lie tu vių ben druo me nė mis 
vi sų mū sų eks pe di ci jų me tu.

Su si rin ku siems lie tu viams 
pa sa ko jo me apie Lie tu vą, apie tai, 
kaip ji at ro do da bar (kal ba ma apie 
1998-tuosius me tus). De le ga ci jo je 
bu vo ir Ri ma Gude lytė iš So cia li nės 
ap sau gos ir dar bo mi nis te ri jos. Jos 
sky rius mi nis te ri jo je kaip tik ku ra-
vo trem ti nių grį ži mo klau si mą. Ri-
ma tos ke lio nės me tu žmo nėms su-
tei kė la bai daug in for ma ci jos apie 
grį ži mą. Bu vo žmo nių iš Lie tu vos 
pasiunti nybės - du kon su lai, ku rie 
žmo nėms pa ta ri nė jo konsu liniais 
klau si mais. Bu vo žmo nių ir iš Tau ti-
nių ma žu mų ir iš ei vi jos de par ta men-
to, ku rie aiš ki no apie departa mento 
li tu a nis ti nio švie ti mo ir lie tu viš kos 
kul tū ri nės veik los pa ra mą, tei kia mą 
lie tu vių ben druo me nėms.

Vie nas mū sų mi si jos tiks lų 
bu vo jau ni mo švie ti mas, to dėl daug 
kal bė jo me apie „Lie tu vių na mus”. 
Man vė liau sa kė, kad po mū sų ap-
si lan ky mo, ki tais moks lo me tais, į 
„Lie tu vių na mus“ iš Kras no jars ko 
at vy ko per 40 moks lei vių. Ta da pa-
gal vo jau: „Na, štai, grą ži no me Lie-
tu vai 40 lie tu vai čių!“ To ji ke lio nė 
tik rai bu vo ver ta pas tan gų ir var go. 

Nu ė jo me į Kras no jars ko ka-
pus. Vi sur ieš ko me trem ti nių, vi-
sur ieš ko me lie tu vių. Kras no jars-
ko mies to ka pai - di de li, ant kal no, 
nuo ku rio ma ty ti vi sas mies tas. Ir 
aš sa kau, pa ieš ko ki me lie tu vių, čia 
jų tik rai yra. Pra dė jau žiū rė ti, kur 
yra kry žiai be sta čia ti kių sker si nio. 
Aiš ku, tai ne bū ti nai reiš kia, kad ten 
lie tu viš kas ka pas, ga lė jo bū ti ir len-
kų (ku riuos taip pat trė mė), ir ki tų 
tau tų. Ta čiau štai pa ma tė me vie ną 
to kį di de lį sun kų ce men ti nį kry žių, 

ku ris, ma tyt, jau se no kai nu lū žęs, 
gulė jo ant ka po, ap au gu sio aukš to-
mis žo lė mis. Ir ta da sa kau sa vo ben-
dra žy giams: pa ban dy ki me pa kel ti tą 
kry žių. Nu jau čiau, kad jis tu ri kaž ką 
lie tu viš ko. Atsta tėm aš tuo nie se. La-
bai sun kus bu vo. Pa ban dėm šveis ti 
ap rū di ju sią me ta li nę len te lę. Ir pa-
ma žu iš ryš kė jo rai dės - Juo zas Pa-
kal nis. Lie tu vio ka pas.

Ne vien šio lie tu vio ka pą ten 
ra do me. De ja, daug kur už ra šai ant 
kry žių ir len te lių už ra šy ti ru siš ko-
mis rai dė mis. Ov sian kos ka pi nė se, 
į ku rias va žia vo me iš Kras no jars ko, 
pas ta tė me me mo ria li nį kry žių su už-
ra šu „1948-1998 me tai - Lie tu vos 
trem ti niams at min ti“ To se ka pi nė se 
ra do me daug lie tu viš kų ka pų. Ste bė-
jau si tuo met, ko dėl vis kas ru siš kai 
už ra šy ta? Kaž kas pa aiš ki no, kad lie-
tu viams anks čiau ne lei do ant ka pi nių 
už ra šų ra šy ti lie tu viš kai. Vis dėl to 
var dų ir pa var džių ne kei tė, pa li ko su 
ga lū nė mis, lie tu viš kas. To kių ka pi-
nių Si bi ro pla ty bė se daug. Kai kur, 
kaip Ov sian ko je, yra pas ta ty ti pa-
šven tin ti lie tu viš ki kry žiai.

Ke lio nės po Kras no jars ko sri-
tį pa bai go je turė jome su si tik ti su kai 
ku riais kraš to val džios at sto vais. Su-
si ti ki me da ly va vo ir Kras no jars ko 
hid ro e lekt ri nės va do vai. Ru sai, kaip 
pa pras tai, mėgs ta gir tis vi su kuo. 
Tu rė jo me iš klau sy ti va do vų pa sa ko-
ji mų, ko kia ši hid ro e lekt ri nė, ku rio je 
lan ko mės, yra di de lė ir ga lin ga, kiek 
elekt ros pa ga mi na, ir kad pre ten duo-
ja į di džiau sios pa sau ly je hid ro e lekt-
ri nės var dą. O pas kui man, de le ga ci-
jos va do vui, te ko at sa ky ti į vie ti nio 
va do kal bas. Ir ta da aš su pra tau, ko-
dėl ma ne pa sky rė tuo va do vu - esu 
ne pri klau so mas žmo gus, nei Lie tu-
vos Sei mui, nei aš pa val dus Lie tu vos 
Vy riau sy bei, nei ko kiai nors įstai gai, 
tai gi ne ga liu su kel ti jo kio konf lik-
to tarp Lie tu vos insti tucijų ir vie tos 
val džios. Pa val dus tik Pa sau lio Lie-
tu vių Ben druo me nei, ku ri gy ve na už 
Lie tu vos ri bų. Ir to dėl, ne bi jo da mas 
nie ko ir prieš nie ką ne at sa kin gas, aš 
ga lė jau kal bė ti taip, kaip man lie pė 
šir dis. Kiek at si me nu, tuo met kal-
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Dau ge liui iš mū sų tik rai yra 
gir dė ti pa va di ni mai „nuo to li nės stu-
di jos“, „vir tu a lios mo ky mo si ap lin-
kos“, „dis tan ci nis mo ky ma sis“. Bet 
ar daug tu ri te pa žįs ta mų, ku rie jums 
pa sa ko jo, kad kaž ku rio je Lie tu vos 
aukš to jo je mo kyk lo je pa si rin ko nuo-
to li nes stu di jas?

Pa ly gi nus ne gau si nuo to li nių 
stu di jų pro gra mų pa siū la Lie tu vos 
aukš to sio se mo kyk lo se dar dau ge lį 
ver čia abe jo ti to kių stu di jų ko ky be, 
ga li my bė mis to kiu bū du stu di juo ti 
Lie tu vo je, to kių stu di jų pri ei na mu-
mu. Vis dėl to šiuo lai ki nės stu di jos 
aukš to jo je mo kyk lo je ne pa pras tai 
glau džiai su si ju sios su įvai rių šiuo-
lai ki nių in for ma ci nių ko mu ni ka ci-
nių prie mo nių nau do ji mu. In ter ne-
tas, mo ky mo si me džia ga įvai riau-
siais elekt ro ni niais for ma tais, elekt-
ro ni nis paš tas, spe cia lios nuo to li nių 
stu di jų ap lin kos, „sky pe“ ir ki tos 
ben dra vi mo per at stu mą prie mo nės 
vis pla čiau tai ko mos or ga ni zuo jant 
stu di jas uni ver si te tuo se. Ir Lie tu vo-
je tik rai jau yra ga li my bių stu di juo ti 
nuo to li niu bū du.

In for ma ci nės ko mu ni ka ci-
nės prie mo nės šiais lai kais dau giau 
ar ma žiau nau do ja mos vi so se tra di-
ci nė se stu di jo se. Tra di ci nių stu di jų 
stu den tams stu di jų me džia ga pa tei-
kia ma įvai rio se skait me ni nė se laik-
me no se, šiuo lai ki niai stu den tai vis 
daž niau mo ko si ne tik iš spaus din tų 
kny gų, bet ir iš elekt ro ni nių. Ne re tai 
su da ro mos ga li my bės prie pa grin di-
nės stu di jų me džia gos tu rė ti in ter ne-
ti nę pri ei gą ar tie siog par si siųs ti stu-
di jų me džia gą in ter ne tu. Bet spar ti 
in ter ne to, elekt ro ni nio paš to bei ki tų 
in for ma ci nių ko mu ni ka ci nių prie-
mo nių plėt ra lei džia stu di jas or ga ni-
zuo ti ir ma žiau įpras tu - nuo to li niu 
- bū du. Koks gi pa grin di nis tra di ci-
nių ir nuo to li nių stu di jų ski ria ma sis 
bruo žas? Jei tra di ci nė se stu di jo se in-
for ma ci nės ko mu ni ka ci nės te chno-
lo gi jos daž niau siai nau do ja mos kaip 

Šiuo lai ki nės stu di jos aukš to jo je mo kyk lo je
Dr. N. Sau gė nie nė 

Vil niaus My ko lo Ro me rio uni ver si te to Nuo to li nių stu di jų cent ro di rek to rė

pa gal bi nė prie mo nė ša lia vi sų tra di-
ci nių mo ky mo(si) me to dų ir bū dų, 
tai or ga ni zuo jant stu di jas nuo to li niu 
bū du, in for ma ci nės ko mu ni ka ci nės 
te chno lo gi jos ir in ter ne tas yra pa-
grin di nė prie mo nė.

Nuo to li nės stu di jos vi sa me 
pa sau ly je ir to liau po pu lia rė ja, kar-
tu su at vi ro jo mo ky mo si kon cep ci ja 
jos yra su pran ta mos kaip ga li my bė 
žy miai pa di din ti aukš to jo moks lo 
pri ei na mu mą - juk nuo to li nių stu di-
jų klau sy to jai stu di juo ja jiems pa to-
giu lai ku ir tem pu, o vi sos stu di jos 
or ga ni zuo ja mos spe cia liai nuo to li-
nėms stu di joms su kur to se vir tu a laus 
mo ky mo si ap lin ko se. Iš es mės nau-
jau sios te chno lo gi jos stu di juo jan čia-
jam lei džia pa si rink ti lai ką ir erd vę, 
ku rio je jis no ri ir ga li stu di juo ti. O 
svar biau sia yra tai, kad šiuo lai ki-
nės in for ma ci nės ko mu ni ka ci nės 
te chno lo gi jos la bai pa kei tė aka de-
mi nio ben dra vi mo po bū dį - ben dra-
vi mas per fi zi nį at stu mą da bar ne-
be reiš kia aka de mi nio ar in te lek ti nio 
at stu mo.

Nuo to li nės stu di jos ga li bū ti 
tiek pat efek ty vios, kiek ir tra di ci nės 
stu di jos, nes šiais lai kais in for ma ci-
nių ko mu ni ka ci nių te chno lo gi jų dė-
ka įma no mas tie sio gi nis ir glau dus 
dės ty to jų ir stu den tų ben dra vi mas 
per nuo to lį (vaiz do kon fe ren ci jų 
bū du trans liuo ja mos pa skai tos in-
ter ne tu, kau pia mi pa skai tų įra šai, 
nuo to li nis mo ky mas or ga ni zuo ja mas 
elekt ro ni nio mo ky mo si ap lin ko je 
(pvz., „Mood le“), ku rio je tal pi na mi 
el. va do vė liai ir or ga ni zuo ja ma vi sa 
stu den tų veik la kiek vie nam da ly kui 
ir gru pei su kur to se vir tu a lio se kla sė-
se/au di to ri jo se. 

Juk taip daug as me nų šiais 
la bai in ten sy vaus gy ve ni mo tem po, 
sun kme čio lai kais yra pri vers ti at si-
sa ky ti stu di jų dėl tam tik rų as me ni-
nio gy ve ni mo ap lin ky bių. Gal ne ga li 
stu di juo ti, tęs ti stu di jų aukš to jo-
je mo kyk lo je, to dėl, kad šiuo me tu 

ne tu ri są ly gų pa lik ti sa vo gy ve na-
mo sios, dar bo vie tos ir iš vyk ti stu-
di juo ti į ki tą mies tą, o gal as me ni nio 
gy ve ni mo ap lin ky bės ver čia daug 
lai ko pra leis ti na muo se, su šei ma, 
ga liau siai, fi nan si nė pa dė tis ne lei-
džia ku riam lai kui nu trauk ti dar bo 
ir at si dė ti vien tik stu di joms. Pa vyz-
džiui, ant ro sioms, ma gist ra tū ri nėms, 
jau tu ri mą kva li fi ka ci ją to bu lin ti 
lei džian čioms stu di joms aukš to jo je 
mo kyk lo je žmo nės daž nai ne sir yž ta 
ir gi dėl tų pa čių aukš čiau iš var din-
tų prie žas čių. Bū tent to kiais at ve jais 
ga li ma pa gal vo ti apie nau jas stu di-
jų ga li my bes ir stu di juo ti nuo to li niu 
bū du.

Vie nas iš ne dau ge lio Lie tu-
vos uni ver si te tų, siū lan čių stu di-
juo ti nuo to li niu bū du pil nas stu di jų 
pro gra mas, yra My ko lo Ro me rio 
uni ver si te tas. Ja me įdieg ta at vi rų-
jų nuo to li nių stu di jų sis te ma lei džia 
rink tis stu di juo ti ne tik pil ną stu di jų 
pro gra mą, bet gal būt pa si rink ti tik 
tuos stu di jų da ly kus, ku rie rei ka lin-
gi pro fe si nei kva li fi ka ci jai to bu lin ti, 
nau joms ži nioms įgy ti, tu ri moms pa-
gi lin ti ar at nau jin ti. At vi rų jų nuo to-
li nių stu di jų klau sy to jai stu di juo ja 
bū tent jiems pa to giu lai ku ir tem pu, 
o vi sos stu di jos or ga ni zuo ja mos spe-
cia liai nuo to li nėms stu di joms su kur-
to je vir tu a lio je elekt ro ni nių stu di-
jų ap lin ko je „Mood le“. Į at vi rą sias 
nuo to li nes stu di jas MRU pri i ma mi 
vi si no rin tie ji, o re gist ra ci ja in ter-
ne tu (http://www.mruni.lt/lt/pa da-
li niai/cent rai/nuo to li niu_s_cent ras/
no rin tiems_stu di juo ti/) vyk do ma 
nuo lat. Klau sy to jai ren ka si at ski-
rus stu di jų da ly kus (pa gal pa si rink-
tą stu di jų pa ko pą, kryp tį, pro gra mą). 
Stu di juo ti ga li ma pra dė ti du kart per 
me tus, t.y. klau sy to jai pri i ma mi ru-
dens (stu di jos pra de da mos nuo rug-
sė jo pa bai gos) ir pa va sa rio (stu di jos 
pra de da mos nuo va sa rio mėn.) se-
mest rams. Kiek vie ną se mest rą į at-
vi rą sias nuo to li nes stu di jas pri si re-
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gist ruo ja iki150 klau sy to jų (be veik 
pu sė iš jų gy ve nan tys ne Lie tu vo je), 
jie, kar tu pa ė mus, pa si ren ka iki 550 
stu di jų da ly kų. Ga li ma pa si rink ti 
vie ną ar ke lis at ski rus stu di jų da ly-
kus se mest rui ir kaup ti stu di jų da ly-
kų kre di tus. To kiu bū du „su si rink ti“ 
vi są stu di jų pro gra mą. Ar ba, pvz., 
su rin kus 24 vie nos stu di jų pro gra-
mos kre di tus ir su pra tus, kad „lais-
vos“ stu di jos su si ju sios su stip ria 
mo ty va ci ja stu di juo ti sa va ran kiš kai 
ir ner i bo ja mos griež to re ži mo (nuo-
to li nė se stu di jo se pa tys sau ga li te 
nu si sta ty ti stu di jų tem pą ir at si skai-
ty mų lai ko tar pius!), ga li ma keis ti 
stu di jų bū dą ir pa si rink ti ku rią nors 
la biau įpras tą, griež tes nę stu di jų 
for mą (tra di ci nes nuo la ti nes die ni-
nes, va ka ri nes ar iš tęs ti nes stu di-
jas, ku rio se ga lio ja se si jų re ži mas).
Stu di juo jant stu di jų pro gra mą nuo-
to li niu bū du ji sa vo ap im ti mi, tu ri-

niu, rei ka la vi mais stu di juo jan čia jam 
nie kuo ne si ski ria nuo ki tų stu di-
jų pro gra mų ir tei kia to kias pa čias 
kom pe ten ci jas, kaip ir tra di ci nių 
stu di jų pro gra mos. Juk tai tik stu-
di jų or ga ni za vi mo bū das (pa gal tas 
pa čias ak re di tuo tas stu di jų pro gra-
mas), o ne kaž ko kios ki to kios stu-
di jų pro gra mos. To dėl įgy ja mas dip-
lo mas yra ly gia ver tis, tie siog bū das, 
ku riuo sie kia ma dip lo mo, yra ki toks.

Tra di ci nių stu di jų stu den tai 
per se mest rą mo ko si tiek da ly kų, 
kiek jų stu di jų pla nuo se tą se mest rą 
yra nu ma ty ta ar ba kiek jie pa si rin ko 
pa gal in di vi du a lų jį stu di jų pla ną, o 
at vi rų jų nuo to li nių stu di jų klau sy-
to jai My ko lo Ro me rio uni ver si te te 
ren ka si tiek stu di jų da ly kų, kiek jie 
no ri, ga li ir pa jė gia stu di juo ti. Tar pi-
niai kiek vie no da ly ko at si skai ty mai 
vyk do mi nuo to li nių stu di jų ap lin ko-
je „Mood le“, bet kiek vie no da ly ko 

eg za mi nas vyks ta aki vaiz džiai, uni-
ver si te te. Tie sa, ga li ma pa si rink ti, 
kad stu di jų me tų eg za mi nai lai ko mi 
tik kar tą per me tus - jų lai ką lais-
vai pa si ren ka pats nuo to li nių stu di jų 
klau sy to jas.

Nuo 2009 m. ru dens My ko lo 
Ro me rio uni ver si te te, ša lia jau ke le-
rius me tus nuo to li niu bū du vyk do-
mų ba ka lau ro stu di jų (Tei sės ir val-
dy mo, Tei sės, So cia li nio dar bo ir kt. 
stu di jų pro gra mos), siū lo ma rink tis 
nuo to li niu bū du stu di juo ti Vie šo jo 
ad mi nist ra vi mo ir Sa vi val dos ins ti-
tu ci jų vie šo jo ad mi nist ra vi mo ma-
gist ran tū ros stu di jų pro gra mas.

Tai gi nau jos stu di jų ga li my-
bės - nuo to li nės stu di jos - pri ei na-
mos jau ir Lie tu vo je. Taip, kaip in-
for ma ci nės ko mu ni ka ci nės te chno-
lo gi jos kei čia vi są mū sų gy ve ni mą, 
taip jos kei čia ir stu di jas aukš to jo je 
mo kyk lo je.

bė jau taip: „Jūsų hidroelektrinė yra 
nuostabus kūrinys. Ir man yra tekę 
tokių užtvankų matyti ne vie ną... Ir 
pa grin di nis skir tu mas tarp tų vi sų 
hid ro e lekt ri nių sto čių bei už tvan kų 
ir šios Kras no jars ko hid ro e lekt ri nės 
yra tas, kad jos vi sos pas ta ty tos lais-
vų dar bi nin kų. ...Tuo tar pu čia nau-
do ta si ver gų dar bu, žmo nių, ku rie 
XX amžiuje ta po ver gais“...

Nie kas ma nęs už to kias kal bas 
ne a reš ta vo ir ne iš va rė, ta čiau dau ge-
lis vie ti nių pa lin ga vo gal vo mis. Kai 
ku rie po kal bų pri ė jo ir sa kė, kad pa-
sa ky ta la bai taik liai.

Sto vint man ten prieš vi sus 
žmo nes ki lo min tis, ne ap lei džian-
ti iki šiol: tur būt esu sko lin gas kam 
nors. Tur būt kaž kas tuos il gus trem-
ties me tus ken tė jo už ma ne. Mes ži-
no me, kad žmo nės bu vo ve ža mi ne 
tik pa gal tam tik ras kate gorijas, bet 
ir pa gal nu sta ty tą skai čių - kiek nu-
ma ty ta iš vež ti, tiek ir ve ža ma. Vi sur 
tuo me tu bu vo pla nai. O jei gu ko kio 
nors nu ma ty to iš vež ti as mens ne ra-
do, tai jo vie to je bū ti nai pa ė mė ki tą, 
(kad bū tų įvyk dy tas nu ma ty tas pla-
nas ir vi si ja me su ra šy ti skai čiai). 
Gal būt, kai ma nęs ne ra do, į Si bi rą 
iš ve žė ką nors ki tą?.. Ma ne iš ve žė 

į Va ka rus. Ma no gal va, vi si, ku rie 
pa si trau kė į Va ka rus ar bu vo į juos 
iš vež ti, pri va lo pa gal vo ti: o kas ken-
tė jo vie toj ma nęs?

Grį žęs iš Kras no jars ko Sta sys 
Jo kū bai tis „Kau no die no je“ ra šė:

„Di džiu lia me Kras no jars ko 
kraš te šiuo me tu gy ve na apie 4 mln. 
žmo nių - dau giau nei šiuo me tu gy-
ve na vi so je Lie tu vo je. Ga li ma įsi-
vaiz duo ti, ko kie at stu mai sky rė čia 
po tai gas iš si blaš ky tus trem ti nius. 
Sun ku net pa sa ky ti, kiek iš 1948-tais 
čia at vež tų 23 500 lie tu vių su grį žo į 
na mus, o kiek li ko gu lė ti vis la biau 
ap že lian čio mis me džiais ir žo lė mis 
ka pi nai tė se.

Vieš na gės Kras no jars ke me tu 
PLB at sto vas Lie tu vo je G. Žem kal-
nis ir Lie tu vos gy ven to jų ir re zis ten-
ci jos cent ro ge ne ra li nė di rek to rė Da lia 
Kuo dy tė ban dė tar tis su kraš to admi-
nistracija gau ti iš trem tų jų kar to te kų ko-
pi jas. Vie tos val džia pat vir ti no, jog to-
kie duo me nys Kras no jars ke yra, ta čiau, 
kad jie bū tų per duo ti Lie tu vai, rei ka-
lin gi tarp vals ty bi niai su si ta ri mai. <...> 
Vis gi ši is to ri ja at ro do keis to kai. Prieš 
50 me tų vež ti gy vu li niais vago nais ir 
trem ti į at šiau rų Si bi rą jo kių „tarp vals-
ty bi nių“ su si ta ri mų ne rei kė jo“...

Ke lio nė į Kras no jars ką bu vo 
la bai nau din ga įvai riais at žvil giais. 
Pir miau sia pa ma čiau, kad Va ka ruo-
se gy ve nan tys lie tu viai daž niau siai 
ne su pran ta ir ne ži no, kas yra Si bi-
ro trem tis, ku ri dau ge liui vis dar tę-
sia si. Ne su pran ta jie ir ten esan čių 
žmo nių po rei kių.

Bū tent apie po rei kius kal bė-
jo mės su Kras no jars ko kraš to lie tu-
viais. Vie no jų klau siau, ar ke ti na 
su grįž ti į Lie tu vą. Da bar yra ga li my-
bių. O jis at sa kė, kad la bai, la bai no-
rįs su grįž ti, bet rei kės dar pa lauk ti. 
Tai sa kau: „Ko tau rei kia lauk ti?“ - 
„Kol vai kas moks lą pa baigs“, - at sa-
kė jis. Aiš ku, čia ga lė tu me ras ti pa-
pras tą at sa ky mą - te gu vai kas bai gia 
moks lus Lie tu vo je. Ži no ma, gal būt 
ne taip pa pras tai jį pri ims į Lie tu vos 
uni ver si te tus, nes jis lie tu vių kal bos 
ne mo ka. Be to, dau ge liui jau pa gy-
ve nu sių žmo nių rei kia lauk ti, kol 
su lauks pen si jos ir su si tvar kys vi sus 
rei kia mus doku mentus.

Ru si jo je gy ve nan tys lie tu vai-
čiai tu ri pa klus ti ir ei lei ki tų, lie tu-
viams Lie tu vo je ir tuo la biau Va ka-
ruo se ne su pran ta mų įsta ty mų. Ten, 
Ru si jo je, dar so vie ti ja... 

Tęsinys kitame numeryje

atkelta iš 39 psl.
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Gar bės pre nu me ra ta: Vy tau-
tas Ano nis, Re go Park, NY, JAV; Juo-
zas Ar dys, Fairview, PA, JAV; Van da 
Bag do nas, Day to na Be ach, FL, JAV; 
Ar vy das Barz du kas, Falls Church, 
VA, JAV; Van da Bich ne vi čius, Ci-
ce ro, IL, JAV; Ka zys But kus, Ja mai-
ca, NY, JAV; Ka zi mie ras M. Cam-
pe, Edgewater, MD, JAV; Rim tau tas 
Dab šys, Los An ge les, CA, JAV; G. ir 
S. Da ma šius, Li ber ty vil le, IL, JAV; 
Ge di mi nas Dra gū nas, Phi la del phia, 
PA, JAV; Arū nas K. Drau ge lis, Le-
mont, IL, JAV; Sta sys Ei va, Man-
ches ter, NH, JAV; Da lia R. Ja kas, 
Blu e Bell, JAV; Vy tau tas Jo nai tis, 
Grand Ra pids, MI, JAV; Al do na Kai-
rys, North Pro vi den ce, RI, JAV; Jo-
nas Kar do kas, Ha le thor pe, MD, JAV; 
Po vi las Ka ro sas, New Bri tain, CT, 
JAV; Al do na Ka va liū nas, Waukegan, 
IL, JAV; As ta ir Vac lo vas Klei za, Le-
mont, IL, JAV; Richard ir Rai mon-
da Kont ri mas, Mis sion Vie jo, CA, 
JAV; Ro mu al das Kriau čiū nas, Lan-
sing, MI, JAV; Hen ri kas Lau cius, 
Union Pier, MI, JAV; J.V. Lo pa taus-
kas, San ta Mo ni ca, CA, JAV; Juo zas 
Ma čiu lai tis, Su nny Hills, FL, JAV; 
Ka zys ir Ele na Ma jaus kas, Chi ca-
go, IL, JAV; Vac lo vas Ma žei ka, Park 
Rid ge, IL, JAV; Anas ta zi ja Mit ke vi-
čius, Los An ge les, CA, JAV; Re gi na 
ir Ber nar das Na ru šis, Ca ry, IL, JAV; 
Vi li mas Nau rec kas, Branch burg, NJ, 
JAV; Juo zas Pe čiu lis, Bur bank, IL, 
JAV; Vy gand Pet ra vi čius, Ke no sha, 
WI, JAV; Ge no vai tė Plu kas, San ta 
Mo ni ca, CA, JAV; Bro nius Sap lys, 
Eto bi co ke, On ta rio, Ka na da; Rim vy-
das Si drys MD, Ri ver si de, IL, JAV; 
Adolph Šle žas, St. Pe te Be ach, FL, 
JAV; Al do na Šmulkš tie nė, Chi ca go, 
IL, JAV; So fi ja Vash kys, Saint Pe-
ters burg, FL, JAV; Ša rū nas Už gi ris, 
High land Park, IL, JAV; Ra mo jus P. 
Vai tys, High land Park, Il, JAV; Sta sė 
Vaiš vi la, Oak Lawn, Il, JAV; Juo zas 
Viz gir da, Put nam, IL, JAV; Bro nė K. 
Zda nys, Ce ner vil le, MA, JAV; 

AU KOS:
2000 dol. (USD)
Lie tu vių Fon das, Re mont, IL, JAV;

„Pa sau lio lie tu vio“ au ko to jai ir gar bės pre nu me ra to riai
60 dol. (USD)
Ge no vai tė Plu kas, San ta Mo-

ni ca, CA, JAV; Ne ri ma Šums kie nė, 
Chi ca go, IL, JAV; 

50 dol. (AUD)
Jad vy ga Damb raus kas, Con-

dell Park, N.S.W., Aust ra li ja;

40 dol. (USD)
Vi li mas Nau rec kas, Branch-

burg, NJ, JAV; Bro nius Sap lys, Eto-
bi co ke, On ta rio, Ka na da;

35 dol. (USD)
Al bert Kve cas, Chip ley, FL, 

JAV; V. Ma tu sai tis, Li vings ton, NJ, 
JAV; Ma rius Pra puo le nis, Chi ca go, 
Il, JAV; 

30 dol. (USD)
Al fon sas Bim bi ris, Boi se, ID, 

JAV; Pet ras Dir da, Oak Lawn, IL, 
JAV; 

25 dol. (USD)
Re gi na ir Ber nar das Na ru šis, 

Ca ry, IL, JAV; Jo nas Plei rys, Chi ca-
go, IL, JAV; Na ri man tas V. Ud rys, 
Far ming ton Hills, MI, JAV; 

20 dol. (USD)
Ry man tė Ba raus kas, Glen da-

le, CA, JAV; Ag nes Bi ge lis, North 
Ri ver si de, IL, JAV; Ri man tas Bi tė-
nas, Bronxville, NY, JAV; Arū nas K. 
Drau ge lis, Le mont, IL, JAV; Bi ru tė 
Gy lys, Olym pia, WA, JAV; Do na-
tas ir Ma rian Greb liaus kas, Pied-
mont, CA, JAV; Da nu tė Gu taus kas, 
Bur ling ton, On ta rio, Ka na da; Vy-
tau tas ir Gra ži na Ka man tas, Grand 
Ra pids, MI, JAV; Po vi las Ka ro sas, 
New Bri tain, CT, JAV; Eu ge ni ja Ko-
lu pai lai tė, Chi ca go, IL, JAV; Pu ti nas 
Ma ša lai tis, Wayne, PA, JAV; Al bi-
nas Reš ke vi čius, Oma ha, NE, JAV; 
Vla de Sil iu nas, Lis le, Il, JAV; Al gis 
Stri mai tis, Chi ca go, IL, JAV; Elo na 
Vaiš nie nė, North Ha ven, CT, JAV; 
So fi ja Vash kys, Saint Pe ters burg, 
FL, JAV;

15 dol. (AUD)
Ro mas Kas pa ras, Vil nius, 

Lie tu va; Ve ro ni ka Ko že niaus kas, 
Moe, Vic, Aust ra li ja;

10 dol. (USD)
Ona Ado mai tie nė, Su nny 

Hills, FL, JAV; Richard E. Bar tash, 
Ro ches ter, NY, JAV; Ina Ber tu ly tė 
Bray, Seat tle, WA, JAV; Ire na A. Jan-
so nas, Os ter vil le, MA, JAV; Ele na 
Ja sai tie nė, St. Pe ters burg, FL, JAV; 
Ant ho ny Ka va liaus kas, Fairfax, VA, 
JAV; Ra mu nė Ku bi lius, Evans ton, 
IL, JAV; Hen ri kas Lau cius, Union 
Pier, MI, JAV; Si gi tas Liau kus, Shel-
ton, CT, JAV; Juo zas Lu kas, Grand 
Ra pids, MI, JAV; Bi ru tė Na vic kie nė, 
Le mont, IL, JAV; Vic to ria Pi ke lis, 
Chi ca go, IL, JAV; Vy tau tas Pi lei-
ka, West Hart ford, CT, JAV; Vla das 
Pleč kai tis, Rich mond Heights, OH, 
JAV; An ge lė Stan kai tis, Whiting, 
NJ, JAV; Vy te nis S. Ši las, Chi ca go, 
IL, JAV; I.A. Ta mo šiū nas, Fair field, 
CA, JAV; Au gus tus Vir ku tis, West 
Hart ford, CT, JAV; 

10 dol. (AUD)
J. Mic kie nė, Ya goo na, N.S.W., 

Aust ra li ja; 

5 dol. (USD)
Aloy zas Ai dis, Be thes da, MD, 

JAV; Izi dor Ma liš ka, Las sa le, QC, 
Ka na da;

5 dol. (AUD)
Juo zas Pa ške vi čius, West 

Moo nah, Tas., Aust ra li ja.

Bal ze ko lie tu vių kul tū ros 
muzie jaus Chi ca go je, JAV, bib lio-
te kos ar chy vui rei ka lin gi sa va no riai 
tal ki nin kai.  Muzie jaus bib lio te ka 
- vie na di džiau sių Jung ti nė se Vals-
ti jo se. Ar chy ve yra apie 100 000 
lie tu vių ne kro lo gų ka ta lo gas. Iš vi-
so pa sau lio žmo nės krei pia si tei rau-
da mie si apie drau gus ir gi mi nai čius. 
Jei no ri te dirb ti, pra šo me kreip tis į 
Lu ką. Tel. 773-582-6500. 


