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„Pasaulio lietuvio“ svečias

Šis pa sau lio lie tu vių žur na lo nu me ris pir-
miau sia skel bia ži nią apie Lie tu vos 20-metį. Tas 
to li mas ir ar ti mas die nas pri si me na vie nas iš Ko-
vo 11-osios Akto si gna ta rų Sau lius Pe če liū nas. 
Ki ta te ma – ne pri klau so mos Lie tu vos am ži nin-
kas – „Lie tu vių na mai“ Vil niu je. Tai sa vo tiš ki 
na mai – mo kyk la ir in ter na tas, kur prieš įsi lie-
da mas į Lie tu vos gy ve nimą, ak li ma ti zuo ja si lie-
tu vių kil mės jau ni mas – pa aug liais at vy kę jie čia 
su si pa žįs ta su lie tu vių kal ba, įgau na ben dra vi mo 
lie tu vių kal ba įgū džių, čia pa žįs ta pa čią vals ty-
bę, jos is to ri ją. „Lie tu vių na mus“ pri sta to me ke-
liais ra ši niais, kuriuos re dak ci jai pa dė jo pa reng ti 
šios mo kyk los lie tu vių kal bos mo ky to ja Auš ra 
Damb raus kie nė: po kal biu su mo kyk los di rek to-
riu mi, dvie jų ta len tin gų moks lei vių ra ši niais apie 
mo kyk lą ir sa ve ir skel bi mu apie pa si kei tu sią 
mo kyk los pa skir tį, mat nuo šių me tų mo kyk lo je 
veiks ir Už sie nio lie tu vių švie ti mo cent ras. Tai gi 
bu vu si pa pras ta mo kyk la tam pa sa vo tiš ka už sie-
nio lie tu vių švie ti mo ba ze. Centro va do vė – vi-
siems už sie nio lie tu viams ge rai pa žįs ta ma Vi da 
Bag do na vi čie nė.

No ri si at kreip ti skai ty to jų dė me sį ir į dar 
vie ną te mą, ku ri bel džia si iš toms kie čių ra ši nio. 
Ant ket vir to vir še lio pa ma ty si te mer gi ną, apie 
ku rią mes ne daug ži no me, – ra ši nio au to rė apie 
ją pa sa kė tik tiek, kad ji daug dė me sio ski ria sa-
vo bal so to bu li ni mui, kad ji dai nuo ja lie tu viš kas 
dai nas ir kad jos pro tė viai į Toms ką at va žia vo 
Sto ly pi no re for mos lai kais. O tai reiš kia Rusijos 
caro metais ir dar reiškia, kad lietuviai ne bu vo iš-
trem ti, nors tuo me tu Lie tu va taip pat bu vo oku-
puo ta. Ni nos iš Toms ko is to ri ja mums pri me na 
mū sų žur na le kiek pri mirš tą te mą – ca ri nės Ru-
si jos lai kų trem ti nius ir per si kė lė lius. Lie tu viai 
bu vo tre mia mi po 1832 m. ir po 1863 m. su ki li mų 
prieš ca rą, XX a. pra džio je bu vo tre mia mi knyg-
ne šiai, o Ni nos pro tė viai, matyt, bu vo iš tų, ku rie 
lyg ir sa vo no ru at vy ko į Si bi rą. Bet tai tik pa vir-
šu ti niš kas žvilgs nis. Iš tie sų tais lai kais lie tu viai 
in te li gen tai – gy dy to jai, tei si nin kai, in ži nie riai ir 
kt. – ne ga lė da mi gau ti dar bo pa gal spe cia ly bę sa-
vo tė vy nė je, bu vo pri vers ti va žiuo ti į si bi rus ir 
kul tū rin ti šį kraš tą. Kai ku rie grį žo po bol še vi ki-
nės re vo liu ci jos apie 1920-uosius ar vė liau, bet 
bu vo ir to kių, ku rie pa si li ko, sukūrę ten šeimas 
ir įleidę šaknis. 

Pa si ža da me apie šiuos Si bi ro trem ti nius 
pa pa sa ko ti ki tuose PL nu me riuose.

Aud ro nė V. Škiu dai tė

Ne pri klau so mos 
Lie tu vos 20-metis
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–Pasvarstykime, ką reiš kia 
Ne pri klau so mos Lie tu vos 20-me-
tis. Juk ano ji Lie tu va, su kur ta 
1918 m., tik tiek ir te tu rė jo lai ko – 
22 me tus, kai 1940 m. pra si dė jo 50 
me tų tru ku sios oku pa ci jos.

–Kaip ma tau iš įvai rių lei di-
nių, anas 20-metis bu vo šven čia mas 
pa ki liai, bu vo pas ta ty ta pa mink lų, 
tau ta tik rai džiau gė si ne pri klau so-
my bės 20-mečiu, ji ne ži no jo, kad 
30-mečio švęs ti ne teks, ne bent pa-
mi nės kur nors si bi ruo se, bet ir tai ne 
vi si. Da bar tik rai ne ži nau, ar mes tą 
20–metį mi nė si me pa ki liai – už puo-
lė sun kme tis, vi si tai la bai su reikš-
mi no. Ne vis kas pi ni gais ma tuo ja-
ma, yra daug dū šios da ly kų – rei kia 
ini cia ty vos, no ro, pa si šven ti mo. Vi-
sos di džio sios šven tės ne pi ni gais 
ma tuo ja mos. Ga liau siai pri si min kim 
LDK lai kus, – kiek pi lių pas ta ty ta 
tik rai ne ge riau siais lai kais – ir to-
toriai–mongolai, ir vo kie čiai su po. 

Po kal bis su Ko vo 11–osios Ne pri klau so my bės Ak to si gna ta ru 
Sau liu mi Pe če liū nu

Lais vės grū das su dy go pa čiu lai ku

Sta tė pi lis ne eko no mi nio kles tė ji-
mo lai kais. Jei gu ka riai per me tus po 
300 pa rų pra leis da vo bal ne, koks čia 
kles tė ji mas. Tie siog rei kė jo. Ir kaip 
da bar su pran ta me – vi sos Eu ro pos 
la bui. Minint Vasario 16-ąją te ko 
girdėti per ra di ją, ką žmo nės mąs to 
apie vals ty bės at kū ri mą – verkš le-
nan čių be veik ne si gir dėjo.

–Kai kam net ki lo įta ri mas, 
kad pa si sa ky mai pa i ma mi tik tie, 
ku rie kal ba op ti mis tiš kai, tie siog 
sun ku patikėti…

–Manau, kad žmo nės dar su-
ge ba at skir ti kas die ny bės nu si mi ni-
mą, į ku rį daž nai jie pa tys sa ve pas-
tū mė ja (ir ži niask lai da prie to šiek 
tiek pri si de da). Džiu gu, kad po vi-
sų tų ne gan dų – trė mi mų, ka li ni mų, 
nie ki ni mo tau ta su ge bė jo at si kel ti, 
iš lįs ti pro tą ada tos sky lu tę – ki taip 
Ko vo 11-osios ne pa va din si. Ir šian-
dien vi siems be si skun džian tiems 
no ri si pa sa ky ti: bran gie ji, rei kia sai-
ko tu rė ti, jei gu per jū sų gy ve ni mą 
at si ti ko vie nas ste buk las, ne rei ka-
lau ki te ant ro, nes ga li me lik ti prie 
su du žu sios gel dos. Iš nau do ki me tą 
ste buk lą, sten ki mės jo ne pra ras ti vi-
si kar tu, o ne ba dy da mi pirš tu – tu 
da ryk, – jei gu tau pa si seks, ir aš pa-
si nau do siu; jei gu ne pa si seks, gar siai 
pa si juok siu. Toks po žiū ris man nė-
ra pri im ti nas, ir jis nie kur ne ve da. 
Ir ne rei kia mums no rė ti, kad per 20 
me tų at si ras tų auk so kal nai ir pie no 
upės, ir vis kas ne mo ka mai. Taip nie-
kad ne bus.

–O kai kas, ly gin da mas pir-
mą ją Ne pri klau so my bę su šią ja, 
sa ko, kad per aną dvi de šimt me tį 
pa siek ta dau giau. Ką Jūs apie tai 
mąs to te?

–Kaip pa ly gin si, kas yra dau-
giau? Is to ri ja nes to vi vie to je. Są ly-
gos bu vo ki to kios, ga li my bės bu vo 
ki to kios. Ži no ma, tuo met tau tos iš-

moks li ni mo sri ty je bu vo dau giau pa-
da ry ta, bet da bar to tie siog ne rei kė jo 
da ry ti, nes kai mes at kū rė me vals ty-
bę, tau ta ir skai ty ti, ir ra šy ti mo kė-
jo. Ką su kuo ly gin ti? Mes tu rė jo me 
iš šū kių ir gi ne ma žes nių. Tik gal jie 
ne taip aiš kiai bu vo iš reikš ti. Pa sau-
lis to bu lė ja ir ne vis kas taip aki vaiz-
džiai iš pir mo žvilgs nio ma ty ti. Rei-
kia iš ma ny mo, iš si la vi ni mo ir su pra-
ti mo, kas iš vie no ar ki to da ly ko ga li 
iš ei ti. Iš šū kiai bu vo tik rai ne ma žes-
ni. Bet, at ro do, su si tvar kė me. Kal bi-
na mi žmo nės pa pras tai pri si me na du 
da ly kus, ku rie įvy ko, jau ne kal bant 
apie pa čios vals ty bės at kū ri mą, – jie 
kal ba apie sto ji mą į Eu ro pos Są jun-
gą ir NA TO. Tik rai, jei gu 1991 m. 
bū tu me pa klau sę, ka da Lie tu va įeis į 
pa sau lio ir Eu ro pos ben dri ją vi sa tei-
se na re, tai, ma tyt, ter mi nai bū tų bu-
vę duo ti kur kas il ges ni, o gal kai kas 
bū tų pa sa kęs – nie ka da. Oku pa ci nės 
ka riuo me nės iš ve di mas ir gi, bu vo 
ma no ma, už truks il gai, o gal net ne-
pa si seks. O tuos dar bus at li ko me, ir 
pro fe sio na liai. Oku pa ci nė ka riuo-
me nė iš ė jo anks čiau ne gu iš pa čios 
Vo kie ti jos. Ne rei kia sa vęs men kin ti. 
Esa me pa jė gi, ga bi tau ta, ir tai rei kia 
iš nau do ti, o ne vie nas ki tą grauž ti. 

La bai ver kau ja ma, kad daug 
žmo nių emig ruo ja. Vi sais lai kais 
iš Lie tu vos emig ra vo, iš sky rus so-
viet me tį. So viet me čiu taip pat la bai 
daug „emig ra vo“, tik ne sa vo no ru, 
nes sa vu no ru tie siog ne bu vo ga li ma. 
Tuos, ku rie no rė jo sa vo no ru emig-
ruo ti, tuos pa si e ny je tie siog nu šau-
da vo, jei gu ne su ge bė da vo pa gau ti 
gy vų. Pro tą ge le ži nę už sklan dą pra-
sprūs da vo į Va ka rus vie nas ki tas. O 
emig ra ci ja su stos, da lis iš va žia vu sių 
su grįš. Vi sais lai kais vi so se tau to se 
yra žmo nių, ku riems „tė vy nė“ yra 
ten, kur ge riau gy ven ti. Yra to kių, 
ku rie, sau su si kū rę ge res nį gy ve ni-
mą, anks čiau ar vė liau su ser ga nos-
tal gi ja ir grįž ta. Jei gu jie šir dy je tu ri 

SAULIUS PEČELIŪNAS
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tą Lie tu vą kaip tė vy nę, tai tik lai ko 
klau si mas, ka da jie grįš. Bet man ne-
pa tin ka tie, ku rie po 20 me tų sa ko: 
„Man Lie tu va nie ko ne da vė, aš su-
grį šiu ta da, kai čia bus ge riau gy ven-
ti. To kiems tie siai į akis sa kau: ačiū, 
ir neg rįž ki te ant ki to ge ro. Ki ti čia 
iš vargs, su ras ke lius, kaip pa ge rin-
ti gy ve ni mą, jį pa ge rins, o jūs, pa-
sė dė ję šil tai už kros nių, kai čia bus 
ge riau, kaip po nai at va žiuo sit“. Ga li 
ma ne pa lai ky ti pik tu žmo gum, ne-
my lin čiu sa vo Lie tu vos, bet pa klaus-
kim tų žmo nių, ku rie taip kal ba: o ar 
jie my li sa vo tau tą, ar jie my li sa vo 
kraš tą? Drįs čiau abe jo ti. At ro do, kad 
jie la biau my li sa ve pa tį. O ko kia yra 
di džiau sia nuo dė mė? Pui ky bė. Tai, 
va, nu si leis ki te, mie lie ji, iš tos sa-
vęs my lė ji mo pui ky bės, ir pir miau-
sia my lė ki te sa vo ar ti mą, kaip sa ve 
pa tį. Vis kas Šven tam Raš te pa ra šy ta, 
tik rei kia mo kė ti skai ty ti ir pa gal tai 
gy ven ti. 

–Kalbate, kad Ko vo 11–ąją 
įvy ko ste buk las. Tuo ti kiu ir aš. 
Bet ne ga li ma bū tų sa ky ti, kad tau-
ta tam ste buk lui ne sir uo šė. Sa ky-
kim, 1972 m. pra dė jo ei ti Lie tu vos 
Ka ta li kų Baž ny čios kro ni ka, maž-
daug tuo me tu pra si dė jo et nog ra-
fi nių an samb lių kū ri mo si ant plū-
dis, per Vė li nes su žy dė jo lie tu vių 
kapinės… At ro do, kad stip rė jo lie-
tu vių tau ti nė sa vi mo nė. Žings nių 
bu vo pa da ry ta ir pa čio je tau to je.

–Be abe jo, oku pan tai tau tiš-
ku mo ne už gniau žė per vi sus tuos 
oku pa ci jų de šimt me čius. Tik vie nos 
są ly gos bu vo, kai vy ko par ti za ni-
nis ka ras, ki tos vė liau, kai oku pan-
tams ta po ne be pa to gu prieš pa sau lį 
ka riau ti vi di nius ka rus. Kaip da bar 
Če čė ni jo je vyks ta vi di nis ka ras. Di-
džio ji vals ty bė ko vo ja prieš sa vus pi-
lie čius. Rei kia tuos da ly kus va din ti 
tik rai siais var dais, ir vis kas at si stos 
į sa vo vie tas. So vie tai bu vo oku pan-
tai, o par ti za nai bu vo tau tos lais vin-
to jai, ir tuo met vy ko ka ras. Tik jė-
gos bu vo ne ly gios. Pa ma čius, kad 
gink luo tos ko vos ne į ma no ma lai-
mė ti, pa są mo ni nė min tis pa dik ta vo: 
rei kia keis ti tak ti ką ir ko vos bū dus 

ir pa laips niui per ei ti prie ne gink luo-
tos re zis ten ci jos. Aiš ku, pa vo jin gas 
ke lias, ne vi si re zul ta tu ti kė jo, daug 
kas „su sir go“ pos tų my lė ji mais, kon-
for miz mu. Da lis tau tos bu vo iš vež ta, 
da lis pa si trau kė. Bet pa laips niui tas 
grū das vis tiek su dy go – ir anks čiau 
ar vė liau jis tu rė jo pra si kal ti. Ga li me 
džiaug tis Die vo ap vaiz da, kad tas 
dai gas pra si ka lė tuo me tu, kai ir pats 
oku pan tas jau ėmė sil pti. Su ta po lai-
ke ir erd vė je daug reikš min gų da ly-
kų. Bet ne sa ky ki me, jei gu mes nie ko 
ne bū tu me da rę, – o taip mėgs ta kai 
kas pa sa ky ti, – po me tų ar po dve jų 
vis tiek bū tu me ta pę lais vi. Ga lė jo-
me sė dė ti ran kas su dė ję, vis kas bū tų 
at ė ję sa vai me. Taip ne bū na, sa vai me 
nie kas ne at ei na. Mū sų ko va pri si dė-
jo, pa ska ti no so vie ti nės sis te mos iri-
mą, ir vėl pa sa ky siu – ne rei kia sa vęs 
men kin ti. Bu vom tie pir mie ji, ku rie 
ėjom im pe ri jos ar dy mo, iš si lais vi ni-
mo ko vos prieš a ky. Daug pa dė jom 
ir ki toms tau toms, kaip ga li ma be 
smur to tą monst rą pas tum ti į šo ną ir 
ne leis ti jam smur tau ti. Vi sa tai rei-
kia pri si min ti. Vi sais lai kais už sa vo 
lais vę mes mo kė jom krau ju, skir tu-
mas tik tas – to krau jo bu vo dau giau 
ar ma žiau. Lais vės kai na vi sa da yra 
vie na.

–Grįžkime prie Ko vo 
11-osios…

–Įdomiau pri si min ti, kas vy ko 

iki Ko vo 11-osios. Rin ki mai į Aukš-
čiau sią ją ta ry bą. Bu vo vi so kių pe ri-
pe ti jų, svars ty mų, ko kią tą vals ty bę 
at kur sim. Bu vo siū ly mų net gi at kur ti 
ka ra lys tę. Aukš čiau sio ji ta ry ba ga lė-
jo bū ti vi siš kai ki to kia, la biau pa na ši 
į lat vių Aukš čiau sią ją ta ry bą.

–Priminkite, ko kia bu vo 
Lat vi jos AT.

–Joje bu vo ne ma žai so vie ti-
nių ka riš kių. Lie tu vos AT to kių as-
me nų mes ne tu rė jo me, su ge bė jo me 
pri vers ti LTSR Aukš čiau sią ją ta ry bą 
pa keis ti rin ki mų įsta ty mą ir pa sa ky-
ti, kad oku pa ci nės ka riuo me nės at-
sto vai ne tu ri tei sės da ly vau ti rin ki-
muo se. Mes at sky rė me Lie tu vos gy-
ven to jus ir oku pa ci nę ka riuo me nę. 
Ji nai li ko šo ne, nuo po li ti nių pro ce sų 
bu vo at skir ta. Lat vi jo je, Es ti jo je to 
ne bu vo pa da ry ta.

–Bet jie dėl et ni nės su dė ties 
tik riau siai ir ne ga lė jo pa da ry ti?

–Aš ne ži nau, ar jie ga lė jo, bet 
mes Ko vo 11-ąją pa sa kė me aiš kiai, 
kad at ku ria me vals ty bę nuo tos die-
nos ir tos va lan dos. Lat viai pri si ė mė 
per ei na mą jį lai ko tar pį, ku ris šiek 
tiek už tru ko; es tai ir gi ban dė žais ti 
per ei na mą jį lai ko tar pį, ir jis bai gė si 
tik po pu čo Mask vo je 1991m. rugp-
jū čio 20 d. Jie sa vo ne pri klau so my bę 
pa skel bė tik ta da, kai nie kas ne be-

KOVO 11-OSIOS SIGNATARAI POSĖDŽIAUJA. 1990 M. 
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gra si no. Vėl gi mes bu vo me pir mie ji, 
už tat ir au kų sau sio 13–ąją su dė jo me 
dau giau sia. Lat vių ke lias bu vo ar ti-
mes nis mums, jie ir gi tu rė jo au kų. 
Es tai jų iš ven gė. Ar bū tų vi sos trys 
tau tos iš si va da vu sios, jei gu mes bū-
tu me nie ko ne da rę, kas ga li šian dien 
at sa ky ti? Drįs čiau tei gti, kad ne. 

Tai gi mū sų AT tik rai bu vo ki-
to kia. Be abe jo, mums ne pa vy ko iš-
veng ti aukš tų par ti nių funk ci o nie rių, 
ir tai da vė sa vo re zul ta tus. Ži nom, 
kad AT pa ti sa vo va lia tu rė jo baig ti 
dar bą anks čiau, ne gu tru ko ka den ci-
ja. Ne sa kau, ar tai ge rai, ar blo gai, 
bet taip bu vo. Ir tu ri me ži no ti prie-
žas tis, ko dėl taip bu vo. Ne pa si ten-
ki ni mas, kad kaž kas nu stum tas nuo 
val džios, bu vo aki vaiz dus vi sus tuos 
dve jus su pu se me tų. AT pir mi nin ko 
rin ki mai la bai aiš kiai pa ro dė, kad 
par ti ja, ne lai mė ju si dau gu mos, bet 
da ry da ma įvai rius spau di mus, no rė-
jo va do vau ti to liau.  

Vis kas bū tų ge rai, tik su pa-
rla men tu nė ra vi sai ge rai. Žiū rė kim, 
kaip žmo nės el gia si per pa čius rin ki-
mus ir iš kart po rin ki mų: pa tys sa vo 
ran ko mis su ku ria pa rla men tą, o ki tą 
die ną jį de da į šuns die nas. Rei kia 

gal vo ti prieš rin ki mus. Ko dėl su-
ge bė jo me gal vo ti 1990 m., o po 20 
me tų – ne be mo ka me?! Nie kas ne pa-
si kei tė. Po li ti kos ir is to ri jos dės niai 
ne pa si kei tė. Ir at sa ko my bė ta pa ti. 
Tik tos at sa ko my bės už sa vo veiks-
mus ne ga li ma per mes ti ki tam. Rin-
ki mai yra tie sio gi nės at sa ko my bės 
me tas. Dau ge lio da ly kų dar tu ri me 
mo ky tis. Už au go nau ja kar ta, ku ri 
so viet me čio net ne pa žįs ta. Jau nes-
ki ria tam tik rų po žy mių, bruo žų. Tuo 
kai kas ga li ma ni pu liuo ti. Ir at si ran-
da tuo no rin čių ma ni pu liuo ti. Vi si tie 
pa sa ky mai – ta da bu vo geriau…

–Labai įdo mu, kad kul tū ros 
at sto vai daž nai pa sa ko, jog anuo-
met bu vo geriau…

–Žinoma, ne rei kė jo gal vo ti 
apie duo nos kąs nį. Bet te gu jie ki-
taip pa žiū ri į tuos da ly kus. Ar bu vo 
ga li ma, pvz., apie 1965 m. steig tis 
to kioms or ga ni za ci joms kaip žy gei-
viai. Kuo tai bū tų pa si bai gę? Bu vo 
ga li ma veik ti tik tam tik ruo se rė muo-
se. O šian dien rė mai yra tik žmo gaus 
su vo ki mas ir at sa ko my bė. Ki tų rė mų 
nė ra. Jei gu tau kas ne pa tin ka, tu ga-
li vie šai sa ky ti, kad ne pa tin ka. O ar 

KVIE TI MAS TEI KTI PA RAI ŠKAS UŽ SIE NI O LIE TU VI Ų 
OR GA NI ZA CI JŲ PRO JEK TŲ KON KUR SUI

Už sie nio rei ka lų mi nis te ri ja skel bia už sie nio lie tu vių or ga ni za ci jų 2010-ųjų me tų pro jek tų at-
ran ką ir kvie čia tei kti pro jek tų pa rai škas. Kon kur sas vyk do mas pa gal Už sie nio lie tu vių or ga ni za ci jų 
pro jek tų rė mi mo tvar kos ap ra šą.

Bus re mia mi už sie nio lie tu vių or ga ni za ci jų, ug dy mo ir kul tū ros įstai gų pro jek tai, ku riais sie-
kia ma įtrauk ti už sie nio lie tu vius į Lie tu vos po li ti nį, vi suo me ni nį, eko no mi nį ir kul tū ri nį gy ve ni mą, 
stip rin ti ben druo me niš ku mą, plė to ti li tu a nis ti nį švie ti mą per šeš ta die ni nių/sek ma die ni nių mo kyk lų 
veik lą, puo se lė ti lie tu viš ką kul tū rą, rem ti už sie nio lie tu vių ži niask lai dą. 

Pro jek tus re ko men duo ja ma sie ti su Lie tu vai reikš min go mis su kak ti mis – Lie tu vos ne pri klau so-
my bės at kū ri mo 20-mečiu ir Žal gi rio mū šio 600-osiomis me ti nė mis.

Di džiau sia vie nam pro jek tui ski ria ma lė šų su ma – 20 tūks tan čių li tų.
Pro jek tų įgy ven di ni mo truk mė – iki 2010 m. gruo džio 31 d.
Už pil dy ta pro jek to pa rai škos for ma su jo je nu ro dy tais prie dais tu ri bū ti pa teik ta iki 2010 m. 

ko vo 31 d. 

Pa rai ška pa tei kia ma elekt ro ni niu paš tu lie tu viai@urm.lt ir paš tu (ori gi na las su pa ra šais, 1 egz.) 
ad re su: Už sie nio rei ka lų mi nis te ri jos Už sie nio lie tu vių de par ta men tui, J. Tumo–Vaižganto g. 2, LT–
01511 Vil nius.

1965 m. ga lė jai pa sa ky ti, kad tau ne-
pa tin ka? Ir tai jau bu vo ne gink luo-
tos re zis ten ci jos me tai, jau bu vo pra-
si dė ju si ta va di na mo ji ty lio ji re zis-
ten ci ja. Sa ky kim, apie 1975 me tus 
ne rei kė jo bi jo ti, kad ne bus duo nos 
ar deš ros, sa vo „da vi nį“ (kaip ka lė-
ji me) ži no jai gau si, per šven tes (tik 
ne Ka lė doms) gau si pa ke tą. Vie nas 
ma no drau gas sa ko: „So viet me čiu 
rei kė jo sto vė ti prie vie no kios ke lio 
2 va lan das, kad gau tum ko kį ba na-
ną šven tėms nu si pirk ti“. Jo vai kas 
nu si ste bė jo: „Tai ko dėl tu ne nu ė jai į 
ki tą par duo tu vę?“ Tai gi šian dien jau 
sun ku su vok ti, kad dėl kaž ko kio ba-
na no rei kė jo sto vė ti 2 val. ei lė je ir 
kad ne bu vo to kios par duo tu vės, kur 
ga lė jai lais vai nu si pirk ti. Tai bu vo 
kas die ny bė. Ypač sun ku to kius da ly-
kus pa aiš kin ti vai kams. Bet tai da-
ry ti rei kia. Jei gu pra ra si me at min tį, 
ga li me pra ras ti ir vals ty bę. 

Dvi de šimt me tis ge ras me tas 
pa gal vo ti apie es mę, bū tį, vals ty bę, 
pi lie tį ir jo at sa ko my bę už sa ve ir sa-
vo vals ty bę. 

Kal bė jo si Aud ro nė V. Škiu dai tė
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Va sa rio 11 d. Tei sės ir tei sėt-
var kos ko mi te tas su ren gė dis ku si ją, 
skir tą Lie tu vos Res pub li kos pi lie ty-
bės, įgy tos gi mi mu, ne te ki mo, kai 
yra įgy ja ma ki tos vals ty bės pi lie ty-
bė, klau si mams nag ri nė ti. Dis ku si-
jo je da ly va vo kons ti tu ci nės tei sės, 
tarp tau ti nės tei sės eks per tai, Res-
pub li kos Pre zi den to kan ce lia ri jos, 
Už sie nio rei ka lų mi nis te ri jos, Mig-
ra ci jos de par ta men to prie Vi daus 
rei ka lų mi nis te ri jos, Pa sau lio Lie tu-
vių  Ben druo me nės at sto vai. 

Dis ku si jos me tu bu vo ap ta-
ria mas šiuo me tu Lie tu vos Res pub-
li kos Kons ti tu ci jo je ir ki tuo se tei sės 
ak tuo se nu sta ty tas pi lie ty bės tei si-
nis re gu lia vi mas, Pa sau lio lie tu vių  
ben druo me nės at sto vai pa si sa kė, su 
ko kio mis pro ble mo mis su si du ria as-
me nys, ne te kę Lie tu vos Res pub li kos 
pi lie ty bės, po to, kai įgi jo ki tos vals-
ty bės pi lie ty bę. Da ly viai ana li za vo, 
kaip ki tos Eu ro pos vals ty bės spren-
džia pi lie ty bės ne te ki mo, įgi jus ki-
tos vals ty bės pi lie ty bę, klau si mus, 
kiek pla čiai Eu ro po je yra pa pli tęs 
dvi gu bos pi lie ty bės ins ti tu tas. Bu-
vo pa žy mė ta, kad Eu ro pos vals ty bių 
prak ti ka šio je sri ty je yra ga na įvai ri: 
kai ku rio se vals ty bė se, kaip, pa vyz-
džiui, Aust ri jo je, Če ki jo je, Da ni jo je, 
Es ti jo je, Pran cū zi jo je, Ny der lan duo-
se, sie kia ma veng ti dvi gu bos pi lie ty-
bės at ve jų, ten iš es mės ji yra drau-
džia ma. Ta čiau vals ty bės sa vo tei sės 
ak tuo se yra nu sta čiu sios, kad tam 
tik rais iš im ti niais at ve jais dvi gu ba 
pi lie ty bė yra ga li ma, kaip, pa vyz-
džiui, Da ni jo je yra lei džia ma dvi-
gu ba pi lie ty bė, jei ją įgi jo pa gal ius 
san gui nis prin ci pą, o ki tos vals ty bės 
– pa gal ius so li prin ci pą. Če ki jo je 
pi lie ty bės as muo ne ten ka au to ma tiš-
kai, kai tik įgy ja ki tos vals ty bės pi-
lie ty bę, ir tai ne lai ko ma Če ki jos pi-
lie ty bės atė mi mu, ta čiau taip pat yra 
nu sta ty tos kai ku rios iš im tys, ka da 
dvi gu ba pi lie ty bė lei džia ma, pa vyz-
džiui, to kiu at ve ju, jei ki tos vals ty-
bės pi lie ty bė įgy ja ma gi mi mu ar ba 
su si tuo kus su ki tos vals ty bės pi lie-
čiu.

LR Sei me vėl dis ku tuo ta pi lie ty bės klau si mais

Kai ku rio se ki to se Eu ro pos 
vals ty bė se, kaip, pa vyz džiui, Lat vi-
jo je, Ru mu ni jo je, Slo vė ni jo je, Vo-
kie ti jo je, dvi gu ba pi lie ty bė yra ga li-
ma. Šio se vals ty bė se dvi gu ba pi lie-
ty bė nė ra tai syk lė, ta čiau ir ne re ta 
iš im tis. Pa vyz džiui, Vo kie ti jos Pi lie-
ty bės įsta ty mas nu sta to, kad as muo 
ne ten ka Vo kie ti jos pi lie ty bės, kai tik 
sa vo pra šy mu įgy ja ki tos vals ty bės 
pi lie ty bę. Ta čiau ši nuo sta ta ne tai-
ko ma tiems at ve jams, ka da įgy ja ma 
ki tos Eu ro pos Są jun gos vals ty bės 
na rės ar Švei ca ri jos pi lie ty bė, taip 
pat pi lie ty bė tų vals ty bių, iš ku rių 
pi lie čių Vo kie ti ja pa gal su da ry tas 
tarp tau ti nes su tar tis ne rei ka lau ja at-
si sa ky ti tu ri mos pi lie ty bės tam, kad 
įgy tų Vo kie ti jos pi lie ty bę.

Yra ir tre čia gru pė Eu ro pos 
vals ty bių, to kių kaip Mal ta, Suo mi-
ja, Šve di ja, Švei ca ri ja, Len ki ja, ku-
rio se yra lei džia ma dvi gu ba ar ba net 
dau gi nė pi lie ty bė. Kai ku rio se iš šių 
vals ty bių, kaip, pa vyz džiui, Mal to je, 
dvi gu ba pi lie ty bė yra ta pu si tai syk-
le, o ne re ta iš im ti mi. Kai ku rių iš 
šių vals ty bių, kaip, pa vyz džiui, Len-
ki jos, Pi lie ty bės įsta ty mas nu sta to, 

kad Len ki jos pi lie tis tuo pa čiu me tu 
ne ga li bū ti lai ko mas ki tos vals ty bės 
pi lie čiu, ta čiau ši nuo sta ta in terp re-
tuo ja ma ne kaip drau di mas Len ki-
jos pi lie čiams įgy ti ki tos vals ty bės 
pi lie ty bę, o kaip nor ma, pa gal ku rią 
Len ki jos val džios ins ti tu ci jos san-
ty kiuo se su sa vo pi lie čiais iš es mės 
ig no ruo ja ki tas jų tu ri mas pi lie ty bes 
– re mian tis ki ta pi lie ty be ne ga li ma 
veng ti pi lie ti nių pa rei gų Len ki jai ar 
rei ka lau ti ko kių nors su ki tos vals ty-
bės pi lie čio sta tu su su si ju sių tei sių. 
Švei ca ri jo je nuo 1992 m. be ap ri bo-
ji mų lei džia ma tu rė ti dvi gu bą pi lie-
ty bę, nes nu spręs ta, kad rei ka la vi-
mas at si sa ky ti ki tos vals ty bės pi lie-
ty bės tu rė tų pra smę tik tuo met, jei jo 
lai ky mą si bū tų ga li ma kont ro liuo ti.

Dis ku si jos me tu bu vo ap ta ria-
mas LR Kons ti tu ci jos kei ti mo tiks-
lin gu mas, ana li zuo ta, ar bū tų tiks-
lin ga tam tik ra da li mi li be ra li zuo ti 
dvi gu bą pi lie ty bę, nag ri nė ta, ko kie 
bū tų to kio li be ra li za vi mo pri va lu-
mai ir trū ku mai, svars ty ta, koks ga-
lė tų bū ti pri im tų pa tai sų san ty kis su 
ki tais LR Kons ti tu ci jos straips niais. 
Bu vo pa žy mė ta, kad kai ku rio se Eu-

DIS KU SI JĄ DĖL LIE TU VOS PI LIE TY BĖS, KU RIĄ SU REN GĖ SEI MO TEI SĖS IR TEI-
SĖT VAR KOS KO MI TE TAS, ĮVA DI NIU ŽO DŽIU PRA DĖ JO KO MI TE TO PIR MI NIN KAS STA SYS 
ŠED BA RAS (VI DU RY JE). OLGOS POSAŠKOVOS (SEIMO KANCELIARIJA) NUOTR.
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ro pos vals ty bė se nė ra to kio griež to 
re gu lia vi mo, nes daž niau siai šiuos 
klau si mus nu sta to ne šių vals ty bių 
kons ti tu ci jos, bet įsta ty mai.

Dis ku si jos da ly viai dis ku ta vo 
apie tai, kad šiuo me tu su si du ria ma 
su Lie tu vos Res pub li kos pi lie ty bės, 
įgi jus ki tos vals ty bės pi lie ty bę, ne-
te ki mo pro ble ma – kar tais net gi tos 
pa čios šei mos na riai yra Lie tu vos 
Res pub li kos pi lie čiai ir jau šios pi-
lie ty bės ne te kę as me nys. Ta čiau nu-
sta tant to kį tei si nį re gu lia vi mą, pa-
gal ku rį dvi gu ba pi lie ty bė tap tų ne 
re ta iš im ti mi, o ma si niu reiš ki niu, 
ne iš ven gia mai rei kė tų spręs ti klau si-
mą, ar dvi gu bą pi lie ty bę tu rin tis as-
muo ga lė tų tap ti Sei mo na riu, Res-
pub li kos Pre zi den tu, tei sė ju, sto ti 
į Lie tu vos vals ty bės tar ny bą, ar jis 
tu rė tų įsta ty mų lei dy bos ini cia ty vos 

tei sę, ar tu rė tų at lik ti ka ro ar al ter na-
ty vią ją kraš to ap sau gos tar ny bą. 

Da ly viai ak cen ta vo, kad tei sė 
į Lie tu vos pi lie ty bę nė ra pri gim ti-
nė tei sė, nes kiek vie nas as muo tu ri 
tei sę į pi lie ty bę, ta čiau ne į konk-
re čios vals ty bės pi lie ty bę. Pi lie ty bė 
yra nuo la ti nis tei si nis as mens ry šys 
su vals ty be, grin džia mas abi pu sė mis 
tei sė mis ir pa rei go mis. Dis ku si jos 
me tu taip pat bu vo iš sa ky ta nuo mo-
nė, kad nors tei sė į Lie tu vos Res-
pub li kos pi lie ty bę ir nė ra pri gim ti nė 
tei sė, ta čiau svars ty ti na, kad bū tų 
tiks lin ga dis ku tuo ti apie to kią Pi lie-
ty bės įsta ty mo nuo sta tą, pa gal ku rią 
tuo at ve ju, jei gu pi lie ty bė yra įgy ta 
gi mi mu, as muo jos ga lė tų ne tek ti tik 
sa vo pa ties va lia. 

Dis ku si jos me tu bu vo pa žy-
mė ta, kad Lie tu vos pi lie čiai, 1992 

Lie tu vos Res pub li kos Vy riau-
sy bės 2009 m. bir že lio 10 d. nu ta ri-
mu Nr. 634 Tau ti nių ma žu mų ir iš-
ei vi jos de par ta men tas prie Lie tu vos 
Res pub li kos Vy riau sy bės re or ga ni-
zuo tas iš da li ji mo bū du, jo tei sės ir 
pa rei gos per duo tos Už sie nio rei ka-
lų, Kul tū ros ir Švie ti mo ir moks lo 
mi nis te ri joms. Švie ti mo ir moks lo 
mi nis te ri jai de le guo tas už sie nio lie-
tu vių ir tau ti nių ma žu mų for ma lu sis 
švie ti mas, ku rį ko or di nuos ir vyk-
dys Vil niaus vi du ri nė je mo kyk lo je 
„Lie tu vių na mai“ įsi kū ręs Už sie nio 
lie tu vių švie ti mo cent ras. Šio Cent-
ro tiks las – tei kti įvai ria pu sę pa gal-
bą lie tu viš kų mo kyk lų ben druo me-
nėms.

Cent ras ren gia ir skel bia in-
for ma ci ją už sie nio lie tu vių ben-
druo me nėms apie Vil niaus vi du ri nės 
mo kyk los „Lie tu vių na mai“ veik-
lą, pri ė mi mo mo ky tis są ly gas bei 
komp lek ta ci ją; tei kia in for ma ci ją 
apie ga li my bes stu di juo ti Lie tu vos 
pro fe si nė se ir aukš to sio se mo kyk lo-
se bei ben dro jo la vi ni mo mo kyk lo-
se; tei kia me to di nę pa gal bą ir to bu li-
na lie tu viš kų mo kyk lų už sie ny je pe-
da go gų kva li fi ka ci ją; su da ro są ly gas 
šių mo kyk lų pe da go gams ates tuo tis; 

m. pri im da mi LR Kons ti tu ci ją, nu-
spren dė, kad Kons ti tu ci jos nuo sta-
ta, pa gal ku rią iš sky rus įsta ty mo 
nu ma ty tus at ski rus at ve jus, nie kas 
ne ga li bū ti kar tu Lie tu vos Res pub-
li kos ir ki tos vals ty bės pi lie tis, ga li 
bū ti pa keis ta tik re fe ren du mu. To dėl 
no rint iš spręs ti pi lie ty bės, įgy tos gi-
mi mu ne te ki mo, įgi jus ki tos vals ty-
bės pi lie ty bę, klau si mą, su ku riuo 
su si du ria ne ma ža da lis šiuo me tu iš 
Lie tu vos emig ra vu sių lie tu vių, rei-
kė tų reng ti re fe ren du mą ir keis ti LR 
Kons ti tu ci jos 12 str. To dėl tik po li-
ti nė va lia bei įvai rių so cia li nių, po-
li ti nių, ge o po li ti nių, glo ba li za ci jos 
įta kos ir įvai rių ki tų dvi gu bos pi lie-
ty bės klau si mo as pek tų ana li zė ga lė-
tų pa dė ti ap si spręs ti dėl LR Kons ti-
tu ci jos kei ti mo tiks lin gu mo. 

Ri ta Va ra naus kie nė

Mie li tau tie čiai to li ma me ir ar ti ma me už sie ny je
vyk do mo kyk-
los ir už sie nio 
lie tu viš kų mo-
kyk lų ben druo-
me nių ge ro sios 
dar bo pa tir ties 
sklai dą; or ga ni-
zuo ja pe da go gų 
ir mo ki nių ben-
dras prie mo nes, 
sta žuo tes, vi zi-
tus, sto vyk las, 
pa ro das, kon fe-
ren ci jas; tei kia 
me to di nę pa gal-
bą li tu a nis ti nių 
mo kyk lų mo ky-
to jams; su da ro 
są ly gas už sie-
ny je gy ve nan-
tiems lie tu viams 
mo ky tis lie tu vių 
kal bos bei ki tų da ly kų nuo to li nio 
mo ky mo bū du.

Vil niaus vi du ri nės mo kyk los 
„Lie tu vių na mai“ Už sie nio lie tu vių 
švie ti mo cent ras sieks, kad mo kyk la 
tap tų vi sų lie tu vių mo kyk lų ben druo-
me nių už sie ny je na mais. Krei pia mės 
į vi sus pa sau lio lie tu vius ir kvie čia-
me ben dra dar biau ti puo se lė jant lie-

tu vy bę, keis tis pa tir ti mi, or ga ni zuo ti 
ben drus ren gi nius. Lau kia me vi sų, 
tu rin čių ge rų su ma ny mų, idė jų ir 
ent uziaz mo vi sa tai įgy ven din ti.

In for ma ci ja tei kia ma: tel. 
+370 5 269 5773, faks. +370 5 269 
5173, el. paš tu ras ti ne@lie tu viu na-
mai. vil nius.lm.lt  ar ba ad re su Dzū kų 
g. 43, LT–02116 Vil nius, Lie tu va

PIR MIE JI ŠVIETIMO CENTRO SVE ČIAI. DAR BUO TO JUS AP LAN-
KĖ GAB RIE LIUS IR DA NU TĖ ŽEM KAL NIAI. IŠ KAI RĖS: CENT-
RO VE DĖ JA VI DA BAG DO NA VI ČIE NĖ, MO KYK LOS DI REK TO RIUS 
GIN TAU TAS RU DZINS KAS, DA NU TĖ IR GAB RIE LIUS ŽEM KAL-
NIAI, CENT RO DAR BUO TO JOS AL DO NA KO DY TĖ, IRI NA MIC KU-
TĖ, AS TA TURS KIE NĖ. PO VI LO TA RAŠ KE VI ČIAUS NUOTR.
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„Mes kaip paukš čiai į Lie tu vą 
grįž tam, mums Aukš čiau sias nu ro do 
ke lius“, – to kie pir mie ji Vil niaus vi-
du ri nės mo kyk los „Lie tu vių na mai“ 
him no žo džiai, kvie čian tys grįž ti į 
tė vų ir pro tė vių že mę po pla tų pa-
sau lį iš si bars čiu sių lie tu vių vai kus 
ir vai kai čius. Šian dien jau 20-uosi-
us gy va vi mo me tus skai čiuo jan čio-
je mo kyk lo je mo ko si 235 mo ki niai. 
Mo kyk lo je tu ri tei sę mo ky tis tiek 
trem ti nių ir po li ti nių ka li nių iš Ry tų 
kraš tų, tiek Va ka rų ša lių lie tu vių vai-
kai. Šiais me tais mo ko si Lie pa Da-
nu tė ir Li na Kris ti na iš Urug va jaus, 
Mar ty nas iš Vo kie ti jos, Ala nas iš Di-
džio sios Bri ta ni jos, Mar ty nas ir Sau-
lė iš Ai ri jos, daug vai kų iš Len ki jos. 
Vi si mo kyk los mo ki niai (tiek iš Ry-
tų, tiek iš Va ka rų) tu ri vie no das ga li-
my bes ir są ly gas mo ky tis ir gy ven ti.

Mo kyk la įkur ta 1990 m. spa-
lio 1 d. Mo ky tis pra dė jo 63 mo ki niai, 
at vy kę iš lie tu vių trem ties vie to vių 
Ru si jo je (Ir kuts ko, Ka re li jos, Ma-
ga da no, Kras no jars ko), Ka zachs ta-
no, Bal ta ru si jos. Kiek vie nais me tais 
mo kyk lą baig da vo apie 20 mo ki nių, 
ku rie sėk min gai rink da vo si stu di jas 
įvai riuo se Lie tu vos ir Eu ro pos uni-
ver si te tuo se ar ko le gi jo se. Apie 90 
pro cen tų mo ki nių sėk min gai adap-
ta vo si ir su sie jo sa vo gy ve ni mą su 
Lie tu va. Šian dien ga li me džiaug tis 
mū sų bu vu sių mo ki nių – at li kė jo ir 
dai nų au to riaus Sta nis la vo Sa vic kio 
– Sta no, po li to lo go bei žur na lis to 
Va di mo Vi lei tos, žur na lis tės Re gi-
nos Je go ro vos, leng va at le čio And rej 
Je go ro vo, ka ri nin ko Da riaus An ta-
nai čio ir dau ge lio ki tų pasiekimais 
pro fe si nė je veik lo je. Šiais me tais 
mo kyk la švęs įkū ri mo 20-metį, iš-
lei džia mo je 20-ojoje abi tu rien tų lai-
do je – 28 mo ki niai iš Pet ro za vods ko, 
Mask vos, Puns ko, Ka ra gan dos, Lie-
po jos, Daug pi lio, Mins ko. Ga li me 
pa si džiaug ti And riaus Stan ke vi čiaus 
(spor tas, sta lo ten i sas), Anas ta zi jos 
Žur ko (me ni nis skai ty mas), Va di mo 
Stan ke vi čiaus (fi zi kos, tarp tau ti nės 
ma te ma ti kos olim pi a dos), Rus la no 

„Lie tu vių na mai“ Vil niu je – jau nų jų uos tas

Li sovs kio (me ni nis skai ty mas), Da-
nu tos ir Li dos Jakubowskų (dai lė), 
Vir gi ni jos Pojawis (dai lė) lai mė ji-
mais.

Pa si kal bė ti apie tai, kuo šian-
dien gy ve na mo kyk la, su ti ko di rek-
to rius Gin tau tas Ru dzins kas.

–Vilniaus vi du ri nė mo kyk-
la „Lie tu vių na mai“ šį ru de nį švęs 
įkū ri mo 20–metį. Kaip, Jū sų ma-
ny mu, mo kyk lai se kė si įgy ven din ti 
sa vo mi si ją?

–Manau, kad mo kyk la sa vo 
mi si ją vyk dė ga na sėk min gai. Jo je 
įvai riu lai ku mo kė si nuo 50  iki 80 
pro cen tų mo ki nių trem ti nių, po li-
ti nių ka li nių, iš vy ku sių iš Lie tu vos 
tė vų vai kų ir vai kai čių. Bu vo su da-
ro mos są ly gos jiems in teg ruo tis į 
Lie tu vos gy ve ni mą, gau ti ko ky biš ką 
iš si la vi ni mą.

–Kokios stip riau sios mo kyk-
los pu sės, ku riai veik los sri čiai ati-
duo tu mė te pri o ri te tus?

–Išskirčiau mo ki nių su dė ties 
uni ka lu mą, di de lį dė me sį lie tu vių 

kal bai bei mo ki nių tau ti nės kul tū ros 
puo se lė ji mą. 

–20 me tų mo kyk lai – daug 
ar ma žai? Ko kią ma to te mo kyk los 
veik lą per at ei nan čius 20 me tų?

–Ne tik šian die ni nė, bet ir to-
les nė mo kyk los už duo tis – iš sau go ti 
sa vo uni ka lu mą. Be to, svar bu ge-
rin ti mo ky mo(si) ko ky bę, mo kyk la 
tu rė tų tap ti gim na zi ja. Ne ma žiau 
svar bi veik la – jung ti lie tu viš kų 
mo kyk lų ben druo me nes už sie ny je, 
joms  tei kti me to di nę pa gal bą.

–Kaip pa si kei tė mo kyk los 
mi si ja pra si plė tus struk tū rai – at-
si ra dus Už sie nio lie tu vių švie ti mo 
cent rui?

–Mokyklos mi si ja iš si plė tė. 
Da bar ak tu a lu ne tik su da ry ti są ly gas 
su grįž tan tiems mo ky tis Lie tu vo je 
pa gal  Lie tu vos   ben dro jo   la vi ni mo   
mo kyk lų  ben drą sias  pro gra mas  ir  
ben dro jo iš si la vi ni mo stan dar tus, ta-
čiau ak tu a lu tel kti ben dram tiks lui – 
jau ni mo ug dy mui lie tu viš ka dva sia 

„LIE TU VIŲ NA MŲ“ VIL NIU JE DI REK TO RIUS GIN TAU TAS RU DZINS KAS SU LIE TU-
VIU KAIS, SU VA ŽIA VU SIAIS MO KY TIS Į VILNIŲ IŠ VI SO PA SAU LIO. PO VI LO TA RAŠ KE VI-
ČIAUS NUOTR.
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už sie nio lie tu vių mo kyk lų ben druo-
me nes.

–Kokie ke liai ve da į mei lę Lie-
tu vai, kal bai, kul tū rai, tra di ci joms?

–Į Lie tu vą, į mo kyk lą, at vyks-
ta la bai mo ty vuo ti mo ki niai. Tiek jų 
tė vai, tiek pa tys vai kai sie kia iš mok-
ti lie tu vių kal bą, ją iš sau go ti, so cia-
li zuo tis ir gy ven ti Lie tu vo je.

–Ar ga li vai kui, gi mu siam ir 
au gu siam sve tur, Lie tu va tap ti sa-
vas ti mi?

–Taip, ma nau, ga li ir tam pa. 
Kaip mi nė jau, mo ki niai at vyks ta 
pa si ruo šę bū ti lie tu viais. Jie do mi si 
Lie tu vos is to ri ja, tra di ci jo mis, mo-
ko si lie tu vių kal bos.

–Kas Jums ta len tin gas vai kas?
–Talentingas vai kas? Tai vi sų 

pir ma žin gei dus, trokš tan tis įgy ti ži-
nių, su for muo ti ge bė ji mus tam tik ro-
je sri ty je žmo gus. Ta len tin gų, ga bių 
vai kų yra ne ma žai, bet ta len tą tu ri 
ly dė ti no ras ir dar bas – ta da bus pa-
siek tas re zul ta tas.

–Dauguma vai kų į mū sų 
mo kyk lą at va žiuo ja ne mo kė da mi 
lie tu vių kal bos ir ne ži no da mi lie-
tu viš kų tra di ci jų. Kaip sa vo veik lą 
or ga ni zuo ja mo ky to jai, vi sa ben-

druo me nė, kad mo ki nys pa si jus tų 
lie tu viu Lie tu vo je?

–Visa mo kyk los veik la nu-
kreip ta tam tiks lui pa siek ti. Di de lis 
dė me sys ski ria mas lie tu vių kal bos 
mo ky mui. Vei kia iš ly gi na mo ji kla-
sė, ku rio je vie ne rius me tus mo ko si 
vi siš kai lie tu vių kal bos ne mo kan tys 
mo ki niai. Vi sa ne for ma lio ji, po pa-
mo ki nė veik la skir ta su pa žin din ti 
mo ki nius su lie tu viš ko mis tra di ci jo-
mis, kul tū ra, lie tu vy be. Vei kia net 17 
ne for ma lio jo ug dy mo bū re lių, ku rių 
veik la ori en tuo ta ug dy ti mo ki nį lie-
tu viš ka dva sia. Mo ki niai vi suo met 
lau kia lie tu viams svar bių šven čių – 
Kū čių, Ka lė dų, Ve ly kų.

–Kuri veik la, ku ri šven tė la-
biau siai „už de ga“ ben druo me nę?

–Bendrai veik lai mo ki niai ir 
mo ky to jai su si tel kia mi nė da mi Va-
sa rio 16-ąją, Ko vo 11-ąją, mo kyk los 
gim ta die nį. O la biau siai ben druo-
me nę „už de ga“ ir bu ria Kū čių va ka-
rie nė, kuo met prie vie no sta lo sė da 
esan tys ir bu vę mo ki niai, mo ky to jai, 
tė vai, mo kyk los glo bė jai ir part ne-
riai. 

–Mūsų mo ki nių tė vai iš si-
bars tę po vi są pa sau lį. Kiek Jums, 
kaip mo kyk los di rek to riui, svar bus 
mokinių–mokytojų–tėvų ry šys?

–Be šių ry šių ne į si vaiz duo-
ja ma mo kyk la, jos veik la, ap skri tai 
mo kyk los gy ve ni mas. 10 mė ne sių 
vai kais rū pi na si, glo bo ja, my li, kar-
tu mo ko si, kar tu džiau gia si sėk me ir 
iš gy ve na ne sėk mes auk lė to jai, mo-
ky to jai. Jų dar be svar bi to le ran ci-
ja, ge ra no riš ku mas, pa gal ba vai kui. 
Ta čiau ne ma žiau svar bus ry šys su 
tė vais, sa va lai kis jų in for ma vi mas 
apie mo ki nio mo ky mo si pa si e ki mus, 
jo gy ve ni mą. Ma nau, ben dra vi mo 
ga li my bės pra si plės, kai bus įves tas 
elekt ro ni nis die ny nas.

–Ko pa lin kė tu mėt esa mai ir 
bū si mai mo kyk los ben druo me nei?

–Palinkėčiau, kad mo kyk la iš-
lik tų iš skir ti nė, kad ben druo me nė ir 
to liau puo se lė tų lie tu vy bę, tra di ci-
jas, kad mo ki niai mo ky tų si, gy ven tų 
ge ro se, sau gio se są ly go se, kad gau tų 
aukš tos ko ky bės iš si la vi ni mą. Ne a-
be jo ti nai svar bu, kad mo kyk la tap-
tų lie tu vy bės iš sau go ji mo, kul tū ros 
cent ru, ku ria me jau ku bū tų ir vai kui, 
ir su au gu siam. Mo kyk la tu ri bū ti 
Lie tu vių na mais, ku riuo se lau kia mas 
kiek vie nas į tė vų že mę pa no ręs su-
grįž ti ir čia mo ky tis lie tu vis.

Kal bi no lie tu vių kal bos mo-
ky to jos 

Auš ra Damb raus kie nė 
Auš ra Ba liu ky nai tė

Pradėjo veikti „Info pusla-
piai“ – trečioji tinklapio „Trysmi-
lijonai.lt“ dalis, kontaktų platfor-
ma, jungianti pasaulio lietuvius bei 
užsienio piliečius – globalius verslo 
atstovus, glaudžiai susijusius su Lie-
tuva, ne pelno organizacijas, ir skirta 
tarpusavio ryšiams užmegzti, plėtoti 
bei ekonominės plėtros projektams 
įgyvendinti. 

„Info puslapių“ tikslas yra 
pateikti informaciją apie visą 
lietuvių vykdomą ekonominę bei 
visuomeninę veiklą pasaulyje, su-
renkant ir pristatant kontaktinių 
duomenų bazę, kuri yra nuolat at-
naujinama bei lengvai prieinama 
kiekvienam verslo atstovui ar indi-
vidualiam asmeniui. 

Pirmasis nemokamas verslo portalas lietuviams pasaulyje
Kontaktų platformoje „Info 

puslapiai“ visi norintys nemokamai 
galės paskelbti išsamią informaciją 
apie savo įmonės, organizacijos ar 
individualią veiklą. Įmonės, orga-
nizacijos „Info puslapiuose“ yra 
patogiai suskirstytos pagal buvimo 
vietą (valstybę, regioną, miestą) bei 
teikiamų paslaugų pobūdį (veiklos 
rūšis). Konkreti įmonės ar organiza-
cijos buvimo vieta nurodoma tinkla-
pyje aktyvuotame žemėlapyje, o visa 
informacija pateikiama lietuvių ir 
(artimiausiu metu) anglų kalbomis. 
Klijentai turės galimybę reklamuo-
tis „Info puslapiuose“, pateikdami 
vaizdinę medžiagą, nuotraukas, tek-
stinius dokumentus, atspindinčius 
įmonės teikiamas paslaugas, kurie 

bus patalpinti tinklapio pagrindinia-
me puslapyje. Informaciniuose „Info 
puslapiuose“ taip pat bus aktyvuotos 
paslaugos „Verslo konsultacijos“ bei 
„Specializuoti skelbimai“.

Kataloge yra informacija 
apie įmones bei ne pelno organi-
zacijas Jungtinėje Karalystėje, bet 
kviečiame visus žmones pateikti 
informaciją bei ją nemokamai skelb-
ti iš visų pasaulio šalių. „Info pusla-
pius“ galima rasti el. adresu: http://
info.trysmilijonai.lt arba aktyvuo-
jant vieną iš portalo „Trysmilijonai.
lt“ kategorijų „Geltonieji puslapiai“.  

Kęstas Pikūnas
trysmilijonai.lt įkūrėjas

The Patriotic Co. Ltd.
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Ma nau, nie kam nė ra pa slap tis, 
jog daž niau siai žmo nės pra de da ver-
tin ti tai, ką tu rė jo jau po tam tik ro 
lai ko, kaip sa ko ma: „Iki ga lo su pra si 
tik ta da, kai pra ra si...“ 

Taip ir mes, mo ki niai, ne ga-
li me su lauk ti, kol už aug si me, ir jau 
mo kyk lo je pra de da me sva jo ti apie 
sa va ran kiš ką su au gu sių jų gy ve ni-
mą, dar ne ži no da mi, ko kie pa vo jai ir 
pro ble mos mū sų lau kia.

Daž nai at ro do, kad mo ky to jai 
iš mū sų daug rei ka lau ja, yra griež-
ti, el gia si ne taip, kaip mums no rė-
tų si.... Ne me luo siu, pa ti daž nai taip 
gal vo da vau. Bet da bar tik rai ži nau, 
jog net ru kus ati duo čiau bet ką už 
ga li my bę nors vie ną die ne lę pa bū ti 
at ski ra me pa sa kų ir sva jo nių pa sau-

Nes ku bė ki me gy ven ti

Laiš kai iš „Lie tu vių na mų“

ly je, ku rio var das – Mo kyk la.
Bū da mi ma ži vai kai mes ne-

su vo kia me, kad bū tent šis pa sau lis 
ir vi si žmo nės, ku rie gy ve na ja me 
kar tu su mu mis, yra pats gra žiau sias 
mū sų gy ve ni mo eta pas. 

Iš tik rų jų mo kyk la „Lie tu vių 
na mai“ vi sa da liks ma no šir dy je. Bū-
tent čia aš su ti kau žmo nes, ku rie pa-
dė jo man pa ti kė ti sa vi mi ir pa žiū rė ti 
į pa sau lį vi sai ki to mis aki mis. Čia 
aš dar kar tą įsi ti ki nau, kad nie ka da 
ne rei kia nie ko bi jo ti. Kaip sun ku be-
at ro dy tų, tiks las tik rai bus pa siek tas, 
jei gu sie ksi jo ti kė da mas ir puo se lė-
da mas šir dy je di de lį no rą, ša lia jau si 
žmo gaus, lin kin čio tau ge ra, bu vi mą.

Jau da bar, bū da ma dvy lik to-
kė, aš pra de du su pras ti, kad la bai 

grei tai tu rė siu už da ry ti spal vo tas du-
ris į švie sų ir šil tą mo kyk los pa sau-
lį, tu rė siu iš skris ti iš jo lyg paukš tis. 
Bet aš ži nau, kad ma no šir dis nie ka-
da ne su šals, nes jo je bus gy vos ne-
pa kar to ja mos mo kyk li nio gy ve ni mo 
aki mir kos, ku rios il gai šil dys ma no 
sie lą. Aš kal bu ir tiems, ku rie dar tik 
ruo šia si žings niuo ti per šį, mo kyk-
li nį, pa sau lį. Nes ku bė ki te gy ven ti! 
Ver tin ki te kiek vie ną die ną, kiek vie-
ną aki mir ką, pra leis tą čia. Sau go ki te 
vie nas ki tą, gy ven ki te, kar tu kur ki te 
na mus, ku rie tu ri sa vo var dą – „Lie-
tu vių na mai“.

Anas ta si ja Žur ko
12 kl. mo ki nė, mo kyk lo je mo ko si 

tre čius me tus, at vy ko iš 
Bal ta ru si jos, Nau gar du ko

Kas ga lė tų bū tų ben dra tarp 
Bal ta ru si jos ir Urug va jaus, Len ki jos 
ir Ai ri jos, Ka zachs ta no, Ru si jos ir 
Grai ki jos? Nie ka da ne su pra si te. Tai 
mes, et ni nės, ma žos, bet iš didžios ir 
ne pri klau so mos Lie tu vos Res pub-
li kos že mės vai kai. Net ir šian dien, 
kai vi si su au gu sie ji tik ir kal ba apie 
kri zę, sun ku mus, mes – vai kai iš 
skir tin gų vals ty bių, jau čia me rū pes-
tį, kaip vai kai vie nos šei mos – Lie-
tu vos. Vi si mes mo ko mės Vil niaus 
vi du ri nė je mo kyk lo je „Lie tu vių na-
mai“ ir gy ve na me mo kyk los nau ja-
me, dar da žais kve pian čia me ben-
dra bu ty je.

Aš nie ka da ne ma niau, kad 
taip grei tai pri pra siu ir adap tuo siuo-
si nau jo je ap lin ko je, kad taip grei-
tai su pra siu kal bą ir ga lė siu pra dė ti 
kal bė ti lie tu viš kai. Mo kyk lo je dau-
giau sia lai ko pra lei džia me su lie tu-
vių kal bos mo ky to ja ir mū sų kla sės 
va do ve Auš ra, mo ky da mie si lie tu vių 
kal bos. Mums kiek vie ną die ną bū na 
po 5 lie tu vių kal bos pa mo kas, ku rio-
se mes kal ba me lie tu viš kai, ra šo me, 
skai to me, klau so mės įvai rių lie tu viš-

Ypa tin gas pa sau lis – ku rio var das Lie tu va
kų te kstų, pa tys ku ria me di a lo gus, 
ban do me at pa sa ko ti, se ka me lie tu-
vių liau dies pa sa kas, raiš kiai skai to-
me lie tu vių po e tų ei les. Mū sų kla sė-
je mo ko si 8 mo ki niai. Tai – Lie pa iš 
Urug va jaus, Ala nas iš Ang li jos, Dar-
ja iš Kras no jars ko, Va le ri ja iš Sankt 
Pe ter bur go, bro liai Kons tan ti nas su 
Alek sand ru iš Bal ta ru si jos, Pa ve las 
iš Uk rai nos, ir aš – Ju li ja iš Uk rai-
nos. Šie vi si drau gai su ku ria jau kią 
ir drau giš ką at mos fe rą kla sė je, nes 
vi si su si rin ko ne mo kė da mi ir ne su-
pras da mi lie tu vių kal bos. Man – tai 
ma ža šei ma, kur Auš ra – „lie tu viš ka 
ma ma“. Kar tu mes vi si lan ko me pa-
ro das mies te, vyks ta me į eks kur si jas 
ir da ly vau ja me įvai rio se edu ka ci nė-
se pro gra mo se, lan ko mės muzie juo-
se, taip su si pa žįs ta me su Lie tu va, 
jos is to ri ja, kul tū ra ir tra di ci jo mis, 
to bu li na me ir la vi na me lie tu vių kal-
bos įgū džius. Mu zi kos pa mo ko se 
mes su si pa ži no me su įžy miais kom-
po zi to riais, klau so mės jų at lie ka mų 
kū ri nių, mo ko mės dai nuo ti lie tu viš-
kas dai nas, su tar ti nes. Jau ir pa tys 
iš mo ko me gro ti sku du čiais ir tu rė-

jo me pui kią pro gą pa gro ti su tar ti nę 
vie na me iš ren gia mų se mi na rų ki tų 
mo kyk lų mo ky to jams bei va do vams 
Ug dy mo plė to tės cent re, Vil niu je.

Po Nau jų jų me tų ir ki tos pa-
mo kos mums vys ta lie tu vių kal ba. 
Mo ko mės ir Lie tu vos is to ri jos, Lie-
tu vos ge og ra fi jos, bio lo gi jos, che-
mi jos, ma te ma ti kos. Tai su tei kia 
ga li my bę ir troš ki mą kuo grei čiau 
iš mok ti lie tu vių kal bą.

Per tą trum pą lai ko tar pį Lie tu-
vo je aš pa si ju tau Eu ro pos kul tū ros, 
ku ri man yra la bai ar ti ma, da li mi.

Nuo gi mi mo ma ne su Lie tu va 
sie ja gi mi nys tės ir krau jo ry šys, nes 
ma no tė ve lis lie tu vis. O su pra ti mą 
apie šią ša lį ir da le lę sa vęs šiai kul-
tū rai aš at ra dau tik at vy ku si čia.

Man tai ypa tin gas pa sau lis, 
ku ria me aš ma tau sėk min gą at ei tį, jo 
var das – LIE TU VA.

Ju li ja Ku gy tė 
Vil niaus vi du ri nės mo kyk los 

„Lie tu vių na mai“ iš ly gi na mo sios 
kla sės mo ki nė, at vy ku si iš 

Uk rai nos, Sim fe ro po lio
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2010 m. ba lan džio 19–23 d. 
Vil niu je, Sei mo Kons ti tu ci jos sa lė je 
vyks ei li nis LR Sei mo ir PLB ko mi si-
jos po sė dis. Šios ka den ci jos ko mi si ją 
su da ro: Sei mo na riai – Pa u lius Sau-
dar gas (pir mi nin kas), Ri ma Baš kie-
nė, As ta Bau ku tė, Vy tau tas Bo gu šis, 
Sa lius Bu ce vi čius, And rius Še džius, 
Da lia Tei šers ky tė, Zi ta Už ly tė ir Ona 
Va liu ke vi čiū tė; PLB at sto vai – Jo a-
na Ku rai tė La sie nė (Ka na da), Vy tas 
Ma ciū nas (pir mi nin kas, JAV), Rū ta 
Avu ly tė Mo rei ra (Por tu ga li ja), Bi ru-
tė Bub lie nė (JAV), Ire na An na Gas-
pe ra vi čiū tė (Len ki ja), Ži vi lė Il gū nai-
tė (Jung ti nė Ka ra lys tė), Jur gis Jo ga 
(JAV), Jo nas Pruns kis (JAV), An ta-
nas Ra siu lis (Ru si ja), Gied rė Stan-
kū nie nė (JAV).

Po sė džio die not var kės de ri ni-
mui į Vil nių va sa rio mėn. pra džio je 
bu vo at vy kę ko mi si jos na riai, at sto-
vau jan tys PLB – Vy tas Ma ciū nas, 
ko mi si jos ko pir mi nin kas, ir Bi ru tė 

Ne ma nau, kad ry šiais su iš ei vi ja tu rė tų 
rū pin tis tik val džios struk tū ros

Bub lie nė. Jie kar tu su Pa u lium Sau-
dar gu bu vo pri im ti Sei mo pir mi nin-
kės Ire nos De gu tie nės. 

Tuo me tu, kai PL bu vo ren-
gia mas spau dai, bu vo pa reng ta tik 
pre li mi na ri ko mi si jos po sė džių die-
not var kė. Ją pa tei kia me šia me nu-
me ry je ir kal bi na me vie ną iš ko mi-
si jos pir mi nin kų, Sei mo na rį Pa u lių 
Sau dar gą, pra šy da mi ap tar ti prin ci-
pi nius Sei mo ir PLB ko mi si jos po sė-
džio dar bo ba rus.

–Įdomus as pek tas ko mi si jos 
dar be yra tai, kad ko mi si jos su dė-
tis yra nau ja – nau ji ir PLB, ir Sei-
mo at sto vai, – sa ko Pa u lius Sau dar-
gas. –Pirmasis po sė dis, ma tyt, ir bus 
skir tas su si pa ži ni mui ir san ty kių de-
ri ni mui. Kal bė da mi su V. Ma ciū nu 
iš kris ta li za vo me te mas, ku rios bū tų 
įdo mios ir nau din gos ir Lie tu vai, ir 
už sie nio lie tu viams. Ma no me, kad 
Lie tu vos pro ble mų spren di mas tu-

ri vie ny ti vi so pa sau lio lie tu vius. 
Dėl to į pre li mi na rią dar bot var kę 
įtrau kė me, pvz., ener ge ti ką: ko kios 
per spek ty vos, kaip bus su ato mi ne 
elekt ri ne. Tai gi ke le tą die nų pra lei-
si me klau sy muo se, ne bū ti nai ką nors 
iš spręs da mi, bet tie siog iš klau sy da-
mi, pa si da lin da mi ži nio mis, kas Lie-
tu vo je vyks ta, kad pa sau lio lie tu viai 
tu rė tų ga li my bę įneš ti sa vo in dė lį, 
pa kvies ti eks per tų tais klau si mais iš 
už sie nio. Iš to iš plauk tų ir nau din gų 
abiem pu sėms min čių. 

Ak tu a lia jam dvi gu bos pi lie ty-
bės klau si mui dau giau dė me sio nes-
kir si me, tik su si pa žin si me su si tu a-
ci ja, nes Sei mo Tei sės ir tei sėt var kos 
ko mi te to pirm. Sta sio Šed ba ro siū-
ly mu Sei mas yra krei pę sis į Kons ti-
tu ci nį teis mą, ar nau jo jo Pi lie ty bės 
įsta ty mo pro jek to nuo sta tos ne si ker-
ta su Kons ti tu ci ja. Tai gi, kol nė ra iš-
aiš ki ni mo, dvi gu bos pi lie ty bės klau-
si mu mes esa me tam tik ro je ak la vie-

LR SEIMO IR PLB KOMISIJOS NARIAI, ATSTOVAUJANTYS PLB – VYTAS MACIŪNAS, KOMISIJOS KOPIRMININKAS, IR BIRUTĖ 
BUBLIENĖ KARTU SU KITU KOMISIJOS PIRMININKU – SEIMO NARIU PAULIUM SAUDARGU (DEŠINĖJE) VASARIO 4 D. BUVO PRIIMTI 
SEIMO PIRMININKĖS IRENOS DEGUTIENĖS. OLGOS POSAŠKOVOS (SEIMO KANCELIARIJA) NUOTR.
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tė je ir ar ti miau siu me tu šio klau si mo 
spren di mas į prie kį ne pa ju dės. 

Ki tas klau si mas, dau giau su-
si jęs su iš ei vi ja, yra iš va žia vu sių jų 
su grą ži ni mas į Lie tu vą ir pri trau-
ki mas į dar bo rin ką, ypač jau ni mo 
su grą ži ni mas. Gi lios eko no mi nės 
kri zės me tais tai nė ra pats ak tu a liau-
sias klau si mas, bet tai klau si mas su 
per spek ty va, kai jau Lie tu va sto sis 
ant ko jų, vals ty bei rei kės su si grą žin-
ti sa vus. 

Gi liau žvel giant į šį rei ka lą 
iš ky la sta žuo čių pro gra mos pri sta-
ty mas ir ap ta ri mas. Iš JAV į Lie tu vą 
at vyks ta jau ni spe cia lis tai, stu den tai, 
ku rie sta žuo ja si įvai rio se Lie tu vos 
įstai go se. Va sa ros atos to gų me tu at-
vyks ta ke lio li ka ar ke lias de šimt jau-
nuo lių, ku rie dir ba įvai rio se sfe ro se. 
To kią pro gra mą, ma no nuo mo ne, 
reik tų plės ti, kad į ją ga lė tų įsi jung ti 
ir ki tų kraš tų lie tu viai. Tai na tū ra lus 
bū das už sie ny je gy ve nan tiems lie-
tu viams pa ro dy ti, kas yra Lie tu va ir 
pa dė ti jiems „už si ka bin ti“ sa vo pro-
fe si jo je. 

–Keičiasi vals ty bės struk tū-
ros, ku rios pa lai ko ry šius su už-
sie nio lie tu viais – vie toj Tau ti nių 
ma žu mų ir iš ei vi jos de par ta men to 
prie LR Vy riau sy bės bu vo įsteig tas 
Už sie nio lie tu vių sky rius Už sie nio 
rei ka lų mi nis te ri jo je. Ko kie at gar-

siai gir dė ti apie nau ją ją struk tū rą 
iš už sie nio?

–Kad strig tų nau jos struk tū ros 
veik la, kad vyk tų kas nors ne taip, 
ne gir dė jau. Ki ta ver tus, ben dra vi mo 
su pa sau lio lie tu viais klau si mas me-
tams bė gant ak tu a lės, nes, kaip ro-
do sta tis ti ka, iš vyks tan čių į už sie nį 
lie tu vių yra vis dar dau giau ne gu su-
grįž tan čių jų. Ky la klau si mas, ar at-
ei ty je ne rei kės nau jų ben dra vi mo su 
iš ei vi ja for mų. Ne ma nau, kad tai tu-
rė tų da ry ti vien tik val diš kos struk-
tū ros. San ty kiai su pa čia PLB tu rė-
tų vyk ti ne tik per vie ną Už sie nio 
rei ka lų mi nis te ri jos de par ta men tą, 
mū sų ko mi si ja yra taip pat vie na iš 
to kių struk tū rų. Vis ką da ro žmo nės, 
ne or ga ni za ci jos, to dėl be tar piš kas 
ben dra vi mas, PLB įtrau ki mas į pro-
ce sus, ku rie vyks ta Lie tu vo je, yra 
la bai svar bus. Da bar yra ir nau jas 
PLB at sto vas Lie tu vo je, man at ro do, 
kon tak tai mez ga si, ir rei ka lus ga li me 
spręs ti pla tes niu mas tu. 

–Kokie žmo nės – Sei mo na-
riai su si rin ko į Ko mi si ją, ar vi si 
su in te re suo ti tuo dar bu, ar nė ra 
tik for ma li na rys tė?

–Komisijoje dir ba nuo kiek-
vie nos Sei mo frak ci jos pa skir ti tie 
žmo nės, ku riems ši pro ble ma ti ka yra 
įdo miau sia ir dau ge lis iš jų iš ei vi jos 
pro ble mo mis iš tie sų do mi si. 

–Kas su da rė pre li mi na rią 
ko mi si jos po sė džių pro gra mą – 
PLB ar Sei mo at sto vai?

–Projektą pa ren gė me mes su 
Vy tu Ma ciū nu, kaip ko mi si jos pir-
mi nin kai. Abi pu sės pro jek tą de rins 
to liau. 

–Žinau, kad esa te bu vęs Ka-
na dos lie tu vių sve čias, ar yra te kę 
dau giau tie sio giai su si tik ti su lie-
tu vių ben druo me nė mis už sie ny je?

–Teko bū ti Len ki jo je, Bal ta-
ru si jo je ir ki tur. Su si da rė įspū dis, 
kad ne vi sur PLB vei kia vie no dai 
ener gin gai. Bet tai na tū ra lu. Pa si kar-
to siu – vis ką da ro žmo nės. Tiems, 
ku riems rū pi iš lai ky ti ry šius su tė-
vy ne, tie vi sa da iš lai kys. To nu kirs-
ti ne į ma no ma. Bet kar tais at si tin ka, 
kad ben druo me nė ne su si tel kia, ir 
nu tau tė ji mo pro ce sas yra ryš kes nis. 
Kaip te ko pa tir ti, PLB vei kia pa kan-
ka mai verž liai, tai ro dė PLB Sei mas 
pra ė ju sią va sa rą Vil niu je, kur bu vo 
at vy kę at sto vai iš vi so pa sau lio. Tai 
rim ta ir ju dan ti struk tū ra. Yra dar ir 
Pa sau lio lie tu vių jau ni mo są jun ga, 
ku ri da bar at si nau ji no, iš rin ko nau ją 
va do vy bę. Man jau te ko su si pa žin ti 
su nau juo ju są jun gos pir mi nin ku. Į 
jau ni mą de du di de les vil tis, ti kiuo si, 
kad jau ni mas at gai vins Pa sau lio Lie-
tu vių Ben druo me nę.

Kal bė jo si Aud ro nė V. Škiu dai tė

Ba lan džio 19 d., pir ma die nis 
10.00 – 12.00 val. In vo ka ci ja, 

ati da ry mas, Ko mi si jos dar bot var-
kės, reg la men to tvir ti ni mas; pa si sa-
ky mai dėl 2009 m. ba lan džio 20–24 
d. po sė džiuo se pri im tų re zo liu ci jų 
ar ba krei pi mų si ir gau tų at sa ky mų; 
Dėl re zo liu ci jos „Dėl Lie tu vos Res-
pub li kos pi lie ty bės įsta ty mo“ (Sei-
mo at sto vo in for ma ci ja apie esa mą 
si tu a ci ją, at sa ky mai į klau si mus). 
Dėl re zo liu ci jos „Dėl Tau ti nių ma-
žu mų ir iš ei vi jos de par ta men to prie 
Lie tu vos Res pub li kos Vy riau sy bės“ 
(In for ma ci ja apie gau tą at sa ky mą, 
taip pat Už sie nio rei ka lų mi nis te ri-

Lie tu vos Res pub li kos Sei mo ir Pa sau lio Lie tu vių Ben druo me nės ko mi si jos po sė džių
 PRELIMINARI DAR BOT VAR KĖ. 2010 m. ba lan džio 19–23 d. Kons ti tu ci jos sa lė

jos Už sie nio lie tu vių de par ta men-
to di rek to riaus Ar vy do Dau no ra-
vi čiaus in for ma ci ja apie įvy ku sius 
pa si kei ti mus, su si ju sius su už sie nio 
lie tu vių rei ka lų ko or di na vi mu Lie-
tu vo je, at sa ky mai į klau si mus); Dėl 
re zo liu ci jos „Dėl vai kų prie žiū ros 
ir ug dy mo“ (in for ma ci ja apie gau-
tus at sa ky mus), dėl krei pi mo si „Dėl 
Lie tu vos var do tūks tant me čio pa mi-
nė ji mo ir Lu kiš kių aikš tės Vil niu je“ 
(in for ma ci ja apie gau tą at sa ky mą). 

13.00–15.00 val. Lie tu vių su-
grą ži ni mo į Tė vy nę problemos. 

15.00–17.00 val. Už sie nio lie-
tu vių stu den tų sta žuo tės Lie tu vo je ir 

pro ble mos. Dis ku si ja. 
Ba lan džio 20 d., ant ra die nis  
9.00-13.00 val. Lie tu vos ener-

ge ti nio sau gu mo klau si mai. 
14.00 – 17.00 val. Ūkio ir 

eko no mi kos klau si mai.
Ba lan džio 21 d., tre čia die nis 
9.00-13.00 val. Vi suo me nės 

in for ma vi mo klau si mai. Dėl tau ti-
nio iden ti te to iš sau go ji mo, dėl LTV 
World pro gra mos pa pil dy mo „emig-
ra ci niu tu ri niu“). Dis ku si ja. 

14.00–17.00 val. Lie tu vių kal-
bos iš sau go ji mas glo ba lios vi suo me-
nės ap lin ko je.  Diskusija.
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LAT VI JA
I. Li tu a nis ti nis švie ti mas
A/Plės ti li tu a nis ti nių mo kyk lų 

tink lą Lat vi jo je.
B/Už tik rin ti vei kian čių ir nau-

jai įsteig tų mo kyk lų fi nan sa vi mą.
C/Iš sau go ti fi nan suo ja mų mo-

ky to jų eta tų skai čių ir skir ti fi nan-
sa vi mą nau jai įsteig tų li tu a nis ti nių 
mo kyk lų mo ky to jams.

D/Reng ti mo ky to jų kur sus.
E/Steig ti va sa ros sto vyk las li-

tu a nis ti nių mo kyk lų mo ki niams.
F/Ska tin ti Lat vi jos lie tu vių 

mo kyk lų ben dra dar bia vi mą su Lie-
tu vos mo kyk lo mis, su Lie tu vos jau-
ni mo or ga ni za ci jo mis.

G/Pa rem ti pro jek tus, skir tus 
spor to ir svei ka tin gu mo šven čių or-
ga ni za vi mui, LLB spor ti nin kų da ly-
va vi mui įvai rio se var žy bo se.

II. Lie tu vių tau ti nės 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 skai čių bei skir ti bent tris 
eta tus LLB „Lie tu vių na mams“ 
Daug pi ly je ir fi nan suo ti jų veik lą.

B/Pa rem ti Lie tu vos is to ri jos, 
lie tu vių kal bos ir skai to vų bei pie ši-
nių kon kur sų moks lei viams or ga ni-
za vi mą Lat vi jo je.

C/Pa rem ti pro jek tus, skir tus 
svar biau sioms Lie tu vos vals ty bės 
ir is to ri nėms šven tėms pa mi nė ti bei 
svar biems lie tu vių kul tū ros ju bi lie-
jams.

D/Pa rem ti pro jek tus, skir tus 
tra di ci niams lie tu viš kų dai nų fes ti-
va liams „Skam bėk, lie tu viš ka dai na, 

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 siuo se dvie juo se nu me riuo se 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 ir pra dė jo me spaus din-
ti PLB Val dy bos pa siū ly mus dėl at ski rų ben druo me nių pro gra mos. Šian dien bai gia me 
spaus din ti pa siū ly mus dėl at ski rų ben druo me nių ben dra dar bia vi mo su Lie tu va.

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 bai ga)

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 

Lat vi jo je“.
E/Pa rem ti pro jek tus, skir tus 

LLB laik raš čio „Lie tu vių bal sas“ 
lei dy bai (lei džia mas nuo 1930 m.).

F/Pa rem ti pro jek tus, skir tus 
me no ko lek ty vų, folk lo ro bei šo kių 
an samb lių veik lai ir Lat vi jos lie tu-
vių dai li nin kų dar bų bei moks lei vių 
pie ši nių pa ro dų or ga ni za vi mui.

G/Pa rem ti pro jek tus, skir tus 
ren gi niams Bal tų vie ny bės die nai 
pa mi nė ti (pa ro doms, kon cer ti nėms 
iš vy koms į Lie tu vą, ren gi niams pa-
si e nio zo no se).

II I. Lie tu vių tau tos pa vel do 
iš sau go ji mas

A/Fi nan siš kai pa rem ti at mi ni-
mo len tų (prie is to ri nių ob jek tų bei 
žy mių lie tu vių kul tū ros vei kė jų gy-
ve na mų vie tų) pro jek ta vi mo ir ga-
my bos dar bus.

B/Pa rem ti pro jek tus, skir tus 
lie tu vių karių–savanorių, kri tu sių 
ko vo se už Lie tu vos ne pri klau so-
my bę 1918–1920m. Čer von ko je, 
Sven tė je, Gry vo je (Daug pi lio raj.) ir 
Ant ro jo pa sau li nio ka ro me tu Pa vi-
los tė je (Lie po jos raj.) ka pų tvar ky-
mui ir in for ma ci jai lat vių kal ba apie 
pa vel dą.

C/Pa rem ti pro jek tus, skir tus 
LLB muzie jaus ir lie tu viš kos bib-
lio te kos įstei gi mui Lie tu vių na muo-
se Daug pi ly je, o taip pat bib lio te kų 
Lie po jo je ir Jel ga vo je (prie li tu a nis-
ti nių mo kyk lų).

IV. Ry šiai su Lie tu va
A/Ski riant dip lo ma tus (ypač 

at sa kin gus už dar bą su ben druo me-
ne) at si žvelg ti į Lat vi 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, 
tra di ci jas, veik los ir or ga ni za ci nę 
struk tū rą.

B/Pa rem ti pro jek tus, pa ruoš-
tus ben drai Lie tu vos ir Lat vi jos pa-
si e nio ben druo me nių, drau gi jų, mo-
kyk lų.

C/Pa nau do ti Daug pi ly je, Lie-
po jo je, Jel ga vo je esan čius žmo giš-
kuo sius bei ma te ria li nius re sur sus 
(Lie po jos Lie tu vių na mus, LLB Lie-
tu vių na mus Daug pi ly je) Lie tu vos 
tu ris ti nių pa slau gų re kla mai, nau 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, 
se mi na rų ren gi mui.

D/Lie tu vių na mų Daug pi ly-
je bei Lie po jo je pa tal pas pa nau do-
ti Lie tu vos moks lei vių, me ni nin kų 
sto vyk loms, pa žin ti nių eks kur si jų, 
spor ti nių var žy bų or ga ni za vi mui.

E/Pa rem ti pro jek tus, skir tus 
vai kų ir jau ni mo pa žin ti nėms eks-
kur si joms į Lie tu vą: is to ri nių vie tų, 
muzie jų, pa ro dų ap lan ky mui bei ra-
šy to jų ta kais tem i nes eks kur si jas.

NAU JO JI ZE LAN DI JA
I.  Lie tu vių kul tū ros puo se lė-

ji mas
A/Pa ra gin ti Lie tu vos val džios 

ins ti tu ci jas pa si ra šy ti su Nau jo sios 
Ze lan di jos val džia su tar tį dėl be vi-
zio re ži mo aukš to jo moks lo įstai gų 
stu den tams. Pa si ra šius šią su tar tį 
ga lė tų bū ti vyk do mos stu den tų mai-
nų pro gra mos. Lie tu viai stu den tai, 
be si mo kan tys Nau jo sios Ze lan di jos 
aukš to sio se mo kyk lo se, pri si dė tų 
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prie vie tos lie tu vių ben druo me nės 
veik los. Lie tu vių kil mės ze lan die-
čiai, ga lė da mi stu di juo ti Lie tu vo-
je, ga lė tų ge riau su si pa žin ti su sa vo 
pro tė vių kul tū ra.

B/Esant rei ka lui fi nan siš kai 
pa rem ti lei di nio apie Nau jo sios Ze-
lan di jos Lie tu vių Ben druo me nę lei-
dy bą.

II. Abi pu siai ry šiai su Lie tu va
Iš sau go ti ir stip rin ti LR kon-

su la tą Ok len de, kon su lu ski riant 
Nau jo joje Ze lan di jo je nuo lat gy ve-
nan tį lie tu vį.

UK RAI NA
I. Švie ti mas
A/Jau daug me tų pen kiuo-

se li tu a nis ti nio švie ti mo ži di niuo se 
Uk rai no je dir ba mo ky to jai, ku rie už 
la bai sim bo li nę ma te ria li nę pa ra mą 
au ko ja sa vo lai ką ir ži nias no rin-
tiems mo ky tis lie tu vių kal bos. Jų dė-
ka mo ki niai ga li po ku rio lai ko grįž ti 
į Lie tu vos mo kyk las ir tęs ti moks lus, 
kai ku rie va žiuo ja į „Lie tu vių na-
mus“, su au gę ku ria šei mas ir prak-
ti kuo ja vers lą. Mo ky to jų pa ra ma yra 
gar bės rei ka las.

B/Mo kyk lų veik lo je svar bus 
fak to rius – ap rū pi ni mas mo ky mo 
prie mo nė mis. Jau daug me tų pra šo-
me spe cia li zuo tos mo ky mo prie mo-
nės pra de dan tiems mo ky tis lie tu vių 
kal bos ru sa kal biams. Yra di de lė žo-
dy nų reik mė.

C/Ka dan gi dau gu ma mo ky to-
jų ne tu ri li tu a nis ti nio pe da go gi nio 
iš si la vi ni mo, ne pa pras tai reikš min-
gas yra mo ky to jų pro fe si nis to bu-
li ni ma sis, ga li my bė įval dy ti nau jus 
kal bos mo ky mo me to dus ir su ži no ti 
pa ki ti mus pa čio je kal bo je. 10 me tų 
vy ko ULB laik raš čio „Til tas“ lei dy-
ba, ku ri su sto jo dėl lė šų sto kos. Tai 
ULB veik los met raš tis, lie tu viš kas 
žo dis Uk rai no je, o ypač mar gas pal-
via me Kry me, kur la bai leng va nu-
tau tė ti.

II. Kul tū ra
A/Jau de šimt me tų kas met vy-

ko Uk rai nos lie tu vių dai nų ir šo kių 
fes ti va lis. Tai pa grin di nis ULB kul-
tū ri nės veik los ren gi nys, ku rio me-
tu su va žiuo ja tau ti niai ko lek ty vai, 

de monst ruo ja, ko iš mo ko per me-
tus, kvie čia mi sve čiai. Šie met dėl fi-
nan si nių sun ku mų ren gi nys ne į vy ko, 
dėl vi siš kos ne ži no my bės ne ga li me 
pla nuo ti ir ki tą met, nors no ras reng ti 
šven tę yra.

B/Uk rai nos lie tu vių drau gi-
jos tra di ciš kai pa žy mi vals ty bi nes 
šven tes, daž nai yra kvie čia mi mies tų 
tau ti nių ma žu mų, kul tū ros ins ti tu ci-
jų at sto vai, ir tai vie na iš ga li my bių 
pri min ti apie sa vo eg zis ta vi mą. Tam 
nė ra bū ti nos di de lės lė šos, bet tam 
tik ra fi nan si nė pa gal ba rei ka lin ga.

C/Uk rai no je vei kia de šimt ko-
lek ty vų, ku rie yra vie na svar biau sių 
ir ženk liau sių kul tū ri nio iden ti te to 
iš raiš kų. Jų veik lai ap rū pin ti tu ri me 
sam dy ti chor meis te rius, cho re og ra-
fus, kon cert meis te rius. Fi nan si nės 
pa ra mos ne bu vi mas reikš dau gu mos 
ko lek ty vų žlu gi mą, nes sa vo gre to se 
ne tu ri me pro fe sio na lų, ku rie ga lė tų 
alt ruis tiš kai vyk dy ti ko lek ty vų va-
do vų veik lą. Ki je vo cho ras „Vil tis“ 
ir jau ni mo šo kių ko lek ty vas „Ant-
ra kar ta“ 2009 m. da ly va vo Dai nų 
šven tė je.

II I. Jau ni mo auk lė ji mo pro-
gra mos

A/Pra šo me pa rem ti to les nius 
pro jek tus, skir tus vai kų ir jau ni mo 
sto vyk lų or ga ni za vi mui Uk rai no-
je ir Lie tu vo je bei ke lia la pių fi nan-
sa vi mui. Dve jus me tus Kar pa tuo se 
(Va ka rų Uk rai na) sėk min gai vy ko 
jau ni mo sto vyk la „At ga ja Kar pa tuo-
se“, į ku rios veik lą bu vo kvie čia mi 
spe cia lis tai iš Lie tu vos. Dėl fi nan sa-
vi mo nu trau ki mo 2009 m. sto vyk la 
ne į vy ko, o tai be ne svar biau sias Uk-
rai nos lie tu vių jau ni mą vie ni jan tis 
ele men tas.

B/2008 m. už gi mė nau jas pui-
kus tra di ci nis ren gi nys: Dnep ro dzer-
žins ko m. (Ry tų Uk rai na) lie tu viai 
or ga ni za vo mies to me no ir mu zi kos 
mo kyk lų „Lietuvių–ukrainiečių kla-
si ki nės mu zi kos fes ti va lį kon kur są“, 
į ku rio ver pe tus bu vo įsuk tas mies to 
jau ni mas ir tė ve liai. Ry tų Uk rai no-
je tai la bai svar bus ren gi nys, at krei-
pian tis žvilgs nį į Lie tu vą. Pla nuo ja-
ma, esant fi nan si nei pa ra mai, reng ti 
fes ti va lį kas 2–3 me tus.

C/Ne pa pras tai svar bu su da-
ry ti ga li my bes jau niems žmo nėms 
nors kar tą ap lan ky ti Lie tu vą, ne vi si 
tu ri ar ti mų gi mi nių ir lė šų tai pa da-
ry ti sa va ran kiš kai. To dėl, ma no me, 
ver tin ga bū tų or ga ni zuo tai vyk dy ti 
to kias pa žin ti nes iš ky las, juo lab kad 
jau ni mas ne rei ka lau ja ypač kom for-
tiš kų bui ti nių są ly gų.

IV. Ry šiai su Lie tu va
A/Uk rai na, vie na ak ty viau sių 

ša lių, ben dra dar biau jan čių su „Lie-
tu vių na mais“. Mū sų vai kai vyks ta į 
šį lie tu viš ku mo ži di nį ir daž niau siai 
lie ka kur ti sa vo gy ve ni mą Lie tu vo je. 
To dėl mums ne pa pras tai svar bu iš-
lai ky ti leng va ti nes są ly gas sto jant į 
Lie tu vos mo ky mo įstai gas.

B/Ben druo me nės sen jo rai ne-
tu ri kom piu te rių ar ba ne mo ka jais 
nau do tis. To dėl yra svar bu gau ti iš 
Lie tu vos spau di nius su lie tu viš ko-
mis nau jie no mis ir lie tu viš ku žo džiu. 
Reikš min gi mums bu vo ir Tau ti nių 
ma žu mų ir iš ei vi jos de par ta men to 
pa rū pin ti CD bei DVD mu zi kos, tra-
di ci jų bei mo ky mo įra šai.

C/Pa gei dau ti na su sis te min ti 
in for ma ci ją apie do ku men tų, liu di ji-
mų pa ieš ką. Vis daž niau ky la klau-
si mų ir apie ar ti mų jų pa ieš ką Lie tu-
vo je.

POR TU GA LI JA
I. Lie tu vy bės bei lie tu viš kų 

tra di ci jų iš sau go ji mas bei puo se-
lė ji mas

Reng ti pa pro čių ir tra di ci jų 
ku pi nus ren gi nius (pvz., Ve ly kų, Ka-
lė dų, Jo ni nių ir kt. tra di ci nės šven-
tės, lie tu viš ki žai di mai ir dai nos), 
kad Por tu ga li jo je au gan ti jau no ji 
kar ta tu rė tų ga li my bę ne tik gir dė-
ti lie tu vių kal bą, bet ir su si pa žin ti 
su Lie tu vos is to ri ja ir pa pro čiais, o 
iš Lie tu vos iš vy ku sie ji Por tu ga li jos 
imig ran tai tų pa pro čių ne pa mirš tų 
bei tu rė tų ga li my bių juos puo se lė ti 
ir jų lai ky tis.

II. In ter ne ti nės sve tai nės bei 
PTLB po kal bių gru pės to bu li ni mas 
bei ki to kia in for ma ci jos apie PTLB 
veik lą sklai da. Sa vi rek la ma, skir ta 
su pa žin din ti su jau na Por tu ga li jos 
Lie tu vių Ben druo me ne.
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A/Plė to ti, to bu lin ti ben druo-
me nės in ter ne ti nę sve tai nę, di din ti 
jos in te rak ty vu mą, ska ti nan tį ak ty-
ves nį skai ty to jų da ly va vi mą dis ku si-
jo se bei su si do mė ji mą PTLB veik la.

B/Pri trauk ti Por tu ga li jo je gy-
ve nan čius lie tu vius (dar ne PTLB 
na rius) į Por tu ga li jos Lie tu vių Ben-
druo me nę (nuo mo nių ap klau sos, 
dau giau tie sio gi nio ben dra vi mo, 
PTLB tiks lų iš aiš ki ni mas, veik los 
pri sta ty mas, ren gi niai ki tuo se mies-
tuo se ir pan.). Iš lai ky ti jau esa mus 
na rius, ska tin ti j ų ak ty vu mą.

C/Pra neš ti Lie tu vos bei Por tu-
ga li jos ži niask lai do je apie įvy ku sius 
PTLB ren gi nius ir pan.

II I. Ry šių su Lie tu va pa lai-
ky mas ir plė to ji mas

A/Už megz ti ir plė to ti kul tū ri-
nius ry šius – reng ti pa ro das, kon cer-
tus, spek tak lius, su si ti ki mus su įdo-
miais žmo nė mis.

B/Lie tu vo je at sto vau ti Por tu-
ga li jo je gy ve nan čių lie tu vių in te re-
sus.

IV. Švie ti mas – lie tu viš ko 
vai kų klu bo (dar že lio, mo kyk lė lės) 
įkū ri mas.

PRI MO RĖS KRAŠ TAS (Ru si ja)
1.Išlaikyti lie tu vių kal bos 

sek ma die ni nę mo kyk lą
A/ Rem ti pa tal pų nuo mos ar 

jų įsi gi ji mo iš lai das.
B/Pa de dant PLB gau ti tas mo-

ky mo prie mo nes, ku rios ati tin ka mū-
sų pra šy mus.

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

A/Or ga ni zuo ti pa ro dą apie 
šiuo lai ki nę Lie tu vą. 

B/Pa mi nė ti svar biau sias vals-
ty bi nes is to ri jos da tas.

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

Pa rem ti Pri mo rės kraš te pa-
lai do tų lie tu vių ka pų at nau ji ni mo ir 
prie žiū ros iš lai das.

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

A/Po pu lia rin ti Lie tu vos tu ris-
ti nių kom pa ni jų tei kia mus marš ru tus 
po Lie tu vą. 

B/Pri sta ty ti ge riau sias Lie tu-
vos pre kes eks por tui į Ru si ją. 

C/Esant ga li my bei at sto vau ti 
LK de le ga tų Pri mo rės kraš te.

ŠVEI CA RI JA
I. Švie ti mas
A/Plės ti li tu a nis ti nių mo kyk-

lų/dar že lių tink lą Švei ca ri jo je (da bar 
tu ri me 2).

B/Su teik ti ga li my bes mo ky to-
jams to bu lin tis kva li fi ka ci jos kė li mo 
ar ge ro sios pa tir ties ap si kei ti mo se-
mi na ruo se.

C/Su grą žin ti Li tu a nis ti kos/
Bal tis ti kos stu di jas į Švei ca ri jos uni-
ver si te tus (jos gy va vo 1942–2001). 
(Po ŠLB ini ci juo tos tarp tau ti nės 
Lie tu vių kal bos kon fe ren ci jos per 3 
uni ver si te tus 2008 me tais su lau kė-
me 3 Švei ca ri jos aukš to jo moks lo 
in ti tu ci jų spe cia lis to iš LT kvie ti mo. 
Ne at si lie pus Tau ti nių ma žu mų ir iš-
ei vi jos de par ta men tui (dėl kri zės?) 
ini cia ty va li ko nuo 2009 m. ru dens 
ne į gy ven din ta).

D/Pra šo me pa rem ti ŠLB ini-
cia ty vą at gai vin ti Li tu a nis ti kos/ 
Bal tis ti kos stu di jų pro gra mas Švei-
ca ri jos uni ver si te tuo se, at siun čiant 
Li tu a nis ti kos/Bal tis ti kos spe cia lis tą 
nors 2 me tams.

II. Kul tū ra
Rem ti ŠLB kul tū ri nių mai nų 

pro jek tus, skir tus ben druo me nės na-
rių ry šio su Tė vy ne iš lai ky mui bei 
rep re zen tuo jant Lie tu vą Švei ca ri jo je 
(kon cer tai, pa ro dos, pa skai tos).

II I. Lie tu vių tau tos is to ri-
nio, kul tū ri nio ir li te ra tū ri nio pa-
vel do iš sau go ji mas ir įam žin i mas 
Švei ca ri jo je

A/Iš pla tin ti Lie tu vo je ir Švei-
ca ri jo je 2009 m. ben druo me nės na-
rių pa ra šy tą lietuvių–vokiečių kal-
bo mis kny gą „Lie tu vių ra šy to jų ta-
kais Švei ca ri jo je“. Or ga ni zuo ti jos 
pri sta ty mus pla čia jai vi suo me nei.

B/Fi nan siš kai rem ti me mo ria-
li nių len tų pro jek ta vi mą ir ga my bą:

*prof. Juo zui Ere tui (Jo sef 
Eh ret, 1896–1984) Ba ze lio mies te. 
ŠLB iš rin ko jį „Tūks tant me čio švei-
ca ru“ (įam žin i mą ap ims ren gi nys ir 
at mi ni mo len tos ati den gi mas (2010) 

bei kny ga apie jo gy ve ni mą ir veik lą 
Lie tu vo je ir Švei ca ri jo je (2011).

*Sofijai Čiurlionienei Kyman-
taitei (1886–1958) Že ne vo je, Jung ti-
nė se Tau to se, kur ji kaip pir mo ji ir 
vie nin te lė mo te ris, at sto va vo Lie tu-
vai 1929–1931 ir 1935–1938 me tais. 
Lie tu vos rašytojai–diplomatei bus 
skir tas ren gi nys Jung ti nė se Tau to se, 
kur bus skai to ma jos kū ry ba, skam-
bės jos vy ro M. K. Čiur lio nio gy va 
mu zi ka. Įam žin ti sie ksi me S. Čiur-
lio nie nės por tre tu ar ba skulp tū ra 
Jung ti nių Tau tų lie tu viš ko je sa lė je 
2011 me tais.

VO KIE TI JA
Vo kie ti jos Lie tu vių Ben druo-

me nė sa vo veik lą ori en tuo ja į šiuos 
pa grin di nius prin ci pus:

1. Pri si dė ti prie tau ti nės kul-
tū ros pra tę si mo už tė vy nės ri bų 
stip ri nant esa mas ar ku riant nau-
jas už sie nio lie tu vių or ga ni za ci nes 
struk tū ras, re miant jau no sios kar tos 
lie tu vy bės iš lai ky mo pas tan gas ir iš-
ei vi jos ry šį su is to ri ne tė vy ne.

2. Kur ti po zi ty vų Lie tu vos 
įvaiz dį už sie nio ša ly se, sklei džiant 
lie tu vių kul tū rą, ple čiant Lie tu vos ir 
gy ve na mo jo kraš to pi lie čių ben dra-
dar bia vi mą kul tū ros ir eko no mi kos 
sri ty se.

Vo kie ti jos LB or ga ni za ci nio 
ir kul tū ri nio gy ve ni mo cent ras tra di-
ciš kai yra Lampertheim–Huettenfel-
das, kur 1953 me tais VLB įsi gi jo 5 
ha so dy bą su par ku ir Renn ho fo pi-
lai te. Čia 1954 m. iš Die phol zo bu vo 
per kel ta ir Va sa rio 16–osios gim na-
zi ja su ben dra bu čiu, čia sa vo būs ti-
nes tu ri pa grin di nės Vo kie ti jos lie tu-
vių or ga ni za ci jos.

To dėl iš lai ky ti Renn ho fo so-
dy bą su pi lai te ir vi sais ki tais pas ta-
tais Vo kie ti jos LB yra eg zis ten ci niai 
svar bus rei ka las. So dy bos pra ra di-
mas reikš tų ne tik ka pi ta li nį fi nan-
si nį nuo sto lį, bet ir di džiu lį smū gį 
vi sai lie tu viš kai kul tū ri nei veik lai 
Vo kie ti jo je.

I. Va sa rio 16 gim na zi ja
A/ Už tik rin ti Va sa rio 16-osios 

gim na zi jos fi nan sa vi mą:
*inicijuoti su si ti ki mus su Lie-
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tu vos ir Vo kie ti jos aukš čiau siais 
pa rei gū nais ir po li ti kais, sie kiant 
at nau jin ti dau giau kaip prieš de šimt-
me tį pa si ra šy tą Lie tu vos ir He se no 
že mės ben dra dar bia vi mo švie ti mo 
sri ty je su tar tį bei pa spar tin ti pla tes-
nio po bū džio Lie tu vos ir He se no su-
tar ties pa si ra šy mą;

*tarpininkauti ir dė ti pas tan-
gas, kad Lie tu va skir tų trūks ta mą 
fi nan sa vi mo da lį: 20 proc. vi sų Va-
sa rio 16-osios gim na zi jos iš lai ky mui 
rei ka lin gų lė šų, kad bū tų už tik rin tas 
jos to les nis gy va vi mas (80 proc. vi-
sų iš lai dų den gia Vo kie ti jos įstai gos 
(!) ir tė vai);

*skirti pa ra mą spe cia lioms 
gim na zi jos li tu a nis ti nėms pro gra-
moms, įskai tant pa ra mą gim na zi jos 
ini ci juo ja mam pro jek tui „Vo kie ti jos 
lie tu viš kų šeš ta die ni nių mo kyk lė lių 
me to di nis cent ras“;

*aukščiausiu ly giu tar tis su 
Vo kie ti ja, kad mai nais už su teik tas 
pa slau gas, pvz., vo kie čių ka rių ka pų 
prie žiū rą Lie tu vo je, ši ap si im tų vi-
siš kai fi nan suo ti gim na zi ją.

B/Už tik rin ti Va sa rio 16-osios 
gim na zi jos ug dy mo pro ce so plėt rą ir 
to bu li ni mą:

*inicijuoti Lie tu vos mo ky-
to jams skir tus kva li fi ka ci jos to bu-
li ni mo kur sus, ku rie vyk tų Va sa rio 
16-osios gim na zi jo je. Kur sų pro-
gra ma tu rė tų bū ti pa reng ta taip, kad 
ati tik tų Lie tu vos ir Vo kie ti jos kva li-
fi ka ci jos to bu li ni mo kur sams ke lia-
mus rei ka la vi mus, ir pa žy mė ji mai 
ga lė tų bū ti iš duo ti ir Lie tu vos mo ky-
to jams, ir Va sa rio 16-osios gim na zi-
jos mo ky to jams;

*inicijuoti ben drus Lie tu vių 

kul tū ros ins ti tu to ir Va sa rio 16-osios 
gim na zi jos vy res nių jų kla sių mo ki-
nių ti ria muo sius pro jek tus, ku riems 
va do vau tų LKI pa rink ti as me nys. 
Pa siek ti, kad bent vie no to kio pro-
jek to re zul ta tai bū tų pri sta ty ti kas-
me ti nia me LKI su va žia vi me 2010 
me tų ru de nį ir pub li kuo ti su va žia vi-
mo lei di ny je;

*su Eu ro pos lie tu vių kul tū ros 
cent ru su reng ti bent vie ną kul tū ri nį 
pro jek tą, į ku rio or ga ni za ci nį ko mi-
te tą bū tų įtrauk ti bent trys vy res nių-
jų kla sių mo ki niai.

II. Vo kie ti jos Lie tu vių Ben-
druo me nė

2009 m. Vo kie ti jo je ak ty vią 
veik lą vys tė Vo kie ti jos LB val dy-
ba ir 20 ap y lin kių, ku rios iš lai ko 11 
li tu a nis ti nių mo kyk lė lių. Su kur ta 
VLB Švie ti mo ko mi si ja, ku rios tiks-
las – kon sul tuo ti ap y lin kes švie ti mo 
klau si mais.

A/Rem ti li tu a nis ti nes mo kyk-
lė les fi nan siš kai, ati tin ka ma mo ko-
mą ja me džia ga, me to di ne li te ra tū ra; 
mo ky to jams už skai ty ti jų iš dirb tą 
sta žą.

B/Rem ti Vo kie ti jos LB val-
dy bos veik los pro jek tus, to kius kaip 
cent ri nius Va sa rio 16–osios mi nė ji-
mai, LB dar buo to jų su va žia vi mai, 
Eu ro pos LB pir mi nin kų su va žia vi-
mai, vai kų li tu a nis ti nės va sa ros sto-
vyk los, 2010 m. „Drau gys tės til tas“.

C/Rem ti „Vo kie ti jos LB In-
for ma ci jų“ lei di mą.

D/Rem ti Vo kie ti jos lie tu vių 
jau ni mo są jun gos veik los pro jek tus, 
kaip me ti nius su va žia vi mus, po li ti-
nius se mi na rus, jų da ly va vi mą Pa-
sau lio LJS kong re suo se.

II I. Lie tu vių kul tū ros ins ti-
tu tas (LKI) Vo kie ti jo je

Kul tū ros dar bams Vo kie ti jo je 
su teik ti tam tik rus rė mus, jiems ska-
tin ti bei juos de rin ti 1981 m. bu vo 
įkur tas Lie tu vių kul tū ros ins ti tu tas. 
LKI už si brė žė tiks lą iš lai ky ti, kur ti 
ir skleis ti tau ti nę kul tū rą gy ve na ma-
ja me kraš te, ne iš lei džiant iš akių sa-
vo tė vy nės, iš ku rios at vyk ta.

A/Rem ti LKI iš lai ko mą cent-
ri nę li tu a nis ti nę bib lio te ką.

B/Rem ti LKI iš lai ko mą Vo-
kie ti jos lie tu vių ar chy vą.

C/Rem ti LKI moks li nes kon-
fe ren ci jas, ku rio se da ly vau ja lie tu-
viai iš ei viai, lie tu viai iš Lie tu vos ir 
lie tu viš ka tem a ti ka už si i man tys vo-
kiš kai kal ban tie ji ki ta tau čiai.

D/Rem ti LKI pub li ka ci jas 
(„LKI Su va žia vi mo dar bai“ ir „An-
nber ger An na len“ yra vie nin te liai 
vo kie čių kal ba pa si ro dan tys pe ri odi-
niai lei di niai, nag ri nė jan tys Lie tu vos 
ir Lietuvos–Vokietijos san ty kius).

E/Rem ti LKI pro jek tą lie tu vių 
pėd sa kų Vo kie ti jo je pa ieš ką.

IV. Eu ro pos lie tu vių kul tū-
ros cent ras (ELKC) Vo kie ti jo je

2007 m. įkur to ELKC pa grin-
di niai tiks lai – kur ti iš sa mų Lie tu vos 
įvaiz dį sklei džiant in for ma ci ją apie 
kul tū ri nį, vi suo me ni nį ir po li ti nį 
Lie tu vos gy ve ni mą, plės ti Lie tu vos 
ir Eu ro pos kraš tų pi lie čių ben dra dar-
bia vi mą kul tū ros sri ty je bei rū pin tis 
Eu ro pos kraš tuo se gy ve nan čių lie tu-
vių ry šiu su Lie tu va ir rem ti jų lie tu-
vy bės iš lai ky mo pas tan gas.

A/Už tik rin ti to les nį vie no 
ELKC ap mo ka mo dar buo to jo eta tą. 

B/Rem ti ELKC pro jek tus.

Lietuvos Vyriausybė Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo (LGGRT) centro siūlymu 
pirmojo laipsnio valstybinę pensiją 
skyrė JAV gyvenančiam ginkluoto 
pasipriešinimo (rezistencijos) daly-
viui – buvusiam Vietinės rinktinės 
kariui Petrui Naruškevičiui. 

1925-aisiais tuometinėje 
Rokiškio apskrityje, Obelių kaime, 

Valstybinė pensija – užsienyje gyvenančiam lietuviui
gimęs P. Naruškevičius 1944 metų 
vasarį įstojo į Lietuvos vietinę 
rinktinę Rokiškyje, vėliau kariai 
buvo perkelti į Suvalkų Kalvariją. Tų 
pačių metų gegužę vokiečiai karius 
nuginklavo, nuvežė į Marijampolę ir, 
pakeitę uniformas, išvežė į Vokietiją. 
P. Naruškevičius buvo paskirtas į sta-
tybos batalioną. Dirbo Berlyne, Sile-
zijoje, Hanau, kol 1945 metų gegužę 

išlaisvino JAV kariuomenė. Porą 
metų P. Naruškevičius išbuvo sto-
vykloje, vėliau išvažiavo į Angliją. 
Ten pragyvenęs dvejus metus išvyko 
į Kanadą. 1950-aisiais persikėlė į 
JAV, kur gyvena iki šiol.

Pirmojo laipsnio valstybinės 
pensijos dydis – 800 litų, antrojo 
laipsnio valstybinė pensija yra dvi-
gubai mažesnė ir siekia 400 litų.
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Bū tų kiek ma lo niau ra šy ti 
„ke pė jo tuzi nas“, kaip ang lų kal-
ba va di na mas skai čius try li ka, nors 
lie tu viš kas vel niu kas nė ra jau toks 
bai sus. Me tų są var tą pie ti nė je Pie tų 
Ame ri ko je įvy ko try lik ta sis Pa sau-
lio lie tu vių jau ni mo kong re sas, pra-
tęs da mas 1963 m. PLB sei me tuo-
me ti nio pir mi nin ko Juo zo Ba chu no 
iš kel tą su ma ny mą jau ni mą pla taus 
mas to są skry džiais bur ti.

Nuo pat pra džių kong re sai 
ke lia vo, nė vie nas ne vy ko tik vie-
no je vie to vė je. 1966 m. pir ma me 
te ko ke liau ti 400 km nuo Dai na vos 
(Michi ga no vals ti ja, JAV) iki Chi ca-
gos. Aš tuo ni sa vo pro gra mą iš dės tė 
bent dvie jo se vals ty bė se. Ren gė jai 
(nuo II PLJK – PLJ są jun ga, nes JK 
yra Są jun gos „sei mas“) są mo nin gai 
skirs tė vie to ves kuo pla čiau. Tuo bū-
du pa sie kė dau giau vie ti nes lie tu vių 
ben druo me nes ir tu ris ti nė mis įdo-
my bė mis do mi no kong re so at sto vus, 
da ly vus ir sve čius. Per try li ka kong-
re sų ap lan ky ta de šimt ša lių.

Vil tin gas duo muo lie čia ką 

Kong re sų „vel nio tuzi nas“ 
Kun. An ta nas Sau lai tis, SJ

tik pa si bai gu sį. Kai 1972 m. vy ko 
var žy bos tarp P. Ame ri kos siū ly mo 
ir ki tų kraš tų ryž to kong re są reng ti, 
nu bal suo ta už Ar gen ti ną, Bra zi li ją, 
Urug va jų, „nes ki tai ei lei at ė jus ga-
lė tų ne be bū ti jė gų to se ša ly se kong-
re są kvies ti“. Ir štai jau tre čias pie-
ti nė je P. Ame ri ko je (II I vy ko 1975–
1976, VI I – 1990–1991).

Ei ga nu si sto vė jo ties pir mą-
ja pa tir ti mi – šven ti nė da lis, stu di-
jų die nos, sto vyk la. Kar tais vie naip, 
kar tais ki taip, įter pia mos ir nors 
trum pos eks kur si jos po mies tus, ap-
y lin kes ar ba pri se ga mos ke lio nės po 
pa čių kong re sų tiems, ku rie nes ku-
ba na mo. Kai ku rie kong re sai ren-
gė jau nų jų dai li nin kų pa ro das, kon-
cer tus. Prieš XIII dau gu ma kar tu su 
vi suo me ne su si rin ko Ma ža jai šo kių 
šven tei Ar gen ti nos Ber is se ir pa mal-
doms La Pla ta ka ted ro je. 

Ofi ci a lios JK die nos pa pras tai 
tę sia si apie 18 die nų (vi dur kis), nuo 
23 d. (V JAV – Kanadoje 1983 m. ir 
VI Aust ra li jo je), iki trum piau sio, 12 
d., 1997 m. (IX). Ofi ci a lių at sto vų 
(nuo II JK rink tų) skai čius bū da vo 
nuo dau giau kaip šim to iki VI kong-
re so, – nuo ta da maž daug 80, nes-
kai čiuo jant jau ni mo da ly vių, ku rie 
bū na šven tė se, sto vyk lo je, pa ro do se, 
žai dy nė se, eks kur si jo se, ta čiau ne-
bal suo ja stu di jų die no se. Pa ly do vų 
– su au gu sių tu ris tų ne su skai čiuo si, 
ren gi niuo se vi suo me nės skai čiai taip 
pat la bai įvai rūs. 

Nė jo kia da ta vi siems pa to-
giau sia. Kai šiau rė je va sa ros atos-
to gos, pie tie čiai lan ko mo kyk las bei 
uni ver si te tus, ne tu ri il ges nių atos to-
gų. Kai pie tuo se šil ta va sa ra, šiau-
rė je trum pes nės Ka lė dų atos to gos ir 
se mest rų per trau ka. Pen ki kong re sai 
ap ė mė me tų pa bai gą ir nau jų jų pra-
džią – du Aust ra li jo je (VI – 1987–
1988, X – 2000–2001), trys P. Ame-
ri ko je.

Iš ti ki miau siai į kiek vie ną 
kong re są at sto vus siun tė Ar gen ti na, 
Aust ra li ja, JAV, Ka na da, Vo kie ti ja. 

Sep ty ni kraš tai da ly va vo vie ną kar-
tą, o per vi sus try li ka bu vo at sto vų 
iš 30 vals ty bių. Nuo VI I PLJK pra-
dė jo at vyk ti at sto vai iš Lie tu vos ir 
ki tų bu vu sių oku puo tų ša lių (Es ti jos, 
Gruzi jos, Ka ra liau čiaus, Lat vi jos, 
Len ki jos, Mol do vos, Ru si jos, Uk rai-
nos, Uz be kis ta no). Šiems sun kiau su 
ke lio nėms dėl fi nan si nių prie žas čių 
ir ker ta mų sie nų. 

PLJS rink ti nų at sto vų skai-
čių nu sta to pa na šiai kaip PLB, pa gal 
tos ša lies lie tu vių skai čių ar veik lą. 
Šia me bu vo vi siš kai rim tai rū pin ta-
si, kad joks že my nas ne tu rė tų per-
sva ros, net jei gu jau ir bū tų at vy kę į 
kong re są (XIII PLJK nu ta ri mai tiks-
liau nuo spren dį iš sa ko). 

Dėl Lie tu vos jau ni mo da ly-
va vi mo iš aiš kė ja du klau si mai: kas, 
kiek ir kaip at rink tų at sto vus; ir skir-
tin gi Lie tu vos ir už sie nio lie tu vių 
po rei kiai, pa tir tis, pla nai ir gal vo se-
na. Lie tu va, lie tu viš ku mas kong re-
suo se vi suo met pir mo je vie to je (šio 
šū kis: „Žiū rė ki me į at ei tį, Pa sau lio 
lie tu viai“). 1994 (VI I I) ir 2003 (XI) 
kong re sų pro gra mos da lys pra ves tos 
Lie tu vo je, XIV (2013) būs ti nė bu vo 
Ang li jo je, ne to li Lie tu vos. Anks čiau 
ne o fi ci a liai, nuo 1991 m. – vie šai 
bu vo ste bė to jų, pra ne šė jų, sve čių, 
me ni nin kų, fo tog ra fų, žur na lis tų iš 
Lie tu vos.

Kong re suo se at si ran da bu-
vu sių kong re sis tų vai kų. Ver tin gą 
pa tir tį iš gy ve nę tė vai si un čia sa vo 
prie aug lį pa tir ti pla tes nį lie tu viš ką 
pa sau lį. Nuo II JK vis dau giau už-
sie niuo se gi mu sių, šia me kong re se 
dau gė jo Lie tu vo je gi mu sių, da bar 
stu di juo jan čių ar gy ve nan čių už sie-
niuo se. Vi suo se kong re suo se bū na 
ir se nes nių ne gu po ka ri nių iš ei vių 
imig ra ci jos ban gų pa li kuo nių. XIII 
JK po sė dy je vi si be vie no pa si sa kė 
bu vę Lie tu vo je.

Kal bos klau si mas nuo pir mo-
jo są skry džio ak tu a lus. XIII už te ko 
lie tu vių kal bos, iš sky rus at ski rus 
as me nis. Kai ku riuo se JK te kda vo 

KUN. AN TA NAS SAU LAI TIS, SJ, IL-
GA ME TIS PA SAU LIO LIE TU VIŲ JAU NI MO 
GLO BĖ JAS
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po sė džių sa lė se su bur ti tos pa čios 
(ang lų) ar pa na šių (is pa nų, por tu-
ga lų) kal bų gru pe les ir pa ty liu kais 
vers ti. Pie tų Ame ri ko je la bai ryš kus 
Va sa rio 16 gim na zi jos vaid muo, kai 
tri jų kraš tų veik liau sias jau ni mas, 
daž nai gim na zi jo je me tus pra lei dęs, 
iš mo kęs lie tu viš kai ir dar pa gi lė jęs 
lie tu viš ka dva sia.

Stu di jų die nos – sei mi nė da-
lis bū na žais mas tarp jau ni mo bei 
vi suo me nės va do vų la vi ni mo pro-
gra mos ir Jau ni mo są jun gos rei ka lų 
svars ty bų. La bai ryš kiai ug dy mo, 
la vi ni mo pro gra mą ve dė 1966, 1983 
me tų kong re sai, ta čiau ir šia me ko-
kie trys už si ė mi mai bu vo va do vų la-
vi ni mo po bū džio, jau ne kal bant apie 
įvai rių te mų pri sta ty mus vi suo se su-
si ti ki muo se.

Vi suo me nės dė me sys bei pa-
ra ma pra dė jo blės ti nuo IX JK, kai 
Lie tu va pra dė jo at gau ti Ne pri klau-
so my bę. Anks tes niems kong re sams 
PLB pa dė da vo su da ry ti stip rią fi-
nan sų ko mi si ją, kad ga lė tų da ly-
vau ti eko no miš kai ne pa jė gių ša lių 
jau ni mas. Šia me kong re se Ka na dos 
at sto vai la bai dai liai ir su ma niai tra-
di ci nius marš ki nė lius pa puo šė sa vo 
rė mė jų įmo nių ar įstai gų ženk lais. 
Kiek te ko ma ty ti JAV spau do je, pla-
taus vi suo me nės su si do mė ji mo lyg 
ir ne jaus ta. 

Daug kas „sil pnė ji mą“ pri-
ski ria at siek tam di džia jam sie kiui, 
kad Lie tu va bū tų lais va (I JK šū kis: 
„Mū sų jė gos, mū sų ži nios – lais va jai 
Lie tu vai tė vy nei“). Sa ko ma, da bar 
lie tu viš ku mas ar Lie tu vos var do kė-
li mas tiek „ne de ga“, kaip oku pa ci jos 
lai kais. Ta da klaus ti na, kiek Lie tu-
va jau at si sto jo ant sa vo ko jų, iš kė lė 
gal vą švie sio mis aki mis? Ir su vok ti, 
ko dėl, pvz., JAV to kia veik li nor ve-
gų ben druo me nė, o Mi šios JAV au-
ko ja mos vo kie čių, ita lų, pran cū zų, 
por tu ga lų, fi li pi nų ir ki to mis kal-
bo mis, jei tos ša lys nuo am žių ar ba 
bent la bai se niai jau lais vos? Chi ca-
go je vei kia 44 tau ty bių li tu a nis ti nės 
mo kyk los.

Se ni kong re sis tai la bai ge rai 
ži no am ži ną klau si mą, ar ap si mo ka 
tiek lė šų iš leis ti jau ni mo ke lio nėms, 

kong re so ren gi niams, kai yra dau gy-
bė de gan čių rei ka lų Lie tu vo je ir už-
sie nio lie tu viuo se? Be to, Jau ni mo 
są jun ga ne san ti jau toks la bai sėk-
min gas PLB puo se lė tas są jū dis, ypač 
JAV. Kiek „vi suo me nė“ bū tų to kiais 
klau si mais pa si da li ju si, at lie pas ma-
to mas pa čiuo se Jau ni mo kong re suo-
se. Šiais me tais kaip tik mi nė si me 75 
m. nuo pir mo jo Pa sau lio lie tu vių są-
skry džio Lie tu vo je. Ge ras iš ra di mas.

Lie tu vos fi nan si nis įna šas la-
bai jaut riai su da rė są ly gas stu di jų 
die nų vie tai – Urug va jaus lie tu vių 
kul tū ros drau gi jo je. Ka dai se va din-
ta P. Ame ri kos Švei ca ri ja ša lis nuo 
anks tes nio JK – su silp nė ju si. ULKD 
būs ti nė sko nin gai at nau jin ta Jau ni-
mo kong re sui ir vie tos reik mėms. 
Čia XIII kong re so pir mi nin kė, iž di-
nin kė, raš ti nė, ry šių cent ras. Po Ne-
pri klau so my bės Lie tu va kong re sus 
pa rė mė lė šo mis bei pa slau go mis. 

1966 m. vysk. Vin cen tas Briz-
gys va do va vo sto vyk los pa mal doms, 
už sie nio lie tu vių vys ku pas Pa u lius 
Bal ta kis, OFM, iš ti ki mai kong re sus 
ly dė jo. Jų pa rei gas ei nan tis Lie tu-
vos vys ku pų de le ga tas už sie nio lie-
tu viams prel. Edis Put ri mas per vi-
so kią veik lą ir ke lio nes po lie tu vių 
ben druo me nes pa žįs ta ko ne kiek-
vie ną kong re sis tą. Pie tų Ame ri kos 
lie tu viai jį skai to sa vą. Šį kong re są 
JK jau ni mas ir vi suo me nė po il gos 
per trau kos pri pil dė Bu e nos Ai res ir 
Mon te vi de o lie tu vių baž ny čias Ka-
lė doms ir sek ma die ni nėms pa mal-
doms. 

Nuo 1983 m. kong re so me tu 
ir ruo šo je nau do ja mi kom piu te riai. 
Šia me per po sė džius gy vai „skai pu“ 
kal bė jo ir ta rė si Uk rai nos ir Puns ko 
pra ne šė jos. Ne pa si se kė su Lie tu va 
tie sio gi ne lai da su si riš ti, ta čiau la bai 
įdo miai į kong re so šven tę įpin ta iš 
anks to Lie tu vo je įra šy ta dai nų, gies-
mių, po kal bių py nė. Kom piu te riai 
die ną nak tį vei kė, nors lie tu viš ką 
ži niask lai dą tie sio gi nės ži nios sun-
ko kai pa sie kė dėl te chni nių, ga li ma 
ma ny ti, ir or ga ni za ci nių prie žas čių. 
Vy res nio am žiaus žmo gus ga li ma-
ny ti, kad te le fo nais, kom piu te riais 
su si kal ban tys su pi na sa vo ra tą to kį 

jau kų ir tamp rų, kad pla tes nis pa-
sau lis – it rū kas. Taip bū tų ga li ma 
ver tin ti šio kong re so vie to vių lie tu-
vių kil mės jau ni mo ir vi suo me nės 
ži no ji mą apie JK ir da ly va vi mą JK 
su pan čiuo se ren gi niuo se, kaip ir re-
kla mos sto ką JAV ir Ka na do je prieš 
kong re są, lė tą nuo trau kų bei straips-
nių pa si ro dy mą po JK.

Jau ni mo kong re sai nė ra vie-
nin te lė PLJS veik la. To se pa čio se 
pie ti nė se P. Ame ri kos ša ly se jau 14 
m. kas met vyks ta P. Ame ri kos jau-
ni mo su va žia vi mai su da ly viais iš 
Š. Ame ri kos, da bar ir Lie tu vos. LJS 
pir mi nin kai su si ren ka per PLB sei-
mus ir at ski rai, daž niau siai Lie tu vo-
je, kad eu ro pie čiams bū tų pa to giau. 
Apie vi sa tai ga li ma ki tur ras ti. 

Šia me ra ši ny je no rė ta per-
žvelg ti PLJK duo me nų, po bū džio, 
ap im ties da ly kus per pas ta ruo sius 
46 m. nuo pir mo jo ruo šos pra džios. 
XII ren gė jai gra žiai su ve dė kraš tų, 
at sto vų skai čių bei pa var des, tiks lias 
da tas ir il gį die no mis, ap ke liau tas 
vie to ves, JK pir mi nink(i)ų ir PLJS 
pir mi nink(i)ų są ra šus, vi sų kong re sų 
ve dan čią min tį – šū kį. Smul kiau pro-
gra mas, stu di jų die nos te mas, šven-
tes ap žvelg ti rei kė tų at ski ro straips-
nio.

Ver ta pa si džiaug ti kong re si-
ne įdo my be. Kai bai gė si II I Jau ni mo 
kong re sas, bu vo nu tar ta Bra zi li jo-
je at si ra du sį li ku tį („pel ną“) – 5000 
dol. pa lik ti ša ly je, ne per kė lus į ki to 
kong re so ren gi mą ar ki tus PLJS rei-
ka lus. Ši su ma da vė pra džią „Li tu-
a ni kos“ sto vyk la vie tei (šei mų, pa-
ra pi jos, vai kų, jau ni mo va sar vie tei), 
ku rio je vy ko VI I ir XIII JK sto vyk-
los. O JAV Dai na vos sto vyk la vie tė-
je 44 m., nuo I PLJK tar nau ja tam 
kong re sui ki to je Spyg lio eže ro pu sė-
je pas ta ty ta pas to gė.

„Vel nio tuzi no“ skai čių pa si e-
kę PLJ kong re sai pil ni vis nau jų kar-
tų jau nat viš ko ryž to, ry šių bei drau-
gys čių, veik lių vil čių sau ir Lie tu vai, 
kaip pa tir si me XIV, ly giai 50 m. nuo 
pir mo sios min ties juos kvies ti, pra-
ves ti ir kong re sais džiaug tis.



Pasaulio lietuvis  /  2010 Kovas20

PLB kraštų žinios

Va sa rio 13 d. Lie tu vių ka ta li-
kų cent re „Ži di ny je“ vy ko iš kil min-
gas Di džio sios Bri ta ni jos lie tu vių 
ka ta li kų ben dri jos su ruoš tas Va sa-
rio 16–osios pa mi nė ji mas. Iš kil mė-
se da ly va vo Lie tu vos am ba sa do rius 
Jung ti nė je Ka ra lys tė je dr. Os ka ras 
Ju sys ir pa va duo to jas Pet ras Anu sas, 
ap lin ki nių uni ver si te tų dės ty to jai ir 
stu den tai, gy dy to jai ir vers lo žmo-
nės, vie tos lie tu viai.

Šv. Mi šias už Lie tu vą ir lie-
tu vius pa sau ly je au ko jo Lon do no 
lie tu vių kle bo nas kun. Pet ras Tve ri-
jo nas. Gie do jo Not ting ha mo uni ver-
si te to lie tu viai stu den tai. Svei ki ni mo 
žo dį ta rė JE Lie tu vos Res pub li kos 
am ba sa do rius Os ka ras Ju sys (bu-
vęs pir ma sis Lie tu vos Am ba sa do rius 
Jung ti nė se Tau to se New Yor ke, vė-
liau Lie tu vos am ba sa do rius Eu ro pos 
Ben dri jo je Briu se ly je). Sa vo kal bo-
je ak cen ta vo Tė vy nės mei lės svar bą 
ir vals ty bės tęs ti nu mo reikš mę at-
ku riant ne pri klau so my bę, skau džią 
oku pa ci jos prie spau dos pa tir tį.

Va sa rio 16-oji Not ting ha meJUNGTINĖJE KARALYSTĖJE

Dr. Da rius Fur mo na vi čius, 
Di džio sios Bri ta ni jos lie tu vių ka-
ta li kų ben dri jos sek re to rius, pa brė-
žė lie tu vių ben druo me nių pa sau ly je 
veik los svar bą Lie tu vos vals ty bės 
tęs ti nu mo by lo je, tei gda mas, kad, 
ne pai sant NA TO ir ES na rys tės, 
tarp tau ti nė pa dė tis yra su dė tin ga ir 
lie tu viams rei kia bū ti su si tel ku siems 
ir vie nin giems.

Pa u li na Mar cin ke vi čiū tė, Not-
ting ha mo uni ver si te tų lie tu vių stu-

„ŽI DI NIO“ SVE TAI NĖ JE

AM BA SA DO RIUS OS KA RAS JU SYS

den tų aso cia ci jos pre zi den tė, džiau-
gė si, kad ar ti šim to lie tu vių stu den tų 
stu di juo ja Not ting ha mo uni ver si te-
tuo se. Jie jun gia si į lie tu viš ką veik-
lą, or ga ni zuo ja Va sa rio 16–osios mi-
nė ji mus ir dau ge lį ki tų ren gi nių, pri-
sta tan čių Lie tu vą ir lie tu viš ką kul tū-
rą ang liš ko je vi suo me nė je.

Pa bai gai su gie do tas Tau tos 
him nas. Po to vi si da ly va vu sie ji „Ži-
di nio“ sve tai nė je ga lė jo pa bend rau ti.

Darius Furmonavičius

DAI NUO JA JAU NI MAS
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Šio mis die no mis She nan do ah 
mies te ly je, Penn syl va ni jo je, griau-
na ma pir mo ji Ame ri ko je lie tu vių sta-
ty ta Šv. Jur gio (St. George) baž ny-
čia. Prieš ke le tą sa vai čių ap lan kė me 
Jim ir Dot Set ca va ge, šios baž ny čios 
pa ra pi jie čius, ku rie apie šią tra ge di ją 
pa pa sa ko jo pla čiau. Ši baž ny čia nie-
ka da ne bu vo ap leis ta ar nu si gy ve nu-
si. Vi sais lai kais ji bu vo fi nan siš kai 
pa jė gi ir bu vo lai ko ma ypa tin gos 
ver tės pas ta tu. Baž ny čios drau di-
mo su ma sie kė $10 mln. Už da ry mo 
me tu pa ra pi jo je bu vo re gist ruo tos 
665 šei mos (1250 pa ra pi jie čių), iž-
de – per $ 1 mln., o pas ta to fi zi nė 
būk lė bu vo ge ra. 2007 m. Šv. Jur gio 
baž ny čia bu vo no mi nuo ta Penn syl-
va ni jos vals ti jos is to ri nio pa mink lo 
sta tu sui gau ti. Ne ap sa ko mai skau du, 
kad kar tu su lie tu vių is to ri jos Ame-
ri ko je pra džia yra su nai kin ta is to riš-
kai ne į kai no ja ma baž ny ti nė sie ni nė 
ta py ba, var go nai, in ter je ro ele men tai 
ir eks ter je ro de ta lės. 

Šv. Jur gio baž ny čios sta ty ba 
pra si dė jo 1891 m. Ji ne bu vo sta to-
ma di de lia me mies te, pa de dant tur-
tin giems in ves tuo to jams. Prie šin gai, 
dva sios na mai bu vo sta to mi ma ža me 
ang lia ka sių mies te ly je sun kų ka syk lų 
dar bą dir bu sių mū sų tė vy nai nių ran-
ko mis. Tai vie nas gra žiau sių go ti ki-
nės ar chi tek tū ros sta ti nių Ame ri ko je, 
sa vo mo nu men ta lu mu sim bo li zuo jan-
tis at vy ku sių į Nau ją ją že mę pir mų jų 
lie tu vių dva si nį stip ru mą ir vil tį. 

She nan do ah mies te lis – la bai 
ma žas, tiek į il gį, tiek į plo tį be si tę-
sian tis vie ną my lią, ta čiau is to ri jo je 
ži no mas kaip „baž ny čių mies tas“. 
She nan do ah bu vo va di na mas Šiau-
rės Ame ri kos Vil niu mi. Šv. Jur gio 
baž ny čia bu vo aukš čiau sias mies te-
lio pas ta tas ir pri ly go ka ted rai. Baž-
ny čios bokš tus ga lė jai ma ty ti iš la bai 
to li, į ją tuok tis jau nie ji at vyk da vo iš 
dau ge lio ap lin ki nių mies tų. 

Šie dva sios na mai už da ry-
ti 2006 m., o spren di mas juos nu-
griau ti pri im tas pra ė ju siais me tais. 
Šv. Jur gio baž ny čios už da ry mas ir 

Kaip nu griau ti baž ny čią? JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE

su grio vi mas ke lia dau gy bę klau si-
mų. Ne ga li me su pras ti ir pa tei sin ti 
baž ny čių grio vi mo, jų už da ry mo bū-
dų, kai ku rių ku ni gų el ge sio pla nuo-
ja mų už da ry ti baž ny čių pa ra pi jie čių 
at žvil giu, ti kin čių jų ne ger bi mo ir 
at stū mi mo. Kaip be bū tų keis ta, lie-
tu vių iš ei vi jos is to ri jo je baž ny čios 
ta po kul tū ros cent rais. Tai – vie nin-
te liai mū sų lie tu viš ko ta pa tu mo ir 
dva si nės bei et ni nės kul tū ros cent rai 
Ame ri ko je. Ne ga li me įsi vaiz duo ti, 
jog mes, gy ve nan tys ša ly je, į ku rią 
mū sų pro tė viai at vy ko dėl ti kė ji mo 
lais vės, esa me pa smerk ti su nyk ti. Ir 
ne ga li me su pras ti, ko dėl vie tos, dau-
giau nei šim tą me tų puo se lė ju sios 
lie tu viš kas tra di ci jas, tar na vu sios 
lie tu vių evan ge li za ci jai, lan ky tos 
ir gir dė ju sios pa lai min to jo J. Ma-
tu lai čio šven tą mal dą, iki šiol ne tu-
rė ju sios jo kių įsi sko li ni mų ir bė dų, 
stai ga tu ri bū ti su nai kin tos. Lie tu vių 
sta ty tos baž ny čios Ame ri ko je yra jų 
is to ri jos už sie ny je da lis. Tai da lis ir 
pa čios Ame ri kos is to ri jos. Iš sau go ti 
to kius pa mink lus – kiek vie no lie tu-
vio pa rei ga ir at sa ko my bė. Griau nant 
vie ną iš Šv. Jur gio baž ny čios bokš tų 
(baž ny čios bokš to smai ga liai – aukš-
tes ni už na mą) žu vo dar bi nin kas...

Ra mu tė Žu kai tė
JAV LB New Yor ko ap y gar dos 
pir mi nin kė, Pa sau lio Lie tu vių 

Ben druo me nės Už sie nio lie tu vių 
rei ka lų ko or di na vi mo ko mi si jos na rė

Min dau gas Blau džiū nas 
New Yor ko Auš ros Var tų 

baž ny čios pa ra pi jie tis
„Ame ri kos lie tu vis“, 

2010 m. va sa rio 6 d., Nr. 6(510)

P.S. Pa sak ofi ci a lios Allen-
town vys ku pi jos ver si jos, Šv. Jur gio 
baž ny čią rei kė jo nu griau ti dėl pa vo-
jin gos sau gu mui jos bokš tų struk tū-
ri nės būk lės. Į pa ra pi jie čių pra šy mus 
pa ma ty ti struk tū ri nių in ži nie rių ty ri-
mo iš va das at sa ky ta ne bu vo, kaip ir į 
pa ra pi jie čių pra šy mą leis ti dar kar tą 
pa tik rin ti bokš tų būk lę jų pa sam dy-

tai kom pa ni jai. 
Pra dė jus bokš tų grio vi mą pa-

si ro dė, jog jie la bai tvir ti. Ta da baž-
ny čios grio vi mą bu vo nu tar ta pra dė ti 
nuo al to riaus pu sės, kol bus at ga ben-
ta daug ga lin ges nė tech ni ka. 

Su nai kin tos mi li jo nu do le rių 
ap draus tos kry žių ke lio is to ri ją at-
pa sa ko jan čios lu bų fres kos. Pas ku-
ti nė fres ka į dul kes pa vir to 2010 m. 
sau sio 22 d. Var go nų re zo na to riai 
(iš vi so 2 tūks tan čiai) per iš dau žy-
tus lan gus iš mes ti lau kan. 1992 m. 
gruo džio 22 d. įmon tuo ti ner ū di jan-
čio plie no kry žiai bu vo de mon tuo ti 
ly giai po 17 me tų – 2009 m. gruo-
džio 22 d. 

Šv. Jur gio baž ny čios de šim ties 
var pų ben dras svo ris sie kia dau giau 
kaip 6 to nos. Da bar ti nė var pų ver tė 
ga li siek ti 650 tūks tan čių do le rių.

Grio vi mo dar bus bu vo pla-
nuo ja ma už baig ti per la bai trum pą 
lai ką. Dėl tvir tos pas ta to būk lės dar-
bai žy miai už si tę sė.

Dau giau apie Šv Jur gio baž ny čią 
tink la la piuo se www.popalis.com 

ir www.LithAZ.org
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„Vi są die ną pra lei dau Sha nan-
do ah, Penn syl va ni jos vals ti jo je, prie 
šv. Jur gio baž ny čios. Šv. Jur gio baž-
ny čia be veik nu griau ta. Jaus mas pa-
na šus kaip esant Kry žių kal ne. Šven-
to je vie to je. Žmo nės ten des pe ra ci-
jo je. Vi si lie tu viai tu rė tų tą skaus mą 
pa jus ti ir nu va žiuo ti į Sha nan do ah. 
Ga ran tuo ju, kad tik taip žmo nės pa-
jus, kad mums prie šų ne rei kia. Pu vi-
mas pra si dė jo vi du je.

Kaip sa kė Min dau gas Blauz-
džiū nas, tai, kas įvy ko Sha nan do-
ah, ne tel pa į jo kius lo gi kos rė mus 
ir ne tu ri jo kios prie žas ties. Aš li kau 
vi siš ka be jė gė“, – ra šo drau gams Ra-
mu tė Žu kas. Jos laiš ką ga vo ir PL re-
dak ci ja. Iš tie sų la bai liūd nas fak tas, 
ypač tų, ku rie ją sta tė, pa li kuo nims, 
bet skau di na dau ge lį. Pra si dė jęs lie-
tu viš kų baž ny čių Ame ri ko je už da ry-
mas ir grio vi mas tę sia si.

She nan do ah, PA, lie tu vių Šv. 
Jur gio baž ny čią, di din gą kaip ka ted-
rą šven to vę, te ko ma ty ti ir šių ei lu-
čių au to rei, ku ri, kaip JAV lie tu vių 
dien raš čio „Drau gas“ ko res pon den-
tė, She nan do ah lan kė si 2002 m. Ke-
lio nę bu vo su ren gu si tuo me ti nė JAV 
LB Kul tū ros ta ry bos pir mi nin kė Ma-
ri ja Re mie nė, o ve žė mus tos pa čios 
Kul tū ros ta ry bos na rė Auš re lė Sa ka-
lai tė, ku ri bu vo ir mū sų gru pės fo-
tog ra fė. Mes rin ko me me žia gą bū si-
mai kny gai „Lie tu vių pėd sa kai Ame-
ri ko je“ (kny ga 2006 m. bu vo iš leis ta 
Lie tu vo je ir ją ga vo vi sos Lie tu vos 
di džio sios bib lio te kos bei kai ku rių 
mo kyk lų bib lio te kos).

Mes ap ke lia vo me be veik vi są 
Penn syl va ni jos vals ti ją, ku rio je pra-
dė jo kur tis pir mie ji lie tu vių emig-
ran tai prieš šim tą ir dau giau me tų. 
Tuo met Penn syl va ni ja gar sė jo kaip 
ak mens ang lies ka syk lų ra jo nas. Ky-
lan ti pra mo nė rei ka la vo vis dau giau 
ang lies ir dar bi nin kų. Tuo met, kai 
po šį kraš tą ke lia vo me mes, ang lies 
karš ti nė jau bu vo pra ė ju si, ma ty da-
vo me tik vie ną ki tą vei kian čią ka-
syk lą, o dau giau sia bu vo ma ty ti jau 
ap leis tų ang lies šach tų ir bu vu sių 
įren gi mų są var ty nų. Iš ti sų ga myk lų 

She nan do ah – pir mo ji lie tu vių sos ti nė Ame ri ko je
griau čiai bu vo ap žė lę žo lė mis, ang-
lies at lie kų kal nai – miš ku ir at ro dė 
kaip na tū ra lūs kal nai.

Mes po šį kraš tą ke lia vo me 
ne pir mos. 1973 m. šiais ke liais va-
ži nė jo žur na lis tas Vla das Bū tė nas ir 
fo tog ra fas Al gi man tas Ke zys. Jie ir-
gi po to iš lei do kny gą – „Penn syl va-
ni jos ang lia ka sių Lie tu va“, 1977 m. 
– gra žių nuo trau kų al bu mą su V. Bū-
tė no te kstu, ku riuo pa si nau do jo me 
kur da mas sa vo kny gą ir mes. Tie sa, 
anks čiau tais ke liais bu vo ke lia vęs 
ir stu den tas, vė liau Chi ca go je įkū ręs 
sa vo ra di ją, Rai mun das Lo pas.

Ko kį įspū dį da ro tos vie tos, 
la bai tiks liai ap sa kė V. Bū tė nas: 
„Kai pa gal vo ji, jog prieš 100 ar 50 
me tų šia me rūs čia me pei za že, ku ris 
at ei ty je nu ma to mas pa vers ti na ci-
o na li niu par ku su vi so mis iš li ku-
sio mis ka syk lų lie ka no mis, dir bo ir 
lais va lai kio va lan do mis tais ke liais 
ke le liais vaikš čio jo tūks tan čiai lie-
tu vių, čia pra va žiuo da mas, ro dos, ir 
al suo ji rūs čia pra ei ties tik ro ve“.

Pir ma sis ob jek tas She nan-
do ah mū sų tri ju lei 2002 m. ir bu vo 
lie tu vių Šv. Jur gio baž ny čia (sta ty ta 
1891 m.), ku rios bliz gan tys me ta li-
niai bokš tų kry žiai, at ro do, ne šė ta ve 
į va karėjantį dan gų. Šo kom ieš ko ti 
kle bo no. Iš kil min gai mus pa svei ki-
no gre ti mos, at ro do, slo va kų Šv. Sta-
nis lo vo baž ny čios var pas: ant gat-
vių su si kir ti mo sto vė jo net ketu rios 
baž ny čios – po vie ną ant kiek vie no 
kam po. Pri si me nu, bu vo tuš čia ir ty-
lu ap lin kui, tuš čia ir tam su dar ne-
už ra kin to je ir lie tu vių baž ny čio je bei 
zak ris ti jo je, nes jau bu vo po pas ku-
ti nių mi šių. Pra ė jo vie na mo te riš kė, 
ban dėme bėg ti jai pa vy mui („Kur 
ras ti kle bo ną?“), bet ji skra džiai že-
mę pra sme go. Pas kui taip pat pa slap-
tin gai din go iš akių ir ki ta. Ap ė jo me 
ap link baž ny čią, ir stai ga pa aiš kė jo 
pa slap tis: per pir mojo aukš to (Lie-
tu voj sa ky tų pus rū sio, o Ame ri ko je 
– „beis man to“) lan gus pa ma tė me, 
kad po baž ny čia žai džia mas „bin go“ 
žai di mas. Įė jo me ir mes. O ten gy ve-
ni mas vi rė pil nu tem pu: šei mi nin kės 

(tarp jų tuoj ran da me vie ną lie tu vių 
kil mės) iš si juo su sios laks tė su gė ri-
mų ir už kan džių pa dėk lais, ant du rų 
bu vo pa ka bin ta tris pal vė vė lia vė lė.   

Kle bo nas Ro bert J. Potts, 
pagy venęs vy riš kis, įšo kęs į trum pi-
kes kel nes, va do va vo žaidi mui. Mie-
las žmo gus nuošir džiai at si pra ši nė jo, 
kad ne ga li šiuo me tu su mu mis kal-
bė ti, žai di mas – ne dėl ma lo nu mo, o 
iš rei ka lo – tai pa ra pi jos pa ja mos...

Šis epi zo das pri me na, kad lie-
tu vių Šv. Jur gio pa ra pi ja se niai ko-
vo jo už sa vo iš li ki mą. Oho! Iš lai ky ti 
to kią ka ted rą rei kė jo di de lių pi ni gų! 
– pa kė lu si gal vą į va ka ro sau lės nu-
tvieks tus baž ny čios bokš tus gal vo-
jau tuo met. O baž ny čia net švie tė! 
Di din gai at ro dė švie siai pil ko, la bai 
gra žaus ak mens mil ži niš ka lie tu vių 
baž ny čia. Šian dien iš jos, sa ko, li ku-
si tik griu vė sių krū va.

Ka dan gi tai, ga li ma, sa ky ti, 
pas ku ti nė pro ga pri si min ti šį lie tu-
vių kul tū ros ir dva sios cent rą, pa-
teik si me šiek tiek is to ri jos – vie toj 
pa mink lo šios dva si nės tvir to vės sta-
ty to jams. Šv. Jur gio baž ny čio je yra 
kle bo na vęs gar sus iš ei vi jos ku ni gas 
ir me ce na tas Juo za pas An ta nas Ka-
ra lius. Kaip ra šo Bos to no en cik lo pe-
di ja, į JAV jis at vy ko 1901 m., čia 
bai gė ku ni gų se mi na ri ją; ku ni ga vo 
Šv. Juo zapo pa ra pi jo je Phi la del phi-
jo je, Co al da le, PA, Mi ners vil le, PA, 
kur pas ta tė vie nuo ly ną ir mo kyk lą. 
Shenan doah (nuo 1930 m.) įstei gė 
pa ra pi nę mo kyk lą. Bu vo ak ty vus vi-
suo me nės vei kė jas, įvai rių iš ei vi jos 
or ga ni za ci jų na rys, Ku ni gų vie ny bės 
or ga ni za ci jos pir mi nin kas, vie nas iš 
BAL Fo or ga ni za to rių, spau dos (taip 
pat ir „Drau go“ laik raš čio) ben dra-
dar bis. Kun. J. A. Ka ra lius yra su re-
da ga vęs dau ge lį re zo liu ci jų, gi nan-
čių Lie tu vą, ku rių nema ža yra at-
spaus din ta JAV Kon greso dar buo se. 

Pir mie ji lie tu viai at ei viai į 
She nan do ah at vy ko apie 1869 m. 
Daug ži nių apie She nan do ah lie tu-
vius yra su ra šy ta mi nė to je, 1977 m. 
iš leis to je Vla do Bū tė no ir Al gi man-
to Ke zio kny go je „Penn syl va ni jos 
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ang lia ka sių Lie tu va“. O pir ma sis pa-
ra pi jos biog ra fas bu vo dr. An ta nas 
Ku čas, ku ris bu vo pa ra šęs ir iš lei dęs 
Šv. Jur gio pa ra pi jos is to ri ją. O pla-
čiau pa mi nė ti „Še na do rių“, kaip jį 
va di no pa tys lie tu viai, ver ta, nes tai 
pir mo ji lie tu vių sos ti nė Ame ri ko-
je. Dr. A. Ku čas sa ko, kad tai be ne 
vie nin te lis Ame ri ko je mies tas, ku rį 
ku riant da ly va vo ir lie tu viai, o il gai-
niui jie su da rė treč da lį vi sų gy ven-
to jų. Lie tu vių at sto vai bu vo ren ka mi 
vi so mies to va do vais. Lie tu vių įta ka 
bu vo to kia stip ri, kad ne ma žai ki ta-
tau čių – ai rių, len kų, veng rų, žy dų 
iš mo ko kal bė ti lie tu viš kai. 

Is to ri kas dr. A. Ku čas Šv. Jur-
gio pa ra pi jos is to ri jo je ra šo, kad 
She nan do ah lie tu viams pri klau so 
pir mo jo spaus din to lie tu viš ko žo-
džio Ame ri ko je au to rys tė. Tai bu vo 
ma žas la pe lis, ku ria me 1874 m. bu-
vo at spaus din ta tik riau siai kun. A. 
Stru pins ko pa ra šy ta gies mė „Vieš-
pa ties sa vo šau kiuo si“. Ją iš la pe lio 
1896 m. per spaus di no She nan do ah 
ėjęs laik raš tis „Gar sas Ame ri kos lie-
tu vių“. 

Pir mo ji spaus tu vė She nan do-
ah at si ra do 1888 m. Ją iš New Yor-
ko per kė lė Jo nas Šliū pas sa vo „Lie-
tu viš ka jam bal sui“ leis ti. Laik raš tis 
ėjo tik me tus, nes J. Šliū pas po konf-
lik tų su vie tos ka ta li kais iš va žia vo į 
Bal ti mo rę stu di juo ti me di ci nos. 

Dr. A. Ku čas ap ra šo ir lie tu-
vių ang lia ka sių dar bo bei gy ve ni mo 
są ly gas. „Kas at si dū rė She nan do ah 
ap y lin kė se, tam be veik vie nin te lis 
dar bas bu vo ang lių ka syk lo se. Kiek-
vie ną anks ty vą ry tą, penk tą va lan dą, 
jį pa ža din da vo spie gian čios ka syk lų 
sir e nos. Tuo jau jis vil ko si suo di nais 
dra bu žiais, prie kak tos se gė si ži ban-
čią lem pu tę ir, per pe tį per si me tęs 
skar di nę dė žu tę su mais tu, sku bė-
jo dar bo vie tėn. Pas kui gi liu šu li niu 
lei do si į ke lių šim tų, kar tais net li gi 
pen kio li kos šim tų pė dų gi lu mo po-
že mius. Čia jis pa ra ku sprog di no ir 
lau žė ge le ži niais įran kiais kie tai su-
si gu lė ju sią ang lį, ku rios sun kius lui-
tus krau da vo į čia pat esan čius va go-
nė lius, ku riuos prie iš kė li mo vie tos 
trauk da vo pa kin ky ti mu lai. Vir šu je 

ang lys bū da vo iš va lo mos nuo ne rei-
ka lin gų prie mai šų, ir stam būs lui tai 
lau žyk lo se (bra ker) bu vo kaip rie-
šu tai triuš ki na mi tarp dan tuo tų ge-

le ži nių vo lų. Grį žęs iš dar bo ang lia-
ka sys sku bė jo na mo nu si praus ti ir 
per si reng ti. Dar bo vie tė se prau syk lų 
ne bu vo. Jos at si ra do tik prieš Ant rą jį 

SHE NAN DO AH LIE TU VIŲ ŠV. JUR GIO BAŽ NY ČIOS VI DUS, ŽVEL GIANT NUO AL TO-
RIAUS. 1972 M. A. KE ZIO NUOTR.
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pa sau li nį ka rą. Praus da vo si daž niau-
siai prie na mų pas ta ty to se pa šiū rė-
se. Pas kui per si reng da vo iš ei gi niais 
drabužiais… Ang lia ka sio dar bas bu-
vo vi sa da sun kus ir pa vo jin gas ne tik 
svei ka tai, bet ir gy vy bei. Prie to kio 
dar bo ne pra tę na mo pa rei da vo kru-
vi no mis ran ko mis, kar tais su žeis ti, o 
ki tus pa rga ben da vo ne gy vus“...

Pa sa ko ja ma, kad ang lia ka sių 
šei mos la bai bi jo da vo juo dai ap-
deng tų ark lių, trau kian čių ve ži mus 
iš ka syk lų kal nų į klo niuo se esan čius 
mies te lius ar baž nyt kai mius. Ang lia-
ka sių žmo nos, duk ros ir su žie duo-
ti nės sė dė da vu sios sa vų na me lių 
prie bu čiuo se ir su bai me ste bė da vu-
sios, į ku riuos na mus juo di ark liai 
ati trauks ve ži mą ir iš mes už muš to 
ang lia ka sio la vo ną. O tie ark liai ano-
mis pri mi ty vio mis ka syk lų die no mis 
nuo lat ir nuo lat trauk da vę iš ka syk lų 
įvai rio mis kryp ti mis ir žmo nėms be 
ga lo dil gin da vę ner vus. Šian die ni nė 
She nan do ah sto vi ant bu vu sių ang-
lies ka syk lų tuš tu mos, po že mi nių 
urvų–šachtų pa vo jus jau čia mas dau-
ge ly je vie tų. She nan do ah mies te kai 
ku rie na mai, pvz., Šv. Jur gio pa ra pi-
nės mo kyk los bei vie nuo ly no ra jo ne, 
yra nu grimz dę net 22 pė das. 

Be je, Šv. Jur gio baž ny čia, ne-
bu vo pir mo ji, ku rią šia me mies te 
pas ta tė lie tu viai. Jie pir miau sia pas-
ta tė Šv. Ka zi mie ro baž ny čią, ku ri ir 
bu vo pa ti pir mo ji Ame ri ko je, pas-
ta ty ta vien lie tu vių au ko mis. De-
ja, vys ku pi jos ir val džios įstai go se 
ji klai din gai bu vo įre gist ruo ta kaip 
„len kų ka ta li kų baž ny čia“, ir lie tu-
viai ne su ge bė jo jos iš lai ky ti, kaip 
daž nai bū da vo Ame ri ko je – ka ta li kai 
lie tu viai prieš bro lius len kus daž nai 
pra lai mė da vo. She nan do ah lie tu-
viams te ko sta ty tis nau ją baž ny čią, 
ir jie pas ta tė Šv. Jur gio var du. Tai-
gi da bar, baž ny čio je mel džian tis jau 
anų jų lie tu vių vai kai čiams ir pro vai-
kai čiams, ne sėk mė juos iš ti ko ant rą 
kar tą.

Šio je gra žio je go ti kos sti liaus 
baž ny čio je iš au go daug su si pra tu sių 
Ame ri kos lie tu vių, čia nuo lat vei kė 
baž ny čios cho ras, gie do jęs lie tu viš-
kas gies mes, kur Lie tu vos Ne pri-

klau so my bės ir Penn syl va ni jos Lie-
tu vių die nos šven čių pro ga po mi šių 
bu vo gie da mas ir Lie tu vos him nas. 
Cho rui yra va do va vęs var go ni nin kas 
J. Že mai tis, kom po na vęs pla čiai Lie-
tu vos cho rų ir šian dien dai nuo ja mą 
dai ną „Vil niaus kal ne liai, svei ki na-
me jus“. 

Šv. Jur gio lie tu vių pa ra pi ja 
bu vo vie nas di džių jų švy tu rių pir-
mo jo je Ame ri kos lie tu vių sos ti nė-
je. She nan do ah Šv. Jur gio pa ra pi jo-
je yra lan kę sis ar ki vys ku pas Jur gis 
Ma tu lai tis. Iš šios pa ra pi jos yra ki lę 
ne ma žai gar sių lie tu vių – dip lo ma tas 
Juo zas Ka jec kas, bu vęs Lie tu vos at-
sto vas Washingtone; „Uni ted Press 
In ter na tio nal“ yra dir bęs žur na lis tas 
še na do rie tis Le o nar das Un gu rai tis – 
Un gu ri tis; bai gęs „West Po int“ ka ro 
mo kyk lą še na do rie tis Juo zas Ri mas 
1941 m., kai ja po nai puo lė Pearl 
Har bor sa lą, bu vo ten ko men dan tas. 
Šv. Jur gio pa ra pi ja tu rė jo sa vo mo-
kyk lą, ka pi nes. 

She nan do ah vei kė daug įvai-
rių – ka ta li kiš kų ir lais va ma niš kų 
or ga ni za ci jų, pvz., net du lie tu vių 
klu bai – „Liths Club“ ir Lie tu vių ka-
ta li kų ka ro ve te ra nų klu bas. Į tuos 
klu bus ang lia ka siai už ei da vo pa si-
kal bė ti lie tu viš kai. 

She nan do ah ir ki tų ap lin ki-
nių mies te lių lie tu viai ang lia ka siai, 
tiek lai ko, ener gi jos bei drą sos sky rę 
tau ti nei ko vai už vi siš ką at si sky ri mą 
nuo len kų ir sa vų jų pa ra pi jų įstei gi-
mą, uni jų ei lė se taip pat drą siai bei 
iš tver min gai ko vo ję už žmo niš kes-
nes dar bo są ly gas ir di des nius už dar-
bius, il gai niui su si pe šė tarp sa vęs, 
kai ku rio se vie to se iš ė jo į ar šią ko vą 
prieš sa vuo sius kle bo nus. She nan-
do ah mies te ta ko va nu si tę sė net 30 
me tų, by la bu vo pa sie ku si aukš čiau-
sią jį Penn syl va ni jos tei smą.

Il gą kai ku rių She nan do ah lie-
tu vių, su si bū ru sių į pa ra pi nius ko mi-
te tus, ko vą su sa vo kle bo nais de ta liai 
ap ra šo dr. A. Ku čas ta me pat vei ka le 
„Lie tu vių Šv. Jur gio pa ra pi ja, She-
nan do ah, PA.“ Čia kle bo na vo ne vie-
nas kle bo nas, ku ris tu rė jo pa si trauk-
ti, nes lie tu viams ne į tik da vo, mat jie 
pa tys no rė jo val dy ti baž ny čią. Dėl 
to kių ne su ta ri mų ir net gi pa ra pi jie-
čių riau šių prieš sa vo kle bo nus Šv. 
Jur gio baž ny čiai bu vo už dė tas in ter-
dik tas, drau džian tis jo je lai ky ti pa-
mal das ir tei kti sak ra men tus. Dėl to 
She nan do ah at si ra do dar vie na lie tu-
vių pa ra pi ja, pa va din ta Auš ros Var tų 
var du, gy va vu si iki 1915 m. Nu ė mus 
in ter dik tą lie tu viai pra dė jo grįž ti į 
sa vą ją Šv. Jur gio pa ra pi ją. 

Kle bo nau jant kun. Sim a nui 
Pau tie niui pa ra pi jo je bu vo dau giau 
tai kos, bet tik prel. Juo zui Ka ra liui 
pa si se kė įveik ti pa ra pi jie čius ir įves-
ti il gą tai ką, ir tai tik pa kei tus Penn-
syl va ni jos vals ti jos įsta ty mus, ku rie 
pa kei tė nuo sa vy bės val dy mo ir tvar-
ky mo bei kont ro lės bū dus, ir lai mė-
jus tei smą. Taip nuo vai dų bu vo iš-
gel bė ta ne tik Šv. Jur gio, bet ir vi sos 
Penn syl va ni jos ka ta li kų baž ny čios, 
kur ki lo konf lik tai tarp kle bo nų ir 
ko mi te tų, va do vau ja mų va di na mų jų 
„lais vų jų“, ku rie ne no rė jo pa klus ti 
Va ti ka nui.

Vi sa tai jau lie ka is to ri ja. To-
kio se vie to vė se kaip She nan do ah, 
kur gy ve na se nų jų lie tu vių emig ran-
tų pa li kuo nys, lie tu viš ką gy ve ni mą 
pa lai ko tik pa ra pi ja. Iš ny kus pa ra-
pi jai prak tiš kai nu sto ja gy va vu si ir 
lie tu vy bė. To dėl taip sun kiai She-
nan do ah ir vi sos Ame ri kos lie tu viai 
su si tai ko su baž ny čios už da ry mu, o 
tuo la biau su jos nu šla vi mu nuo že-
mės pa vir šiaus. 

Aud ro nė V. Škiu dai tė

Nuo šir di PLB Valdybos pa dė ka Gražinai ir  dr. Ro-
mualdui Kriau čiū nams iš Lan sing, MI, už jų do va ną – 
500.00 JAV do le rių, skir tų „Pa sau lio lie tu vio“ re kla mai. 
Žur na las bus iš siųs tas vi sų Pa sau lio Lie tu vių Ben druo-
me nių kraš tų, kur nė ra ar ba ma žai žur na lo pre nu me ra-
to rių, pir mi nin kams su kvie ti mu už si pre nu me ruo ti sa vo 
žur na lą – vie nin te lį pa sau lio lie tu vių žur na lą.
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Vie ną vė juo tą, smul kiu šal-
tu lie tu mi ver kian čią 2009 me tų 
lapk ri čio pa bai gos die ną Švei ca ri-
jos lie tu viai Že ne vo je at si svei ki no 
su ži no ma vi so je Va ka rų Eu ro po je 
dai li nin ke Juze Ka ti liū te. Dai li nin-
kei Die vas lei do pra gy ven ti il gus 93 
me tus, pa lik ti gi lius pėd sa kus ne tik 
lie tu viš kos dai lės lo by ne, bet ir to-
li už Lie tu vos ri bų – il gus oku pa ci-
jos me tus kar tu su vy ru skulp to riu mi 
Gab rie liu mi Sta nu liu iš raiš kin go mis 
me no pa ro do mis gar sin ti LIE TU-
VOS var dą vi sa me pa sau ly je. 

At si me nu, prieš ke le tą me tų 
ap lan kiau ją Že ne vo je, mud vi il gai 
sė dė jo me jos stu di jo je – atel jė, il-
ga me de šim to aukš to bal ko ne (ku-
ria me, kol tu rė jo svei ka tos, ji au gi-
no lie tu viš kas rū tas), iš ku rio ma tė si 
Eu ro pos kal nų ka ra lius Monb la nas, 
gė rė me ka vą ir nuo šir džiai kal bė jo-
mės apie vis ką.

Dai li nin kės pri si ri ši mas prie 
Lie tu vos, sa vo bu vu sios do rų tur tin-
gų su val kie čių šei mos ir vi sos lie tu-
viš kos pra ei ties, bu vo ne ap sa ko mai 
tvir tas, iš si sky ri mas su ja ge lian tis 
lyg gy va ne gy jan ti žaiz da. Jos stu-
di jos sie nas puo šė pa gel tu sios nuo-
trau kos, iš ku rių žvel gė Juzės se ne-
liai, tė vai ir gi mi nai čiai – gar bin gos 
gen ties su val kie čiai ir su val kie tės, 
puoš niais, šven ta die niš kais rū bais 
ap si ren gę, – jie bu vo ir li ko vi sa da 
kar tu su sa vo anū ke, duk ra ir gi mi-
nai te, at si ve žu sia juos vi sus nuo ra-
mio sios Še šu pės prie Že ne vos eže ro, 
ir nie ka da nė mi nu tei ne pa mirš ta mi.

– Aš tiek daug dar tu riu šia-
me pa sau ly je ką iš si aiš kin ti, o Die-
vas sten gia si man pa dė ti: vis pra tę-
sia ma no die ne les šio je že mė je, nors 
svei ka ta kas die ną sil pnė ja... Stip ry-
bės su tei kia tik tos sie nos su ar ti mų-
jų pa veiks lais... Jei ma ne ku rią die ną 
iš veš į li go ni nę – at gal jau neg rį šiu, 
tik rai ži nau... – skun dė si se nat vės 
ka muo ja ma smul ku tė, lie su tė lyg iš-
džiū vęs Ig liau kos lau kų ru gio šiau-
de lis Juzy tė.

Apie Švei ca ri jos lie tu vių švie su lį 
dai li nin kę Juzę Ka ti liū tę

ŠVEICARIJOJE

„Juzy tė“ – taip ją vi sa da va-
di no mū sų ge ne ra li nis Lie tu vos Res-
pub li kos kon su las Eri kas Pet ri kas, 
dvi ka den ci jas at sto va vęs Lie tu vai 
Že ne vo je ir iki jos mir ties pa si li kęs 
ge riau siu dai li nin kės drau gu ir glo-
bė ju, taip ją va di no ir vi sa se no ji lie-
tu vių emig ran tų Švei ca ri jo je kar ta... 
Mū sų Juzy tė...

Džiau giuo si, kad su Juzy te 
mud vi vi sus de vy nio li ka me tų iš li-
ko me iš ti ki mos drau gės. Ma no ar-
chy ve gu li gra žūs il gi jos laiš kai, 
siųs ti man iš Že ne vos į Ciu richą... O 
kiek ne pa mirš ta mų po kal bių te le fo-
nu iš gy ven ta!

Ji ne tu rė jo jo kių prie šų, kaip 
daž nai pa si tai ko tarp emig ran tų, – 
bu vo vi siems ge ra no riš ka, at vi ra, ža-
vė jo jos mo kė ji mas vi siems at leis ti 
ir vi sus vie no dai my lė ti...

Juzy tė pa ti tu rė jo svei ką hu-
mo ro jaus mą, pui kiai su pra to ir ki tų 
pa juo ka vi mus – su ja bu vo nuo sta-
biai leng va ben drau ti. Ste bi no jos 
dos niai da li ja mos gi lios švie sios 
imp re si jos apie kiek vie ną mū sų ap-
ta ri nė ja mą lie tu vių me ni nin ką, ku rių 
prie ky je vi sa da sto vė da vo jos my li-
miau sias bro le lis ra šy to jas Vik to ras 
Ka ti lius.

– Di džiau sias ma no gy ve ni mo 
džiaugs mas, kad Die vas lei do man 
su sa vo bro le liu, at ken tė ju siu Si bi-
ro gu la gą, dar vie ną kar tą su si tik ti 
ir pa si ma ty ti... Kai at si svei ki no me, 
šir dis jau tė, kad tai pas ku ti nis mud-
vie jų pa si ma ty mas, bet aš, kvai le lė, 
spau džiau prie šir dies vil tį, kad dar 
kar tą su si tik si me...

Kaip iki šiol man trūks ta to 
„ki to“ ne į vy ku sio mud vie jų pa si-
ma ty mo – aš tiek daug jam dar ne-
pa sa kiau... Ma nau, kad jis man ir gi 
dar daug ką ne pa sa kęs nu si ne šė į ka-
pus...

Dai li nin kė Ka ti liū tė, sa vo kū-
ri niuo se troš ku si įro dy ti da le lę tik ro 
gy ve ni mo džiaugs mo mo ky mo si ir 
ieš ko ji mo, bu vo la bai jaut ri, kar tu ir 
cha riz ma tiš ka, ir fa ta liš ka, – plė šo-

ma gi lios prie šy bių iš gy ve ni mo ko-
vos sa vo vi du je... Ji daž nai pa sa ko-
da vo sa vo spal vo tus sap nus, ku riuos 
už si ra ši nė da vo po pa gal ve lai ko mo-
je už ra šų kny ge lė je, ir jais ti kė jo...

Aiš kin da vo, kaip sap nai jai 
pa de da kū ry bo je, pa sa ko da vo, ką ji 
sap na vo ir kaip to sap no tu ri nį pa-
nau dos bū si ma me sa vo kū ri ny je 
– „tai slap ta ma no li ki mo nuo ro da 
man, ką veik ti to liau“, – sa ky da vo ji.

Pri si me nu, vie ną ry tą, ga na 
anks ti, o Juzy tė mė go pa mie go ti, nes 
va ka rais jai sek da vo si il giau pa dir-
bė ti, sus kam bo ma no te le fo nas:

– No riu tau pa pa sa ko ti sa vo 
sap ną, – sa ko ji. – Sap na vau nuo sta-
bų po vą, ku ris tu pė jo ant tri jų aukš tų 
na mo sto go, o jo tūks tan čiais ryš kių 
spal vų žė rin ti uo de ga bu vo nu tį su si 
per vi sus tris na mo aukš tus iki pat 
že mės... Koks pa sa kiš kas vaiz das – 
ne ga liu ap sa ky ti! Bū ti nai bū ti nai nu-
pie šiu!

Ki tą kar tą ji vėl pa sa ko ja sa vo 
sap ną: „Sto viu aš kaž kur prie Ne mu-
no vin gio, Lie tu vo je... Van duo te ka 

DAI LI NIN KĖ JUZĖ KA TI LIŪ TĖ, IL GA-
ME TĖ ŠVEI CA RI JOS LIE TU VIŲ BEN DRUO-
ME NĖS NA RĖ
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lė tai ra miai, tam sus tam sus... Aš taip 
no riu bū ti ki to je Ne mu no pu sė je, kur 
žy di pil na įvai riau sių žie dų lie tu viš-
kos va sa ros pie va, bet ne ži nau, kaip 
ten pa kliū ti... Vis dai rau si, gal vo-
ju, mąs tau... Stai ga vėl pa ke liu akis 
pa žiū rė ti į tą nuo sta bią pie vą, o ten 
– jau jo kių gė lių nė ra; li ku sios tik 
aukš tai nu pjau tos ašt rios ru gių ra žie-
nos, pil kos, su li ju sios, vie to mis pa-
juo da vu sios, liūd nos... Ką tai ga lė tų 
reikš ti?“ – klau sia dai li nin kė.

Ji iki pas ku ti nės die nos, kol, 
gy dy to jams lei dus, dar gy ve no vie-
na sa vo bu te, dir bo prie vie nos – vi-
są gy ve ni mą ne da vu sios ra my bės 
te mos: pie ši niais ir ap ra šy mais pa-
vaiz duo ti pra ga riš ką ke lio nę kar tu 
su sa vo vy ru dai li nin ku ir skulp to-

riu mi Gab rie liu-
mi Sta nu liu ka-
ro griaus mais ir 
bom bar da vi mais 
nu sė tais ke liais iš 
Lie tu vos į Va ka-
rus...

Du jau ni, 
ką tik su kū rę šei-
mą ne lai min gi 
me ni nin kai ka ro 
pa bė gė liai, gel-
bė da mi sa vo gy-
vy bes nuo be si-
ar ti nan čių iš Ry tų 
rau do nų jų oku-
pan tų or dų, 1944 
me tų va sa rą bė go 
į Va ka rus: Aust-
ri ja, Vo kie ti ja... 
Nak vo ti te kda vo 
lau kuo se, miš-
kuo se, net ka pi-
nė se...

– Ta mū-
sų ke lio nė: tai 
juoda–balta, ju-
oda–balta, juo-
da–balta spal vos. 
Gyvybė–mir t is , 
gyvybė–mi r t i s , 
gyvybė–mirtis... 
N e  s u  s k a i  t o  m ą 
dau gy bę kar tų 
bu vo me pa kliu vę 
į tik ras žū ties si-
tu a ci jas, akis į akį 

su si dū rę su mir ti mi, bet – ir vėl ste-
buk lin gas iš si gel bė ji mas!.. Nie ka da 
ne pa mir šiu, kaip mu du ta da sau go jo 
Die vas!..

Iš pra džių emig ra ci jo je J. Ka-
ti liū tės pa veiks lų sti lis ti ka pa si žy-
mė jo tam siu, pri slo pin tų de ri nių ko-
lo ri tu.

Juzy tė daug pa sa ko jo, kaip 
Vo kie ti jo je, ne to li Švei ca ri jos sie-
nos, abu bu vo par si sam dę pro tes tan-
tų ku ni go šei mo je dirb ti vi sus na mų 
ruo šos ir lau kų dar bus, nes bai gė si 
mais to, pa si im to iš na mų, iš tek liai – 
abu jau tė si nu sil pę, be jė gų...

– Mes ne bu vo me pra tę dirb-
ti ūkio dar bų. Gab rie liui nuo šie no 
kro vi mo į ve ži mus, sun kių ša kių 

kil no ji mo gė lė nu ga rą, o man nuo 
kar vių mel ži mo ran kas... – pri si min-
da vo sa vo „ber na vi mus ir mer ga vi-
mus“ Vo kie ti jo je Juzy tė.

O 1945–ųjų me tų pa va sa rį – 
ga lu ti nė sto tis Švei ca ri ja.

Tė vy nės pra ra di mas, dva si-
nė izo lia ci ja to li ma me kraš te, sun ki 
adap ta ci ja sve ti mo je kul tū ro je pa li-
ko ryš kius pėd sa kus vi so je J. Ka ti-
liū tės kū ry bo je. Kai pa li ko Lie tu vą, 
dai li nin kė bu vo ką tik bai gu si Vil-
niaus dai lės aka de mi ją, o Že ne vo je 
stu di jas rei kė jo pra dė ti iš nau jo.

„...Kai pra dė jau vėl iš nau jo 
ta py ti, bu vau vi siš kai pa si me tu si. 
Bi jo jau pa im ti te ptu ką į ran kas, lyg 
bū čiau nie ko nei pie šus, nei ta pius... 
Pir mai siais me tais abu su vy ru Gab-
rie liu mi ga vo me ma žy tes sti pen di-
jas, ant rai siais – iš „Ca ri to“ po šim-
tą fran kų per mė ne sį... 1948 me tais 
bai giau Že ne vos dai lės mo kyk lą, ga-
vau dip lo mą, pir mą ją pre mi ją ir ma-
žy tę pa tal pė lę kū ry bai...“ – pa sa ko jo 
dai li nin kė.

Pra gy ve ni mui pra dė jo už si-
dirb ti ta py da ma švei ca riš kus laik-
ro džius, ku rie, jos ran kų pa lies ti, 
pra žys da vo pa sa kiš ko mis ro žė mis, 
ne ti kė čiau siais na tiur mor tais – dau-
ge liui tur tin gų švei ca rų pa si didžia-
vi mo nu si pel niu si ir dė me sio ver ta 
in ter je ro puoš me na, o Juzy tei – tik 
duo nos rie kė...

Dai li nin kei, šir dy je skau džiai 
gniau žian čiai ir til dan čiai pra ra di-
mų, ne tek čių jaus mus ir nu si vy li mų 
skaus mą, bu vo sun ku pri pras ti prie 
links mų švie sių spal vų pie ši nių, la-
biau de ran čių prie leng va bū diš kos 
re kla mos, ne gu jos tik ro jo gy ve ni-
mo, rim tų me ni nin kės įsi pa rei go ji-
mų.

„Iš pra džių su tais laik ro džiais 
bu vo la bai sun ku, – pa sa ko jo ji, – aš 
no rė jau sa vaip da ry ti, tam so kus, o 
pri ė mė jas lie pia: da ry si mo der niš-
kai, ryš kiom spal vom... „Ka po jo“, 
kri ti ka vo ma ne... Pas kui fab ri kas 
„Ze ni tas“ pe rė mė tuos laik ro džius 
į sa vo ran kas... Taip aš pel niau sau 
duo ną, tik prie ta py bos pir mai siais 
me tais sės ti ne be li ko lai ko.

Vė liau pas te bė jau, kad tos 

DAIL. JUZĖS KA TI LIŪ TĖS DAR BAI
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laik ro džių spal vos da ro vi sai man 
ne pa gei dau ja mą įta ką ma no ta py bai. 
Iš si gan dau!..“

Įleis ti šak nis sve ti ma me kraš-
te bu vo sun ku: pi lie ty bės rei kė jo 
lauk ti pen kio li ka me tų!

„Ra šy da vo me įvai riau sius 
pra šy mus ir vis abu su vy ru gau da-
vo me at sa ky mą, kad yra trys kliū tys: 
1. Per daug drau gau ja me su sve tim-
ša liais. 2. Ne sam e pri au gę prie švei-
ca riš ko men ta li te to. 3. Ne su si tvar kę 
eko no miš kai...“

Pa ga liau tik 1959-aisiais me-
tais J. Ka ti liū tė ga vo lei di mą sto ti 
į Švei ca ri jos dai li nin kių mo te rų są-
jun gą – mat Švei ca ri jo je mo te rys 
ir vy rai me ni nin kai yra at ski ro se 
są jun go se. Tai il gai už si tę su si ikie-
man ci pa ci nių lai kų tra di ci ja, nes ir 
tei sę bal suo ti mo te rys Švei ca ri jo je 
ga vo tik 1975–aisiais me tais!

Są jun gos na re J. Ka ti liū tė li-
ko iki mir ties. Tik įsto ju si nuo 1959 
me tų ak ty viai įsi jun gė į jos veik lą, 
da ly va vo są jun gos ren gi niuo se, sėk-
min gai ren gė sa vo dar bų pa ro das, 
ku rio se vi sa da pa brėž da vo sa vo kil-
mę ir tau ty bę: LIE TU VĖ.

„Tas at vi ras skel bi ma sis, kad 
esu lie tu vė, ma ne stip ri no, da rė drą-
ses nę, nau din ges nę Tė vy nei. Va ka rų 
Eu ro pos ša ly se ren gia mo se pa ro do-
se žmo nės ma ne aps to da vo, klau si-
nė da vo apie Lie tu vą, ža vė da vo si lie-
tu viš kais ma no pie ši nių mo ty vais...“

Ar chy vuo se su ra dau se ną 
1987 me tų Ber no dien raš tį „Der 
Bund“. Ja me vie nas švei ca rų me no 
kri ti kas ra šė: „Ma ne la bai su jau di-
no lie tu vės dai li nin kės J. Ka ti liū tės 
kū ry ba. Dai li nin kės mis ti niai pei za-
žai, at ė ję iš re a ly bės ir sap nų pa sau-
lio, yra su ly dy ti į rit miš kus gam tos 
for mų ir in tui ty vaus skam be sio vir-
pe sius... Ža vi nuo sta būs pa veiks lai, 
ku rių vi di nė sie la pri pil dy ta šiau rės 
me lo di jų skam be sio ir su ge bė ji mo 
ma giš kai keis ti gam tos dės nių rit mą, 
– kur uo los te ka upė mis, o van de nys 
virs ta kal nais...“ (J. S. ver ti mas iš 
vo kie čių kal bos).

Kaip ne leng vai pa ke lia mą ne-
sėk mę J. Ka ti liū tė per gy ve no ir sa-
vo sky ry bas su vy ru G. Sta nu liu, po 

po ros emig ra ci jos de šimt me čių jau 
ta pu siu žy miu Že ne vos uni ver si te to 
skulp tū ros ka ted ros ve dė ju, pro fe so-
riu mi, per spek ty viu me ni nin ku, sa vo 
mo nu men ta lio mis skulp tū ro mis iš-
puo šu siu vi są Že ne vą.

„Mu du nu ė jo me kar tu sun-
kiau sius gy ve ni mo ke lius, ta čiau 
di de li per gy ve ni mai mud vie jų ne su-
ar ti no... – ra šė ji laiš ke iš Že ne vos. – 
Gy ve ni mo są ly gos to kios: ir vie nas 
sil pnas, ir ki tas sil pnas. Sun ku bu vo 
ir vie nam, ir ki tam. Yra ne gė ris, ne 
blo gis, bet Gy ve ni mas, ir rei kia jį 
iš gy ven ti... Gab rie lius su kū rė nau-
ją šei mą, ta čiau kaž koks ne ma to mas 
siū las tarp mū sų li ko vi sam gy ve ni-
mui...

Me nas man bu vo ir yra ma no 
na mai... Jis da vė man pa si ti kė ji mą 
sa vi mi. Ne ži nau, kaip bū čiau iš li ku-
si, jei gu bro lis Vik to ras ne bū tų nu ve-
žęs ma ne į Kau no me no mo kyk lą... 
Ne ži nau, koks bū tų ma no gy ve ni mas 
be kū ry bos. Vie nat vė man pa si da rė 
be veik rei ka lin ga... Sve ti ma me kraš-
te yra sun ku. Yra žmo nių, ku rie pra-
ei ties pri si min ti ne no ri. O aš vis ką 
pa ma žu iš si dės čiau, iš si aiš ki nau ir 
sa vo tiš kai su pra tau. Taip pat su pra-
tau, kad, kai žmo gui duo di, ką ga li, 
bet nie ko ne lau ki, – ta da vis kas ge-
rai. Taip ir da rau. Ta da ga liu vi siš kai 
ra miai ei ti į žmo nes“.

Per dau ge lį gy ve ni mo emig ra-
ci jo je me tų, kin tant ap lin kai ir gy ve-
ni mo su vo ki mui, ki to ir dai li nin kės 
J. Ka ti liū tės kū ri nių sti lis ti ka. Tam-
sių, sun kių pri slo pin tų de ri nių ko lo-
ri tas laips niš kai švie sė jo iki at vi ro 
da žo.

„Pran cū zi jo je, Mar se lio uos te, 
pa ma čiau vi sai ki to kią, ne gu Bal ti ja, 
jū rą ir už si no rė jau nu ta py ti dan gų ir 
van de nį – at ė jo nau jos idė jos, o su 
jo mis – at vi ros, man ne į pras tos spal-
vos...“ – džiaug da ma si vi siems pa sa-
ko jo dai li nin kė.

Pa na šiai kaip mi nė ta sis švei-
ca rų me no kri ti kas Ber ne, tė vy nai-
niai lie tu viai me no ty ri nė to jai J. Ka-
ti liū tę ir gi pa va di no „ma giš kų pei za-
žų dai li nin ke“. Tai bu vo 1994 me tais 
Lie tu vo je, dai lės muzie jaus cent ri-
niuo se rū muo se, kai vė lų ru de nį po 

Įsigykite vaidybinį filmą „Pi-
lotas“ – Rolando Pakso istoriją ek-
rane.

Atsiskaitymas – per PayPal, 
pristatymas – paštu. Viskas čia:

www.pilotas.webs.com 
Ten pat – V.Matulevičiaus do-

kumentiniai filmai.

50-ies emig ra ci jos me tų dai li nin kė 
su sa vo kū ri niais su grį žo į bran gų-
jį kraš tą. Gau sūs lan ky to jai ža vė jo-
si tra pio sios dai li nin kės iš Že ne vos 
kū ri niais.

2002 m. Lie tu vos nuo la ti nės 
mi si jos prie Jung ti nių Tau tų biu ro 
Že ne vo je su or ga ni zuo to je pa ro do-
je Va sa rio 16-osios pro ga dai li nin-
kė J. Ka ti liū tė vėl sto vė jo prie sa vo 
ma giš kų jų pa veiks lų. Pa var gu si nuo 
pa ro dos or ga ni za ci nių rū pes čių, nes 
rei kė jo at rink ti ir pri sta ty ti pa ro dai 
sa vo jau mi ru sio vy ro G. Sta nu lio 
pa veiks lus. Su si kau pu si, že miš kai 
lai min ga aiš ki no: „Su kau pu si vi sas 
jė gas, pa ren giau pa ro dai sa vo ir vy-
ro kū ry bą. Sten giau si pa tei sin ti Lie-
tu vos pre zi den to Val do Adam kaus 
pra šy mą: „Gar sin kit Lie tu vą“...

Ver tin da ma jos kū ry bą Va ka rų 
Eu ro pos spau da daug me tų kal bė jo 
apie dai li nin kės kū ry bi nę jė gą, ori-
gi na lu mą ir spal vin gu mą, api bū din-
da vo dai li nin kę kaip dan gaus ir že-
mės, auš rų ir prie blan dų, ma to mo jo 
ir ne ma to mo jo, ap čiuo pia mo jo ir ne-
ap čiuo pia mo jo pa sau lio dai li nin kę...

Pa ti dai li nin kė, vi sa da pil na 
ge ru mo ir mei lės kiek vie nam žmo-
gui, pas ku ti niais me tais liūd nai pa-
fi lo so fuo da vo: „Me tai. Me tai vis 
pri si de da. Pra de di su pras ti, kad vis 
ma žiau lie ka gy ven ti... Tai tą lai ką 
no ri si šva riai pra gy ven ti – ta py ti, 
jo kių blo gų min čių į sa ve ne į si leis-
ti. Juk ar su pyks ti, ar pa vy di, ar dar 
ką – mes tik pa tys sau ken kia me...“

To kia ir li ko mū sų kuk lio ji 
dai li nin kė Juzė Ka ti liū tė vi sų ją pa-
ži no ju sių lie tu vių at min ty je.

Ja ni na Su rvi lai tė
„Šei mi nin kė“,

Švei ca ri jos LB pus la pis
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Pamoka: 
Velniukas Pinčiukas ir maistas

2009 m. rugsėjo 21 d.
Rugsėjo 20 dieną 

džiaugsmingai atidarėme jau 
ketvirtąjį Lituanistinio darželio „Ra-
tas“ sezoną. Pradėjome antruosius 
mokslo metus. Šį sekmadienį į „Ratą“ 
susirinko jo branduolys, šeši  vaikai, 
kurie, galima sakyti, ir įkūrė darželį. 
Kitose pamokėlėse turėtų prisijungti 
dar du. „Rato“ kompanija visuomet 

Iš dar že lio „Ra tas“ die no raš čio
Eg lė Kač ku tė

Že ne vo je, Lie tu vos at sto vy bė je prie Jung ti nių Tau tų biu ro, vei kia nuo sta bi or ga ni za ci ja – lie tu-
viš kas sek ma die ni nis vai kų dar že lis „Ra tas“, į ku rį vai ku čiai su si ren ka kar tą per mė ne sį ar daž niau. 
Dar že lį lan ko vai kai iš lie tu viš kų ir miš rių šei mų nuo 1,5 me tų, tė ve liai taip pat kvie čia mi, bet jų 
da ly va vi mas ne pri va lo mas. Dar že lio or ga ni za to rė – Eg lė Kač ku tė (ekac ku te@gmail. com). Moky-
tojai – „Rato“ tėvelių kolektyvas ir kviestiniai. Darželis įkurtas 2008 m. vasario 3 d. Jo tikslas – 
vaikams suteikti galimybę pabūti lietuviškoje aplinkoje, pažaisti su kitais lietuviais; vaikus išmokyti 
lietuviškų žaidimų, dainelių, supažindinti su lietuvių liaudies ir profesionaliąja kūryba vaikams, sute-
ikti jų amžių atitinkančių žinių apie lietuvių kultūrą, formuoti teigiamą Lietuvos įvaizdį jų sąmonėje. 
Darželio steigėjos: ŠLB narės Kristina Seggewiss ir Eglė Kačkutė. Tokios trumpos žinios apie šį 
stebuklą. Kadangi darbas su vaikais domina daugelio bendruomenių švietimo darbuotojus, pasi-
naudojome Ženevos vaikų darželio vadovės Eglės Kačkutės užrašais, kuriuos ji veda po kiekvienos 
pamokėlės, ir jų ištraukas pateikiame PL skaitytojams. Gal jie pravers kolegoms iš kitų kraštų.

buvo vyriška, turime tik dvi mer-
gaites, bet kokias! Ugnė per visus 
pusantrų darželio gyvavimo metų 
nepraleido nė vienos pamokėlės! 
Marijona iki šiol buvo vienintelė 
darželio lankytoja, kuri užsispyrusiai 
kalbėjo tik prancūziškai. Ji darželyje 
puikiai viską suprato, aktyviai da-
lyvaudavo žaidimuose ir visuose 
užsiėmimuose, dainuodavo dau-
giau judesiais, tačiau į klausimus 
atsakinėdavo prancūziškai. Todėl net 
amą užėmė, kai paklausus, kas pavai-
zduota paveikslėlyje, ji užtikrintai 
atsakė: „žvirblis“, o pradėjus žiūrėti 
filmą apie Pinčiuką tarė: „aš jau šitą 
mačiau pas močiutę.“ Tai, žinoma, 
ne tiek darželio, kiek Marijonos ma-
mos, kuri užsispyrusiai su Marijona 
kalbėjo lietuviškai ketverius metus, 
nuopelnas. Tačiau tai vis tiek sutei-
kia įkvėpimo toliau tęsti darželio 
veiklą.

Šiemet šiek tiek keičiasi 
„Rato“ veiklos organizavimas. Nuo 
šiol pamokėles vesiu ne aš viena, 
o visi norintys tėveliai pakaito-
mis. Tikimės, kad taip užtikrinsime 
įvairesnę ir įdomesnę „mokymosi 
programą“. Pirmąją pamokėlę tėvelių 
prašymu pradėjome skaičiuote „Skri-
do oro lėktuvėlis“. Išrinktasis vaikas 
iš gausybės paveikslėlių rinkosi jam 
labiausiai patikusį ir lipdė jį ant len-
tos. Kiekvienas paveikslėlis vaizda-
vo kokį nors mūsų mokamos dainos 
ar žaidimo motyvą. Paveikslėliai 

mums buvo kaip siūlymai dainuoti 
tą ar kitą dainelę. Prisiminėme jau 
seniai nekartotą, o kai kuriems ir vi-
sai negirdėtą „Čia ranka, čia kita“, 
mokėmės naują žaidimą „Klausė 
žvirblis čiulbuonėlis“ ir deklamavo-
me „Mano batai buvo du“.

Paratavę susikaupėme kiek 
baisokai pamokėlei, mat kalbėjomės 
apie velnius. Pamatę iš medžio 
drožinėtą velniuką kai kurie vai-
kai susigūžė, kai kurie prapliupo 
juoktis. Vaikai puikiai žinojo, kad 
tai velnias, jį pažino iš ragų, nors 
ne visi žinojo, kad velniai turi dar 
ir uodegas bei kanopas. Robertas 
visiems pranešė, kad velnias gy-
vena po žeme, ten, kur ugnis. Į 
klausimą, ką velnias gali padary-
ti, niekas nesuskubo atsakyti, todėl 
pasitelkėme Arūno Žebriūno filmą 
pagal Viačeslavo Ganelino muziką 
„Velnio nuotaka“. Paskaitėme filmo 
epigrafą: „Kartą angelai nusidėjo 
Dievui, ir tada iš dangaus tris di-
enas snigo velniais. Velnių buvo 
pilni ežerai, o katrieji pateko ant 
žemės, tad tie lindo in žmones. Iš 
lietuvių sakmių“. Žiūrėjome tik 
dvi, bet iškalbingas ištraukas. Pir-
mojoje Baltaragis prūde sužvejojo 
Pinčiuką ir parsivilko jį namo, an-
trojoje – Pinčiukas kėlė velniavą 
Girdvainiui važiuojant pas Jurgą 
pirštis. Pamatėme, kad su velniu – 
ne juokai, bet išsiaiškinom, kad Ju-
rgai su Girdvainiu viskas baigėsi ge-

EG LĖ KAČ KU TĖ
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rai, jie susituokė, o Pinčiukas buvo 
nugrūstas į pragarą, iš kur daugiau 
nepasirodė.

Velnius palikę ramybėje to-
liau ėmėmės kur kas žemiškesnės 
veiklos. Taip pat tėvelių prašymu 
žaidėme žaidimą „Valgoma ne-
valgoma“. Vaikai greitai suvokė 
principą ir puikiai smaginosi. Tuo-
met išsidalinome po lapą popieriaus 
su pavaizduotais valgančiais vaikais 
ir tekstu apie tai, ką jie valgo. Tekste 
buvo praleistų žodžių, kuriuos vaikai 
turėjo surasti, o radę juos spaudeliu 
pažymėti. Net gražu buvo žiūrėti, 
kaip susikaupę vaikai dirbo, kaip 
džiaugėsi savo darbo rezultatais! Ar 
žinote, kad špinatai stiprina raume-
nis, o morkos gerina akis? „Rato“ 
vaikai jau žino!

Ąžuolas
2009 m. spalio 4 d.

Šį nepaprastai saulėtą ir gražų 
sekmadienį pamokėlė vyko lau-
ke, po ąžuolu. Eidami deklamavo-
me ištrauką iš Martyno Vainilaičio 
eilėraščio „Ąžuolas“:

Pučia, staugia šiaurės vėjas, 
/O aš stoviu kaip stovėjęs / Pūskit, 
vėjai – nebaisu, /Aš gi – ąžuolas esu!

Atėję į netoli mokyklos 
augančią ąžuolų giraitę negalėjome 
atsistebėti, kokie gražūs, išlakūs, 
tvirti tie ąžuolai. Pokalbį pradėjome 
nuo kamieno (Inis tik pribėgęs ir jį 
palietęs pasakė: „storas“). Nors su-
sikaupti ir buvo be galo sunku, dėmesį 
blaškė po ąžuolu kažkieno išbarstyti 
ir palikti saldainiai, Roberto at-
kakliai vadinami „bonbonkėmis“, 
vis tiek mėginome išmatuoti ka-
mieno storumą. Apsikabinome medį. 
Prireikė visų tą dieną atvykusių 
„Rato“ vaikų: Roberto, Marijonos, 
Ugnės, Pijaus, Ralfo ir Inio, kuris 
vis traukė grandinę nestygdamas 
vietoje. Apsikabinę ąžuolą prie jo 
prisiglaudėm, užsimerkėm, kad paju-
stume šimtametę jo stiprybę (Pūskit, 
vėjai, – nebaisu, Aš gi ąžuolas esu!). 
Po to aiškinomės, kodėl ąžuolui jo-
kie vėjai nebaisūs, žiūrėjome, ar 
juda jo šakos vėjui pučiant. Aptarę 
ąžuolo kamieną ir šakas, ėmėmės 

tirti žievę (nė vienas vaikas nežinojo 
to žodžio). Paėmę po lapą balto 
popieriaus ir po kreidelę popierių 
pridėjome prie žievės ir trynėme 
visu kreidelės ilgiu. Ant popieriaus 
atsispaudė ąžuolo žievės ornamen-
tas, kaip upeliukai tekančios gyslos. 
Kadangi nuolatinis gilių lietus ir 
taip jau traukė visų dėmesį, nedelsę 
ėmėme jas rinkti. Sunku buvo 
patikėti, kad iš tokio mažo giliuko 
išauga didelis ąžuolas. Visi į kišenę 
įsidėjome po ąžuolą. Po to galvo-
jome, kas giles ėda. Vaikai žinojo, 
kad tai voveraitės, šernai, pelės...

Aptarę praktinius dalykus 
valandėlę susėdome metafizinei 
pamokėlei. Senovėje lietuviai turėjo 
daug dievų ir su jais kalbėdavosi per 
medžius (ypač ąžuolus), gyvūnus, 
paukščius ir gaudavo iš jų patarimų. 
Jie tikėjo, kad ąžuoluose gyve-
na dievai. Jei senovės lietuviams 
reikėdavo patarimo, jie turėjo kokią 
nors problemą, juos puolė priešai 
arba ligos, jie eidavo į ąžuolų giraitę, 
sukurdavo didelį laužą ir tada žynys 
arba krivis, dainuodamas ir keis-
tai šokdamas, kreipdavosi į ąžuole 
esantį dievą ir klausdavo, ką jiems 
daryti.

Prisirinkę ąžuolo lapų, dar 
kiek paratavę ir pažaidę gaudynių 
(prieš tai išsiskaičiavę, kas gaudys) 
patraukėme atgal į mokyklą. Ten 
lapus blogąja puse padėję ant stalo 
ir juos uždengę popieriumi piešėme 
nuostabius lapų siluetus. Nusiplovę 
rankas sėdome valgyti, o pavalgę dar 
žaidėme „Valgoma-nevalgoma“. Tai 
buvo juoko!

Klausė žvirblis čiulbuonėlis 
ir aitvarai

2009 m. spalio 25 d.
Šį sekmadienį pamokėlę 

pradėjome pokalbiu apie aguo-
nas. Pasižiūrėjome, kaip atrodo 
aguonos žiedai, sėklidės, sėklos, 
jas pačiupinėjome, paragavome. 
Pokalbį tęsėme aptardami žvirblio 
ir karvelio paveikslėlius, tai, kad 
balandis yra taip pat vadinamas 
karveliu. O visa tai išsiaiškinę 
mokėmės šokti populiarų lietuvių 

liaudies žaidimą „Klausė žvirblis 
čiulbuonėlis“. Vaikai patys diktavo 
žaidimo eigą, kūrė sėjimo, dygimo 
ir augimo judesius, o jau kiek juoko 
buvo aguonėlę krečiant ir valgant! 
Pašokę ir padainavę susėdome kiek 
padirbėti. Reikėjo paveikslėliuose 
pavaizduotiems medžiams rasti pa-
vadinimus, o po to dar ir jų lapus 
bei vaisius. Vaikai nesunkiai su šia 
užduotimi susidorojo. O kadangi vi-
ename paveikslėlyje buvo vaizduo-
jamas ąžuolas, nepraleidome progos 
dar kartą nuo pradžių pasimokyti 
eilėraštį „Ąžuolas“.

„Pučia vėjas iš rytų/ Pučia 
vėjas iš pietų/ Pučia, staugia šiaurės 
vėjas/O aš stoviu kaip stovėlęs/ 
Pūskit vėjai nebaisu/ Aš gi – ąžuolas 
esu“.

Vaikai stovėjo tvirti kaip 
ąžuolai, gražu buvo žiūrėti. Po to 
vėl ėmėmės darbo. Šį kartą vaikai 
buvo paprašyti ant lentos nupiešti 
aitvarą. Kokių spalvingų, kūrybingų 
aitvarų išvydome, net akys rai-
bo. Po to sužinojome, kad aitvaras 
– tai ne tik pavėjui laidomas daik-
tas, tai dar ir mitinė būtybė. Ait-
varas – tai toks padaras – nei tai 
gyvatė, nei tai paukštis. Jei žmogus 
tokį padarą laiko, tas žmogui turtus 
neša. Ugnė vienintelė tokį padarą 
žinojo. Ji mums pasakė, kad jį reikia 
kiaušiniene šerti, kad jis tuos turtus 
neštų. Jei aitvaras skrenda tuščias, 
tada yra baltas, o jei pilnas pinigų 
arba grūdų – tada juodas ir degantis. 
Jį reikia šerti kiaušiniene ir globoti. 
Jei aitvaras supyks, tada gali namus 
padegti. Apie visa tai ir dar dau-
giau skaitėme dvi sakmes „Aitvaro 
išperinimas“ ir „Aitvaro pagalba“. 
Dabar žinome, kad aitvarą galima 
išperinti iš juodo gaidžio kiaušinio ir 
kad jis oru skrenda ir neturtingiems, 
bet geriems žmonėms padeda.

Pabaigai žaidėme neįtikėtino 
populiarumo sulaukusį žaidimą 
„Tūpk-bėk“. Man tariant garsą A 
vaikai turėjo tūpti, o garsą Ž – bėgti. 
Tokio entuziazmo seniai „Rate“ ne-
buvome regėję. Užsidegimas buvo 
toks didžiulis, kad žaidėme dar ir 
„Skrenda skrenda“: man pasakius 
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skrendančio sutvėrimo pavadinimą 
vaikai turėjo skristi, o neskraidančio 
– stovėti. Taip baigėsi labai dar-
ni ir sklandi pamokėlė „Rate“. Gal 
paslapčia pas mus koks žinių aitva-
ras buvo atlėkęs...

Ir garsas apie miestą pasklis
plačiai, kaip to vilko staugimas...

2009 m. lapkričio 9 d.
Šį sekmadienį „Rato“ gretas 

gerokai apretino gripas, susirin-
ko tik keturi lankytojai ir vieno jų 
sesutė. Tačiau tai buvo linksmiausia 
šių metų pamokėlė! Ją vedė Ugnės 
mama Renata. Ji nepaprastai ta-
lentingai pasakojo legendą apie Vil-
niaus įkūrimą. Linksminosi ir žaidė 
visi – maži ir dideli. Mes visi kartu 
su kunigaikščiu Gediminu jojome 
medžioti. Ko mes tik nenušovėme 
– ir lapę, ir kiškį, ir mešką ir net 
taurą! Net ir nepastebėjome, kaip 
atėjo naktis, teko eiti laužui šakų 
rinkti, laužą kurti ir stovyklą rengti. 
Susikūrę laužą dainavome „Laužas 
dega“, o pakilus vėjui jį tuojau pat 
sutramdėme eilėraščiu „Ąžuolas“ 
– „pūskit, vėjai, nebaisu / aš juk – 
ąžuolas esu“. Prisidainavę, žinoma, 
sumigome. Tik kad naktis buvo be 
galo nerami, vis giedojo kažkoks 
miško gaidys, o Gediminas, žinoma, 
sapnavo keistą sapną. Pabudęs jis 
tuojau ėmė ieškoti žynio Lizdeikos, 
taip praminto todėl, kad jį mažą 
rado paukščio lizde. Kadangi Pijus 
visą laiką sėdėjo sukryžiavęs ko-
jas, tarytum koks žynys, Gediminas 
jam ir papasakojo savo sapną. Ir 
kai jau pradėjo tas geležinis vilkas 
kaukti visais vaikų balsais, tai gar-
sas tikrai sklido toli. Laimei Lizdei-
ka žinojo, ką tas sapnas reiškia. Jis 
paakino Gediminą Vilniaus miestą 
statyti. Vaikai savo piešiniuose statė 
Gedimino pilį, kai kas piešė pini-
gus, kurių reikėjo Vilniaus miestui 
įkurti, dar kiti – princesę, su kuria 
Gediminas toje pilyje gyveno. Dar 
nebaigus piešti suskambo telefo-
nas. Kas tai galėtų būti, nejaugi 
dar kažkas atėjo, juk visi seniausi-
ai susirinkę? Keistas balsas pasakė, 
kad reikia atidaryti duris. Už jų ra-

dome keistą kaspinėliu perrištą po-
pieriaus lapą. Neįtikėtina! Tai buvo 
Kalėdų senelio laiškas darželio „Ra-
tas“ vaikams! Tame laiške parašyta, 
kad jis ruošiasi į tolimą kelionę ir 
planuoja sustoti „Rate“ pailsėti ir 
pasilinksminti. Senelis sakė labai 
mėgstąs dainuojančius, šokančius ir 
eilėraščius deklamuojančius vaikus. 
Laiške taip pat parašyta, kad Sene-
lis atsiveš dovanųųųųų! Nedelsdami 
puolėme sudarinėti programą. Ugnė 
norėjo dainuoti „Klausė žvirblis 
čiulbuonėlis“, Marijona – „Ar ne-
buvai miške“, o Inis – deklamuoti 
eilėraštį „Mano batai buvo du“. Po 
to dar dainavome dainelę „Gaidys 
pupą rado“ ir dūkome su linksmuoju 
„Ateina laikas“. Taip pat susitarėme, 
kad tą dieną (gruodžio 20) visi 
atsinešime savo padarytų papuošimų 
ir taip išdabinsime mokyklėlę Se-
nelio apsilankymui. Pabaigai dar 
pažaidėme „Valgoma nevalgoma“. 
Vaikai jau puikiai susivokia, ką rei-
kia daryti, žaidžia jau net ir Inis. O 
po to tūpėme ir bėgome su A ir Ž. 
Gal jau greitai įjungsime ir kitas 
raides.

Labai ačiū, Renata!

Nykštukai
2009 m. lapkričio 27 d.
Tokio šurmulio, kaip paskutinį 

kartą „Rate“, jau seniai nebuvome 
girdėję. Šį kartą pamokėlės vesti net 
iš Prancūzijos atvažiavo Dovilė Uma 
Janauskaitė, o į ją sugūžėjo visi nuo-
latiniai ir vienas rečiau užsukantis 
„Rato“ mokinys.

Kadangi Dovilei reikėjo 
susipažinti su vaikais, pamokėlę ji 
pradėjo vaikų prisistatymu. Visi sakė 
savo vardus, kartu darydami savo 
sugalvotus judesius, kuriuos karto-
jo ir kiti vaikai. Ko tik neteko daryti 
– ir ant galvos stovėti, ir gulėti, ir 
vartytis. Susipažinę vaikai su mo-
kytoja kalbėjosi apie nykštukus, 
apie tai, kur jie gyvena, ką ir kiek 
jie valgo, apie tai, kad jie yra maži 
ir vaikšto mažyčiais žingsneliais, o 
milžinai yra didžiuliai, todėl kėblina 
milžiniškais žingsniais.

Po to ėjome dirbti paslaptingų 

žibintų. Visi kaip įmanydami gražiau 
liejo žibintus kuo įvairiausiomis 
spalvomis. Nulieję palikome 
išdžiūti, o patys dainavome nykštukų 
dainelę ir žaidėme nykštukų žaidimą 
„Keliavau plačiais keliais“. Beke-
liaudami sutikome vaikelį, kurio 
klausėme, kokioje šalyje jis gyve-
na. Mes manėme, kad jis gyvena 
požemių pily, bet jis, pasirodo, gy-
veno ir „ten“ ir „šen“ ir dar, atrodo, 
„mechanikų“ šaly. Sužinoję, ku-
rioje šalyje gyveno kuris vaikelis, 
žaidėme jau sudėtingesnį, bet labai 
linksmą žaidimą, kuriame dalyvavo 
nykštukai, milžinai ir burtininkai. 
Pasidaliję į dvi komandas iš judesių 
suprasdavome, kas yra priešingos 
komandos nariai – nykštukai, 
milžinai ar burtininkai ir, jei jie 
būdavo stipresni – bėgdavom, o jei 
silpnesni – gaudėme ir tempėmės 
į savo valdas. Tiek prisilakstę ne-
pajutome kaip išdžiūvo žibintai ir 
reikėjo juos tepti aliejumi, o tai at-
likus jau dauguma vaikų pasijuto 
nebepakeliamai išalkę. Grietosiomis 
užkandę dar skubėjome dainuoti, 
šokti ir eilėraščius deklamuoti. Juk 
jau po mėnesio pas mus atkeliaus jo 
didenybė Kalėdų Senelis, ir mes LA-
BAI norime, kad jam pas mus būtų 
linksma. 

Nykštukų šventė
2009 gruodžio 16 d.

Šį kartą „Rate“ dėjosi iš tiesų 
keisti dalykai. Pamokėlė vyko ne 
įprastu metu, o vakare, jau sute-
mus. Tai sukėlė daug sumaišties, 
vėlavimų, laukimo koridoriuje, tarp 
dviejų durų užtrenktų vežimėlių 
ir kitų linksmybių, bet viskas 
baigėsi laimingai ir, nepaisant visų 
trukdymų, nykštukų šventė įvyko! 
Reikia pripažinti, kad tėveliai šį 
kartą parodė nepaprastą patriotizmą 
ir atsidavimą darželio-mokyklėlės 
„Ratas“ idėjai. Už tai jiems 
nuoširdžiai dėkoju.

Taigi, susirinkome jau sute-
mus ir, laukdami daugelio šventės 
komponentų, matavomės nykštukų 
kepuraites ir repetavome savo 
išmoktą repertuarą. Juk kitą kartą 
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pas mus ateina Kalėdų senelis, ku-
ris laiške paprašė būti linksmina-
mas vaikų dainelėmis ir eilėraščiais. 
Repeticijos metu progresyviai ren-
kantis jos dalyviams po truputį 
rengėmės šventei. Nykštukai parke-
lyje išslapstė dovanas – įvairiausių 
gardumynų, užžiebė vaikų praėjusį 
kartą pagamintus žibintus. Paga-
liau visiems susirinkus, pasidabinus 
nykštukų kepuraitėmis, pasiėmus 
po žibintą ir šiltai apsitulojus, dai-
nuojant „Keliavau plačiais keli-
ais...“ visi išėjome į lauką nykštukų 
stebuklo ieškoti. Vaikams net kvapą 
užėmė visur pasisėjusios liepsnelės, 
nykštukų dovanos, kurias greitai, bet 
netikėtai rado. Tuomet jų laukė dar 
vienas siurprizas – didžiulis raudo-
nas žibintas, kurį (ne taip paprastai 
per stiprų vėją) uždegę paleidome 
į orą, o paleidę pavymui siuntėme 
ir savo norus, tik lengvus ir labai 
prasmingus – linkėjome senelėms 
sveikatos, vaikams gerumo ir pa-
klusnumo, o ko vaikai slapta linkėjo 
mums – taip ir liks paslaptis. Dar 
pasidžiaugę nykštukų žibintais, 
tačiau dėl besismelkiančio šalčio 
nebespėję sudainuoti Nykštukų 
dainelės, jau skubėjome neštis 
nykštukų dovanas vidun ir jas ragau-
ti. Jos buvo nepaprastai skanios!

Kalėdų senelis „Rate“
2009 m. gruodžio 23 d.
Štai ir atėjo lauktoji diena. Ei-

dama link mokyklėlės iš tolo šaltyje 
mačiau mindžikuojančius kaip 
niekada punktualiai susirinkusius 
„Rato“ vaikus ir jų tėvelius. Ir buvo 
ko suskubti, juk šiandien pas mus 
ateis Kalėdų senis, o iki jam pasiro-
dant dar turime papuošti klasę. Vai-
kai sunešė iš tiesų labai kūrybingų 
papuošimų. Turėjome mažų ir 
didelių eglučių, girliandų, žaisliukų, 
net Dovydo žvaigždę. Nespėjus 
mums apsisukti, truputį parepetuoti 
Seneliui skirtą programą, jau atėjo 
nykštukų raginimas kviesti Senelį. 
Įkvėpėme oro ir sušukome: „Kalėdų 
seneli“! Nieko. Šaukėme dar ir dar 
kartą, šaukėme po vieną, visi kartu, 
jau manėme, gal jis mus pamiršo, tik 

staiga... pasigirdo tylus beldimas.
Kaip patrakę puolėme prie 

durų, Pijus su Ralfu tuojau pat 
jas atlapojo ir išvydome baltą 
barzdą, raudoną kostiumą – visą 
impozantišką Senelio figūrą. Tai 
bent, net sutrikome, juolab, kad Se-
nelis tempė didžiulį lagaminą ant 
ratukų. Ėmėme klausinėti, iš kur jis 
atvyko, ar pavargęs. Jis sakė, kad at-
vyko iš Laplandijos, jaučiasi sušalęs 
ir nori kuo greičiausiai su mumis 
pašokti.

Vaikai tik to ir laukė, visi 
tuojau subėgo į „Ratą“, ir Sene-
lis užtraukė: „Aš mačiau, girdėjau, 
malūne naujieną girdėjau“. Šios 
dainos dar nesame išmokę, bet vaikai 
be jokio rūpesčio suko ratelį, kartojo 
Senelio judesius, net žodžius. Taip 
pasisukus, Kalėdų senelis truputį pa-
vargo, be to, jam parūpo sužinoti, ką 
mes esame išmokę.

Mes jau turėjome pasiruošę 
dainelių, paveikslėlių, vaikai tik bėgo 
prie stalelio ir baksnojo pirštais į tą, 
kurį norėjo parodyti. Ugnės siūlymu 
pradėjome nuo „Ąžuolo“ – iš tiesų 
puikaus ir vaikų be galo mėgiamo 
Martyno Vainilaičio eilėraščio. Po 
to šokome „Aguonėlę“, „Garnį“ 
(Senelis buvo puikus garnys rate-
lio vidury), dainavome „Ar nebuvai 
miške“, o programą pabaigėme savo 
himnu – dainele „Ratas“. Kalėdų se-
nelis atrodė nustebęs ir sužavėtas. 
Tėveliai ir mokytoja – taip pat. Vai-
kai patys surengė tikrą koncertą ir jį 
atliko su pasimėgavimu!

Pusantrų metų darbas nenuėjo 
perniek – lietuviškai dainuojančių, 
šokančių ir deklamuojančių vaikų 
veiduose – plačios šypsenos, 
pasitikėjimas ir pasididžiavimas 
savimi. Tai didelis pasiekimas. 
Baigus programą mums, žinoma, 
parūpo, kas galėtų būti tame laga-
mine. Vaikai numanė, kad tai tik-
riausiai dovanos, ir neklydo. Se-
nelis tikrai kiekvienam vaikui 
atnešė dovanų. Visi gavo po gražiai 
iliustruotą, naujai perleistą Justi-
no Marcinkevičiaus knygelę „Voro 
vestuvės“ ir Kalėdinių šokoladukų. 
Nepamiršome padėkoti Seneliui – 

LR Nepaprastajam ir įgaliotajam am-
basadoriui prie Jungtinių Tautų biu-
ro ir kitų tarptautinių organizacijų!

Mažos mašinėlės
2010 m. sausio 19 d.

Naująjį „Rato“ sezoną šį 
sekmadienį pradėjome itin links-
mai – pirmąją pamokėlę vedė 
muzikantės, Ženevos konservatori-
jos studentės, sesutės Joana ir Vita 
Marija Daunytės. Buvome paprašyti 
atsinešti mašinėlių ir muzikos 
instrumentų, tai pamokėlė prasidėjo 
skambiai, tačiau vaikai greitai 
susikaupė mašinėlių aptarinėjimui. 
Ir kokių tik mašinų nepaminėjome 
– ir taksi, ir sunkvežimį, ir gaisrinę, 
ir greitosios pagalbos mašiną. Vis 
tiek buvo vieningai nutarta, kad 
lenktyninės mašinėlės pačios ge-
riausios. Todėl netrukus visi pa-
linko prie baltų lapų popieriaus 
mašinėlių lankstymui. Lenkė vieną 
kampą ir kitą, po to vėl taip pat, ir 
galų gale visi vaikai turėjo po savo 
nulankstytą ir nuspalvintą lenktyninį 
automobilį su langais ir numeriais, 
nors kai kurie tėveliai ir palaikė tuos 
automobilius lėktuvėliais. Mašinėles 
padėję į šoną vaikai jau rinkosi po 
instrumentą ir būrėsi į ratelį mokytis 
naujos dainelės „Mažos mašinėlės“. 
Jos priedainio metu, dainuojant „dzin 
dzin“, visi skambino savo pasirink-
tuoju instrumentu. Tai buvo smagu-
mo – pirmyn, atgal, į vieną pusę ir į 
kitą važinėjo mažos mašinėlės, o jų 
varpeliai vis skambėjo „dzin dzin“ ir 
sustoti buvo sunku. Taip įsižaidėm, 
kad nepaisant net Inio, kuris buvo 
labai nenusiteikęs pamokai, gar-
saus protesto, sušokom dar keletą 
žaidimų, padeklamavome eilėraštį 
„Ąžuolas“ ir dar ilgai skambinom 
visais varpeliais.

Labai ačiū Joanai ir Vitai Ma-
rijai už nuostabią pamokėlę. 

„Rato“ gimtadienis
2010 vasario 2 d.

2008 metų vasario 3 dieną 
įvyko iškilmingas Lituanistinio 
sekmadieninio darželio „Ratas“ 
Ženevoje atidarymas. Šį sekmadienį 
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Kristinos pastangomis taip pat 
iškilmingai ir nepaprastai links-
mai šventėme jau antrąjį „Rato“ 
gimtadienį. Tik susirinkę, dar 
laiptinėje  ėmėme pūsti balionus 
ir šurmuliuodami ruoštis šventei. 
Iš tiesų šventę jautėme jau nuo 
praėjusios savaitės, nes „Ratas“ 
gavo tikrą gimtadienio dovaną. 
Šveicarijos Lietuvių Bendruomenės 
tinklalapio administratorė Ilo-
na Katkienė, kuri nuo pat darželio 
įkūrimo savo iniciatyva išmoningai 
tvarko ir savo sukurtą darželio „Ra-
tas“ tinklalapį, mums padovanojo 
ilgai lauktą besikeičiančių „Rato“ 
nuotraukų galeriją. Labai ačiū, Ilo-
na!

Na, o prieš gimtadienio šventę 
dar turėjome ir pamokėlę, ją šį 
kartą vėl vedė sesutės Joana ir Vita 
Daunytės. Tęsėme mašinėlių, trans-
porto temą. Visi pasidalijome po 
spalvotą knygelės su spaudais lapą, 
ant kurio matėme lėktuvą, traukinį, 
dviračiu važiuojantį berniuką. Mo-

kytojos skaitė tekstą su praleistais 
žodžiais, o vaikai turėjo sugalvo-
ti, kokių žodžių trūksta ir į tuščias 
vietas įspausti spaudą su trūkstamu 
žodžiu–paveikslėliu. Didesni ge-
rokai suko galvas, o jauniausiems 
buvo labai smagu spauduoti. Po 
to greitai pasidalinome instrumen-
tus ir, žinoma, dainavome „Mažas 
mašinėles“. Kiekvieną kartą skam-
bant mašinėlės varpeliui skambėjo ir 
mūsų instrumentai. Taip prasidėjusi 
linksmybė toliau tęsėsi, nes jau 
ėmėme kalbėtis gimtadienio tema, 
pūtėme vienas kitą kaip žvakes ir 
žaidėm labai linksmą žaidimą „Bėgo 
ožka per girią“, ožka užkliuvo, 
vienas jos ragas riogsojo, vaikai 
vėpsojo, kaip ten reikia daryti ir darė 
taip, kaip ratelio viduryje esantis vai-
kutis daro. Na, ir prisijuokėm! Po to 
dar žaidėme žuvis ir tinklą, o tada... 
skambant linksmajam „Keistuolių 
teatro“ „Gimtadienio maršui“ pas 
vaikus ir pas darželį „Ratas“ atkelia-
vo gimtadienis!

Smagiai pažygiavę ir padūkę 
su balionais pravėrėme kito kamba-
rio duris, kur mūsų jau laukė Kristi-
nos nuostabiai papuoštas stalas, jos 
iškeptas tortas, jos ir kitų mamyčių 
prikepti pyragai ir pyragaičiai. Net 
akys apraibo. Vaikai tuojau puolė 
prie torto su besipuikuojančia 2 
metų žvake. Tik... čia mus ištiko 
šiokia tokia gimtadienio krizė... nie-
kur negalėjome rasti degtukų, gerai, 
kad visai netoliese gyvenanti Edita 
sutiko jų atnešti iš namų. Kita ver-
tus, nėra to blogo, kas neišeitų į gera, 
ši pauzė buvo puiki proga išmokti ir 
gerai parepetuoti „Ilgiausių metų“. 
Kai žvakė jau buvo uždegta, mes 
darniu choru užtraukėme: „ilgiausių 
metų, ilgiausiųųųųųųų“. Darželiui 
linkėjome laimingų, džiaugsmingų, 
dainingų, linksmiausių, žaidimų, 
mokslingų .... jau nebežinau kokių 
dar metų.

Su gimimo diena, „Rate“...
Iš Šveicarijos LB puslapio

KON CER TAS „VI VA MU SI CA VI A BAL TI CA“ BU VO IL GAS, BET ĮDO MUS – LIE TU VOS KA ME RI NIS OR KEST RAS, ES TŲ VY-
RŲ CHO RAS. PRO GRA MO JE: AR VO PIART, VEL JO TOR MIS IR TIK M. K. ČIUR LIO NIO PRE LIU DAS BEI J. NAU JA LIO „DREAM“. SA LĖ 
PUS TUŠ TĖ, LIE TU VIŲ NE DAUG. NE PRI KLAU SO MY BĖS DIE NOS TIEK ČIA, TIEK LIE TU VO JE SKIR TOS PO NI JAI. RA SA UNT

Va sa rio 16-oji Ta li neESTIJOJE
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2007 m. gruodį, kai Toms-
ko apskrities A.S. Puškino bibli-
otekoje Tomsko lietuvių draugija 
kartu su kitomis nacionalinėmis 
bendruomenėmis šventė Kalėdas, į 
mane kreipėsi užsienio literatūros 
skyriaus vedėja Nadežda Gorodovič, 
prašydama bibliotekai padovanoti 
lietuvių kalbos žodyną ir lietuviškų 
knygų. Tą vakarą aš negalėjau pasa-
kyti „taip“, ir dėl to labai apgailes-
tavau. Kai 2008 m. Nacionalinių 
mažumų ir emigracijos departamen-
tas pasiūlė lietuviškose organizaci-
jose planuoti renginius, skirtus Lietu-
vos vardo paminėjimo metraščiuose 
tūkstantmečiui, aš prisiminiau šį 
prašymą, ir todėl natūraliai gimė 
mintis tokią šventę surengti Toms-
ko apskrities bibliotekoje, po to jai 
padovanojant žodynus ir lietuvių 
kalbos vadovėlius. Jeigu žodis 
„Lietuva“, užrašytas prieš tūkstantį 
metų, pagimdė tokią grandiozinę 
šventę, tai galbūt daug tūkstančių 
žodžių dovanojamuose žodynuose ir 
vadovėliuose taip pat kai kam atneš 
pažinimo džiaugsmą tolimame nuo 
Lietuvos Sibiro mieste.

Renginys buvo planuotas 2009 
m. gruodžio viduryje, kad jau gali-
ma būtų gauti geros medžiagos apie 
1000-mečio šventę Lietuvoje, kad 
galima būtų parodyti tomskiečiams 
šventės grožį ir jos didingumą. 

Šventės pasirengimą 
pradėjome 2009 m. vasarą: rinkome 
literatūrą, darėme koliažus, pave-
ikslus ir nuotraukas, aktyviai bend-
radarbiavome tarpusavyje. Atrodė, 
kad laiko daug, bet jis greitai bėgo, 
ir atėjo gruodis. Pirmiausia biblio-
tekoje įrengėme literatūrinę-dailės 
ekspoziciją, ir aš siūlau PL skaityto-
jams šiek tiek su ja susipažinti. 

Tatjana Pastuchova ekspozi-
cijai pateikė keletą paveikslų, ku-
rie simbolizuoja nepertraukiamą 
autorės ryšį su Lietuva. Paveiksle 
„Iki pasimatymo, gimtieji kraštai“ 
pavaizduoti gandrai, nacionalinis 
lietuvių paukštis, laimės simbo-

Lietuvių kultūros ir kalbos šventė Tomske RUSIJOJE

lis. Ekslibrisas „Čiurlioniui“ rodo 
autorės žavėjimąsi žymiojo lietuvių 
dailininko ir kompozitoriaus kūryba; 
paveikslas „Išminties kelias“ at-
spindi lietuvių prisirišimą prie savo 
tėvynės: kokioje šalyje jie bebūtų, 
širdyje visada lieka Lietuvoje.

Didžiulio lankytojų dėmesio 

susilaukė koliažas, sudėliotas iš 
lietuviškų pašto ženklų. Šie ženklai 
atkeliavo iš Lietuvos į Tomską ant 
vokų kartu su žurnalu „Pasaulio lie-
tuvis“ ir kitais lietuviškais leidiniais, 
ir buvo renkami 15 metų. Kai pašto 
ženklų susirinko daug ir aš pradėjau 
kurti iš jų koliažą, tai supratau, kokį 

TOMSKO LIETUVIŲ KULTŪROS DRAUGIJOS PIRMININKĖ SVETLANA JARUMBAVIČIŪTĖ 
(KAIRĖJE) LIETUVIŠKAS KNYGAS DOVANOJA NADEŽDAI GORODOVIČ, TOMSKO APS-
KRITIES BIBLIOTEKOS UŽSIENIO LITERATŪROS SKYRIAUS VEDĖJAI 

MŪSŲ SVEČIAI. VITALIJAUS LIETUVNINKO NUOTRAUKOS
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didžiulį darbą per tuos metus atli-
ko „Pasaulio lietuvio“ redakcija. 
Nuoširdus ačiū už Jūsų darbą!

Pasaulio tautų padavimuose 
laiškas reiškia dievų dovaną, todėl ir 
bibliotekos užsienio literatūros sky-
riui dovana – koliažas „Lietuviška 
dievų kalba“, sukurta lietuviško 
alfabeto forma. Pasibaigus ekspo-
navimo laikui koliažas bus padova-
notas bibliotekai ir galbūt kas nors 
iš bibliotekos lankytojų užsimanys 
susipažinti su lietuvišku alfabetu, o 
kartu ir su lietuvių kalba. 

Buvo eksponuojamos taip pat 
Arvydo Lietuvninko, kuris anksčiau 
gyveno Tomske, o šiuo metu gyve-
na Vilniuje, fotografi jos. Jo darbai 
ekspoziciją užtvindė Lietuvos grožiu. 

Didžiulę pagalbą mums, 
ruošiantiems ekspoziciją, suteikė 
Juozas Petronis iš Vilniaus. Iš tiesų 
tokio įdomaus renginio vienas 
žmogus nebūtų pajėgęs surengti. 
Sėkmę lėmė kolektyvinis darbas.

Deja, visą šį iškilmingą aktą 
teko atidėti, nes dėl gruodžio mėnesį 
Tomske siautusio gripo masiniams 
renginiams buvo paskelbtas karan-
tinas. Bet renginys įvyko –lietuvių 
kalbos ir kultūros šventė buvo su-

rengta 2010 m. sausio 22 d. Lietuvių 
kultūrą veikė daugelio kultūrų tra-
dicijos ir nuostatos, todėl į savo 
šventę pakvietėme kitų nacionalinių 
mažumų atstovus: Rusų-vokiečių 
namų vaikų šokių kolektyvą ir 
chorą, Lenkų kultūros centro „Lenkų 
namai“ vokalinę grupę „Spotkanie“, 
Tomsko kultūros ir mano kolegijos 
ansamblį „Rosy“.

Kai svečiai ir dalyviai 
užtvindė salę, jie išgirdo įdomius 
pasakojimus apie istoriją, kultūrą, 
lietuvių poetų eiles. Buvo parodytas 

filmas „Neregėta Lietuva“, juosta 
su Čiurlionio paveikslais, palydėta 
kompozitoriaus muzikos įrašų, 
taip pat filmas apie 2009 m. dainų 
šventę Lietuvoje. Koncertinėje da-
lyje nuskambėjo lietuviškos dainos, 
kurias atliko Nina Lavrentjeva, 
apsirengusi gražiu lietuvišku tau-
tiniu kostiumu, taip pat vokiškos, 
lenkiškos, rusiškos liaudies dainos. 
Vakaro dalyviai su malonumu 
mokėsi lietuviškos dainos „Per Vil-
niaus miestą“, lietuvišką šokį val-
so ritmu „Pjoviau šieną, per visą 
dieną“, greitą lietuvišką polką, o 
taip pat žaidimą „Grybų raut“. Ak-
tyvieji šventės dalyviai buvo apdo-
vanoti dovanėlėmis su lietuviška 
simbolika, kurios primins Lietuvą ir 
tą puikią nuotaiką, kuri lydėjo visą 
vakarą ir kurią dalyviai patys padėjo 
mums sukurti. Gerą nuotaiką sustip-
rino svečiams pasiūlyti lietuviški 
saldumynai.

Šventės kulminacija buvo 
iškilmingas dviejų lietuviškų žodynų 
ir vadovėlių įteikimas A.S. Puškino 
bibliotekos atstovams. Atsakoma-
jame žodyje užsienio literatūros sky-
riaus vedėja N.Gorodovič padėkojo 
Tomsko lietuvių kultūros draugijai 
už dovanas ir kvietimą bendradar-
biauti toliau, pažįstant Lietuvos 
kultūrą ir kalbą. Mes taip pat tikimės, 
kad užsimezgę ryšiai nenutrūks.

Svetlana Jarumbavičiūtė
Tomsko lietuvių kultūros 

draugijos pirmininkė

OLGA ČAIKOVSKAJA VAKARO SVEČIUS SUPAŽINDINA SU LIETUVIŠKA PASAKA 
„EGLĖ, ŽALČIŲ KARALIENĖ“

LIETUVIŠKA EKSPOZICIJA TOMSKO APSKRITIES BIBLIOTEKOJE
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Venta, Venta, Venta,
Tu, žemaičių šventa,
Teki tu per pievas,
Tave glosto ievos.

Taip per savo dešimtmetį dar-
niai apdainavo ansamblis „Pėnkė 
vaikee“ žemaičių upę Venta. Jau 
dešimt metų, dabar jau žilagalviai, 
šaunūs Karaliaučiaus (Kaliningra-
do)  vyrai renkasi kartu dainuoti. 
Daina gali surinkti tik mylinčius, 
morališkai tvirtus, darbščius, atsi-
davusius dainai žmones. Daina su-
artina širdis, duoda dvasios peno, 
padeda įveikti gyvenimo sunkumus. 
Daina – žmogaus siela ir jausmai, ir 
jeigu su ja susidraugauji, būni kartu 
visą gyvenimą.

Po 1991 metų susikūrus 
lietuvių draugijai Karaliaučiuje 
(Kaliningrade), susirinkę lietuvi-
ai uždainavo lietuviškai. Tai buvo 
nostalgijos, lietuvių susitikimo 
džiaugsmo, išgyvenimo iki ašarų 
lietuviškos dainos. Dainų mylėtojas, 
darbštus, mokantis suburti žmones 
Juozas Kiaulakis, surinkęs vyrus 
organizavo ansamblį. Kodėl „Pėnkė 
vaikee“? Intriguojantis ansamblio 

Dar kartą apie Karaliaučiaus lietuvių vyrų ansamblį 

pavadinimas. Pradžioje dainavo tik 
penki vyrai – daugelis taip supran-
ta ansamblio pavadinimą. Dar gali-
ma paaškinti ir tuo, kad žemaitiška 
jumoristinė daina „Penkes žunses“ 
ir buvo pradžia. Pradžioje „Penkes 

žunses“, vėliau – „Pėnkė vaikee“. 
Dabar ansamblyje dainuoja 12 
dainininkų, vadovaujamų Algirdo 
Karmilavičiaus.

Ansamblis populiarus 
Karaliaučiaus mieste. Nė viena mie-

BENDRA JUBILIEJAUS DALYVIŲ NUOTRAUKA KARALIAUČIAUS (KALININGRADO) LR GEN. KONSULATE

„PĖNKĖ VAIKEE“ PRIE KATEDROS KARALIAUČIUJE (KALININGRADE)
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sto dainų šventė, jubiliejai, koncertai, 
renginiai neapseina be šio ansamblio 
lietuviškų dainų. Ansambliečiai neša 
lietuvišką dainą miestui, lietuviškas 
žodis, melodijos, lietuvių kultūra 
tampa artimesni kitataučiams. Tai 
labai svarbu lietuvių gyvenime. 
Tėvynės Lietuvos įvaizdis, jos 
kultūra praturtina Karaliaučiaus 
kultūrą, padaro įdomesnį žmonių 
pasaulį. Su ansamblio vadovu Al-
girdu Karmilavičiu „Pėnkė vaikee“ 
kolektyvas daugelį kartų pabuvojo 
Lietuvoje ir kaimyninėse valstybėse. 
Dalyvavo pasaulio lietuvių dainų 
šventėse Vilniuje 2003, 2007 me-
tais. Tėvynės Lietuvos 1000-mečio 
šventėje Vilniuje dalyvavo 2009 
metų vasarą. Ansamblis pažymėtas 
medaliais Lietuvoje ir Rusijoje. 
Toks vyrų lietuvių ansamblis Rusi-
joje – vienintelis.

Mes, lietuviai, didžiuojamės 
turėdami tokį įžymų ansamblį, ku-
rio dainos nuveda į Tėviškę, gražina 
jaunystės dainas ir metus, praleis-
tus Lietuvoje. Kartu dainuodami 
didžiuojamės esą lietuviai. An-
sambliui pasisekė, kad turi jauną, 

2009 m. gruodžio 25 d. 
35-ajame licėjuje Karaliaučiaus 
srities lietuvių autonomijos, kuri-
ai vadovauja Alvydas Muliuolis, 
lėšomis, buvo surengtas vakaras. 
Labai puikiai ir linksmai atšventėme 
šv. Kalėdas. Svečiavosi svečiai iš 
Savetsko (Tilžė), Nesteravo (Isru-
tis), Černiachovskio (Instenburgo), 
Gusevo (Gumbinė), Gvardeisko ir 
kitų miestų lietuvių bendrijų nariai. 
Taip pat svečiavosi vietinės valdžios 
atstovai iš kultūros ministerijos ir 
kitų tautinių mažumų, su kuriomis 
lietuvių bendrija labai gerai sugy-

Kalėdų vakaras Karaliaučiuje
vena ir tankiai svečiuojasi pas jas. 
Lietuviai gerbia kitų tautų tradicijas.

Kaip visada, dalyvavo vyrų 
ansamblis „Penkė vaikė“ ir moterų 
ansamblis „Gabija“. Jungtinis vyrų 
ir moterų choras sugiedojo keletą 
kalėdinių giesmių. Vyrų ansamblis 
„Pėnkė vaikee“ sudainavo keletą 
lietuviškų tautinių dainų ir pagrojo 
mėgėjams pasišokti.

Kaliningrado lietuvių Liudvi-
ko Rėzos vardo bendrija ir srities au-
tonomijos nariai linki visiems skai-
tytojams laimingų 2010-ųjų.

Eugenija Untulienė Kreft

energingą, darbui pasišventusį 
mokytoją – vadovą Algirdą. Jis 
dirbdamas mokytoju Karaliaučiaus 
(Kaliningrado) 35 licėjuje turi ne 
mažiau įžymų vaikų folklorinį 
ansamblį „Gintarėlis“, kurį įkūrė 
2001 metais.

Iškilmingas dainų vakaras 
Lietuvos Respublikos generaliniame 
konsulate Karaliaučiuje (Kalinin-

grade) dešimtmečiam „Pėnkė vaikee“ 
– tai lyg ir ataskaita už praėjusius me-
tus. Tarp susirinkusių aukštų svečių 
ir lietuvių bendruomenės narių buvo 
mūsų generalinis konsulas Vacla-
vas Stankevič, Kaliningrado srities 
kultūros ministerijos atstovas Oleg 
Panasenko, tautinės–kultūrinės 
autonomijos pirmininkas Alvy-
das Muliuolis ir vokiečių, tadžikų, 
azerbaidžanų, armėnų nacionalinių 
kultūrinių autonomijų pirmininkai. 
Atvyko lietuvių kultūros draugijų 
pirmininkai bei lietuvių ansamblių 
vadovai iš visos Karaliaučiaus sri-
ties. Gražiai ansamblį pasveikino 
Karaliaučiaus (Kaliningrado) miesto 
L. Rėzos lietuvių draugijos moterų 
ansamblis „Gabija“ (vad. Svetla-
na Rižkova). Moterų sudainuotos 
lietuviškos dainos darniai įsiliejo į 
gražių sveikinimų vainiką.

Salė plojo ir plojo, prašė vis 
daugiau dainų. Daina be žodžių jun-
gia žmonių širdis, dainos kalba su-
prantama visiems. Kaip šaunu, kad 
žiūrovai ir širdies džiaugėsi „Pėnkė 
vaikee“ dainomis, linkėjo toles-
nio prasmingo darbo, populiarumo, 
gražių naujų dainų. Palinkėsime 
ilgo, ilgo ansamblio gyvavimo, kad 
džiugintų ir toliau žmonių širdis, ir 
patys ansamblio dalyviai, gyvenda-
mi su daina, būtų turtingi ir sveiki.

Rūta Leonova
Karaliaučiaus 48-osios mokyklos 

lietuvių kalbos mokytoja

„PĖNKĖ VAIKEE“ KNAIPCHOF SALOJE KARALIAUČIUJE (KALININGRADE)
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Kristina Gudžiūnaitė 2009 
m. baigė  M. K. Čiurlionio menų 
mokyklos baleto skyrių (dėstytoja 
Beatričė Tomaševičienė). Dar be-
simokydama, 2006 m., Šiaurės 
šalių ir Baltijos valstybių jaunųjų 
baleto artistų konkurse, kasmet 
vykstančiame Švedijoje, Moros 
mieste, laimėjo pirmąją vietą ir 
pelnė žiūrovų simpatijų premiją bei 
Nils–Åke Häggboms apdovanojimą; 
2007 m. nuskynė auksinius laurus 
Grasse‘o (Prancūzija) konkurse ir 
gavo puikią galimybę metus to-
bulintis Miuncheno baleto akademi-
joje. 2006 m. jai įteikta Australijos 
lietuvių baleto bičiulių draugijos 
(FLB) Jaunųjų baleto vilčių premija, 
2007 m. buvo apdovanota Jadvygos 
Jovaišaitės Olekienės premija. 2008 
m. FLB kvietimu viešėjo Australijo-
je, mėnesį dalyvavo šios draugijos 
renginiuose, kartu su Australijos ba-
leto trupės artistais šoko garsiojoje 
Sidnėjaus operos scenoje; dalyvavo 
Lietuvos nacionalinio operos ir ba-
leto teatro spektakliuose – Ludwigo 
Minkaus „Bajaderėje“ atliko vieną 
iš solo variacijų ir šoko Briliantą 
Piotro Čaikovskio „Miegančiojoje 
gražuolėje“. Nuo 2009 m. rugpjūčio 
šoka Honkongo baleto trupėje.

–Jau šokėjos karjeros 
pradžioje pelnėte tarptautinį 
pripažinimą, su kuo norėtumėte 
pasidalinti šlovės laurais?

–Su M. K. Čiurlionio menų 
mokyklos Baleto skyriaus moky-
toja Beatriče Tomaševičiene. Esu 
jai dėkinga už viską. Taip pat man 
pasisekė, kad tuo metu Baleto sky-
riaus direktoriumi dirbo Petras 
Skirmantas, kuris rengė labai daug 
koncertų tiek Lietuvos miestuose, 
tiek kitose šalyse, kviesdavosi iš 
svetur daug pedagogų, organizavo 
seminarus. Ačiū Dievui, kad turėjau 
galimybę tuose seminaruose daly-
vauti. Mūsų karta laiminga, nes ga-
vome maksimumą. Tai tvirtina visi 
mūsų absolventai.

Lietuvaitė šoka ten, kur nesimato žvaigždžių

–Beveik pusmetį šokate 
Honkongo baleto trupėje. Nuo 
Lietuvos nepriklausomybės laikų 
esate bene toliausiai išvykusi ba-
leto artistė. Kaip sekasi tame 
egzotiškame krašte?

–Pirmuosius mėnesius norė-
davosi nuvažiuoti kažkur tolėliau 
nuo miesto, kad aplinkui nebūtų 
gausybės žmonių. Ramesnių vietų 
galima surasti tik „Discovery Bay“ 
įlankos rajone, kur gyvena nemažai 
europiečių. Kaip dauguma atvykėlių, 
nuomojuosi butą, nes jį nusipirkti la-
bai brangu. 

–Kas ten labiausiai patinka?
–Kad dirbu mėgstamą darbą 

labai geroje, profesionalioje trupėje, 
šiuo metu esu laiminga.

–Numanau, kad nė negal-
vojote šokti Honkonge. Kaip ten 
atsidūrėte?

–Niekada negalvojau, ne-
buvo nė minties, kad dirbsiu Azi-
joje. Trupės direktorė prisiminė 
mane iš konkurso Prancūzijoje ir 
pasiūlė šokti Honkongo trupėje. Šio 
pasiūlymo sulaukiau besimokyda-
ma Miuncheno baleto akademijoje. 
Apsispręsti ir pasirašyti kontraktą 
reikėjo greitai, nebuvo laiko 
svarstymams.

–Ar būtumėte norėjusi šokti 
mūsų teatre? Ar kvietė?

–Žinoma, kvietė, siūlė, bet 
baleto artisto karjera yra tokia trum-
pa, kad verta laimę išbandyti toli, 
svetur, kad netektų vėliau gailėtis 
dėl neišnaudotų likimo pateiktų 
galimybių. 

–Ar turėjote laiko pažinti to 
krašto kultūrinį gyvenimą?

–Honkongas labai skiriasi nuo 
Kinijos. Mano pirmasis spektaklis 

KRISTINA GUDŽIŪNAITĖ BALETE „SPRAGTUKAS“
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su Honkongo trupe – „Žizel“ – buvo 
parodytas Pekine, Kinijoje gastro-
liavome 5 dienas, tad teko nemažai 
pavažinėti, daug pamatyti. Buvau 
nustebinta didžiulių skirtumų tarp 
Kinijos ir Honkongo. Honkonge 
jaučiasi anglų įtaka, vietos kinų 
mąstymas – labiau europietiškas. 
Honkongas vadinamas mažuoju New 
Yorku. Kultūrinių renginių įvairovė 
didžiulė. Architektūroje dominuo-
ja aukšti modernūs pastatai. Pirmą 
kartą vaikščiodama po miestą paty-
riau šoką. Norint pamatyti dangų, 
reikia labai aukštai pakelti akis į 
dangų, o žvaigždes gali išvysti tik 
išvažiavęs už miesto... Kinai – labai 
malonūs žmonės, bet iš pradžių, kol 
nepažįsta tavęs, būna uždari.

Trupėje yra 42 šokėjai, 
tarp jų daug kinų, japonų, šoka 5 
vakariečiai, fi lipiniečiai. Japonai ir 
kinai labai skiriasi: japonai lengvai 
bendrauja, ieško kontakto, kinai – re-
zervuoti, reikia laiko pažinčiai su jais 
užmegzti. Bendraujame angliškai. 
Spektakliuose dalyvauja ir baleto 
mokyklos mokiniai. Jie irgi puikiai 
kalba angliškai, domisi mumis.

–Kas dar jus nustebino?
–Galybė žmonių, sukeliančių 

vienišumo jausmą. Stebina gausa 
mišrių šeimų – azijiečių moterų ir 
vyresnio amžiaus europiečių. 

–Daugiausia bendraujate su 
europiečiais?

–Artimiau bendrauju su 
ukrainiečiu ir Latvijos ruse. Ten ben-
drauju trim kalbom: lietuvių (telefo-
nu su Lietuvoje gyvenančiais tėvais, 
draugais), rusų ir anglų kalbomis. 
Girdėjau, kad Honkonge yra nemažai 
lietuvių, bet dar neteko jų sutikti.

–Pakalbėkime apie teatro 
finansavimą.

–Teatras turi 5 stambius spon-
sorius, didžiulį mūsų pastatą išlaiko 
valstybė.

–Kas skiria baleto meno vadovą?
–Yra rengiamas konkursas. 

Paskutinį konkursą laimėjo Madelei-

ne Onne, buvusi Švedijos karališkojo 
baleto meno vadovė.

–Pagal kokią sistemą ren-
giami ir rodomi spektakliai?

–Tris savaites repetuojame ir 
savaitę – 10 dienų rodome spektaklį. 
Pirmą savaitę viską išmokstame, vie-
ni viską atsimena, jie parodo nau-
jokams, antrą savaitę repetuojame, 
trečią savaitę viskas iki smulkmenų 
peržiūrima, nušlifuojama, tu-
rime kelias repeticijas scenoje ir 
ketvirtą savaitę prasideda spektak-
liai. „Romeo ir Džuljetą“ rodėme 
10 kartų, „Spragtuką“ – 13 kartų, 
trijų vienaveiksmių spektaklių – 
„Bajaderės“ III v. „Šešėliai“, neo-
klasikinio „The Way Alone“ ir 
modernaus „Symphony in 3 Move-
ments“ koncertą rodėme keturis kar-
tus. Ypač įdomu buvo ruošti pastarąjį 
spektaklį.   

–Kas dirba trupės pedago-
gais, repetitoriais?

–Kinas – vyras yra pagrin-
dinis repetitorius, jam padeda dvi 
moterys. Meno vadovė repetuoja 
tiek su kordebaletu, tiek su solistais. 
Vienos kinės repetitorės, garsios 
šalyje, pedagogė buvo rusė, kuri yra 
dirbusi Prancūzijoje, berods, ir An-
glijoje. Jos pamokose visada būna 
kažkas nauja, jaučiama rusiška mo-
kykla. Visi pedagogai taiko A. Va-
ganovos mokyklos principus. Jie 
yra svarbūs, ant jų galima „lipinti“ 
ką tik nori, įvairią stilistiką. Praėjus 
dviem savaitėms po atvykimo viena 
pedagogių man pasakė: „Tavo labai 
gera mokykla“. 

–Kiek per sezoną būna 
spektaklių premjerų?

–Kiekvieną spektaklį ar 
vienaveiksmių baletų programą gali-
ma laikyti premjeriniais. Pavyzdžiui, 
„Spragtuką“ trupė rodė prieš metus, 
išeitų, dabar rodomą naują „Sprag-
tuko“ pastatymą galima laikyti 
premjera. Per penkis mano buvimo 
Honkongo baleto trupėje mėnesius 
rodėme „Pelenę“, „Žizel“, „Romeo ir 
Džuljetą“, „Spragtuką“ ir surengėme 

vienaveiksmių spektaklių vakarą 
„Judesių simfonija“ („Symphony of 
Movements“).

–Koks ten darbo grafikas?
–Darbo diena prasideda 10.00 

val., pamoka trunka 1,5 valandos. 
Repeticija vyksta iki 14.00 val., po to 
1 val. pietaujame ir vėl repetuojame 
iki 18.00 val. Įprasta, kad su puan-
tais dirbama nuo pamokos pradžios. 
Taigi dieną pradedame ir baigiame 
su puantais, todėl kojos taip pripran-
ta, kad nebegalvoji, ar puantai tinka, 
jie tampa tarsi neatskiriama šokėjos 
kūno dalimi. Aviu amerikiečių fi r-
mos „Gaynor minden“ puantus, 
kurie gerai pritaikyti kojoms, jų 
mėnesiui gaunu 5 poras. Kitų fi rmų 
puantų duodama daugiau. Spektaklių 
savaitėmis darbą pradedame 14.00 
val., o baigiame apie 22.30 val. At-
stumai dideli, todėl namo grįžtame 
vėlai, vos spėjame išsimiegoti.

–Kol kas šokate kordebalete?
–Kol kas taip, bet vos atvy-

kusi į trupę gavau pasiūlymą ruošti 
„Žizel“ Pas de deux partiją. Kiek-
vienai solinei partijai sudaroma 3–4 
šokėjų sudėtys, todėl visi solistai 
turi galimybę šokti. Manau, kad man 
pasisekė, jog vos atvažiavusi gavau 
progą tokią partiją repetuoti.

–Ar kolegės tai priėmė su 
pavydu?

–Ne. Jaučiu palaikymą, vieni 
pagrindiniai šokėjai pasakė: „Ge-
rai“, kiti padarė pastabų, pateikė 
pasiūlymų, kaip vieną ar kitą judesį 
galėčiau atlikti geriau. Pavydo 
nejaučiu, galiausiai, kaip sakiau, kinai 
– užsidarę, atvirai nereiškia emocijų.

–Teko girdėti, kad repetuo-
jate Pas de deux iš „Don Kichoto“. 
Ar tai yra jūsų iniciatyva?

–Taip, mano, ir kolegos iš 
Ukrainos iniciatyva. Kol kas dir-
bome savarankiškai, bet grįžę po 
šių trumpų atostogų prašysime, kad 
su mumis padirbėtų repetitoriai, nes 
visada žvilgsnis iš šalies reikalingas 
ir naudingas. Šios repeticijos pade-
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da palaikyti geresnę formą, teikia 
malonumą. Jaučiame šios iniciatyvos 
palaikymą, palankią atmosferą. Ne-
reikia kelti problemų ten, kur jų nėra, 
o jei yra, reikia tiesiog jas spręsti.

–O kur pietaujate, ar turite 
galimybes maitintis europietiškais 
patiekalais?

–Teatro valgykloje. Ir 
anksčiau maitinausi netradiciškai. 
Mano racione visuomet būdavo daug 
ryžių, daržovių, vaisių. O maisto ga-
minimo būdas priklauso nuo nuo-
taikos, turimo laiko. Kai pasiilgstu 
namų, gaminuosi ką nors „naminio“. 
Mėgstu gaminti, bet tik sau gaminti 
gailoka laiko. 

–Ar laikotės dietos?
–Kai kurie kolegos, pastebėję, 

kad aš ne visada pietauju, atkreipė 
mano dėmesį, kad to nedaryčiau, nes 
ims trūkti kokių nors medžiagų, jų 
negaudamas organizmas neturės en-
ergijos. Nepapietaudavau, nes ne vi-
sada spėdavau pasigaminti maisto, o 
valgyklos maisto nesinorėdavo arba 
nesinorėdavo per 3 val. repeticiją 
jausti sunkumo.

–Ar yra masažuotoja?
–Tai – dar viena puiki pas-

lauga. Meno vadovė pasikvietė iš 
Švedijos labai gerą masažistę. Ji 
mums labai padeda įveikti skausmą, 
atpalaiduoti susitraukusius raume-
nis. Spektaklio metu masažuotoja 
visada būna užkulisiuose ir bet ku-
riuo momentu gali padėti.

–Daugelyje Europos teatrų 
paprastai būna atsarginiai soli-
stai, pasiruošę pakeisti traumuo-
tus šokėjus. Kaip yra Honkongo 
baleto trupėje?

–Atsarginis solistų sąstatas vi-
sada būna teatre, kad galėtų gelbėti 
situaciją. Ši praktika įvesta atvykus 
Madeleine Onne, per jos vadovavi-
mo praktiką tris kartus teko keisti 
solistus.

–Ar spektakliuose dalyvauja 
mokyklos mokiniai? Ar daug jau-

nimo mokosi baleto mokykloje?
–Jų sistema – įdomi. Profesio-

nalaus baleto jie pradeda mokytis 
baigę bendrojo lavinimo mokyklą, 
t. y. maždaug 16 m. Tiesa, prieš tai 
jie būna lankę šokio būrelius. Tėra 
viena valstybinė baleto mokykla, bet 
gausu mėgėjų būrelių.

–Kuriam laikui pasirašomos 
sutartys su šokėjais?

–Vieneriems metams. Jei 
vadovybė nenori pratęsti sutarties, 
šokėją turi informuoti likus 6 mėn. 
iki sezono pabaigos, kad jis turėtų 
laiko susirasti darbą kitur.

–Ar didelė šokėjų kaita? 
Ar pašokus kelis sezonus ieškoma 
galimybių, laimės kitose trupėse?

–Kiek žinau, šiuo metu jiems 
čia gerai ir jie dirba. Mane labai 
nustebino, kad dauguma jų neketi-
na čia pasilikti iki karjeros pabai-
gos. Jie pašoka 8–12 metų ir pasuka 
kitur. Viena 31 m. balerina ketina 
išeiti iš trupės, nes ketina sukurti 
šeimą. Nors šokis – mūsų mylimas 
darbas, bet kartu jis yra pragyveni-
mo šaltinis. Tad pokyčiai reikalingi, 
būtina domėtis, kaip yra kitur. Kar-
tas nuo karto direktorė primena, kad 
baleto artisto karjera labai trumpa. 

–Kiek ilgai norėtumėte dirb-
ti Honkonge? Ar turite svajonių, 
norų šokti kitur?

–Priklausys nuo aplinkybių, 
sėkmės, gal sutiksiu kokį žmogų, 
kuris nuves kitur. Gal kažkas žiūrės 
spektaklį ir pasakys: „Norėčiau, 
kad ta balerina pas mus šoktų“. 
Nespėlioju. 

–Kokie bus artimiausi spek-
takliai?

–„Fejerverkas“ – naujas bale-
tas, kurį statys trupės šokėjas pagal 
P. Čaikovskio „Spragtuko“ muziką. 
Labai smalsu, koks bus rezultatas. 

–Kaip ilgai šoksite korde-
balete, ar tai numatyta sutartyje?

–Tai priklauso nuo sėkmės. 
Yra tokių, kurie jau 10 m. šoka kor-
debalete. 

–Kas ir kada nusprendžia, 
kad šokėjas gali atlikti solinius 
vaidmenis?

–Kiekvienam sudaromos 
galimybės pasireikšti. Turi patei-
sinti, įrodyti, ką gali. Iš pradžių vi-
siems tenka pradėti nuo kordebale-
to, sukaupti patirtį ir repertuarą. Jei 
likimo bus duota, daug dirbsi, tapsi 
prima balerina. Ir tada turi vertinti ir 
gerbti tuos žmones, kurie yra karje-
ros „apačioje“, nes jie – tavo kole-
gos, draugai.

–Ar nejaučiate nuoskaudos, 
kad laimėjote daug tarptautinių 
konkursų, o turite viską pradėti 
nuo pradžių?

–Ne. Nors mokykloje įgijau la-
bai turtingą patirtį, bet atėjusi į teatrą 
supratau, kad labai daug ko nežinau, 
reikia daug ką išmokti. Mokyklo-
je turėjau pedagogus, kurie visada 
pamokydavo, patardavo, palaikyda-
vo. Teatre taip pat yra palaikančių 
žmonių, bet tokie ne visi. 

–Mūsų teatre svarbu, kad 
įvyktų spektaklis, o kokybė tiek 
technine, tiek artistine prasme 
palikta tarsi savieigai. Danijos ar 
Anglijos karališkųjų baleto trupių 
spektakliai iki smulkmenų sure-
petuojami, nuglūdinami. Kokia 
padėtis šiuo požiūriu Honkonge?

–Kreipiamas dėmesys į 
kiekvieną smulkmeną. Kiekviena 
maža techninė ar vaidybinė scena, 
žvilgsnis ne į tą pusę, netikslus pasi-
sukimas, – vėl ir vėl repetuojama iki 
tol, kol pradedama atlikti taip, kaip 
turi būti. Jeigu reikia, su vienu šokėju 
nors penkias minutes šlifuojami ju-
desiai, nuotaikos išraiška, tempas. 

–Atrodo, kad jūsų visos 
svajonės jau išsipildė?

–Ne, svajoti visada reikia. 
Kad svajonės išsipildytų, reikia, kad 
jos pavirstų noru ir jo siekimu.

–Kokia šiuo metu svajonė?
–Dirbti mylimą darbą, būti 

sveikai.
Kalbino Jūratė Terleckaitė
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BURIATIJA
Tęsinys. Pradžia 02/482 nr.
1999-aisiais lietuvių delega-

cija keliavo į Buriatiją ir Irkutską. 
Buvo numatytos dvi programos: 
pirmoji skelbė atvykimo į Buria-
tijos Respubliką tikslus ir vieš nagės 
dienotvarkę; antroji programa pristatė 
kelionę į Irkutsko sritį. Iš tikrųjų, 
šios dvi programos buvo pana šios, 
tiesa, skirtingos vietovės, pastatai. 
Mūsų pagrindi niai tikslai ten nuvy-
kus buvo dalyvauti masinių lietuvių 
trėmimų penkiasdešimtmečio 
minėjime, taip pat lietuvių tremtinių 
paieška, lietuvių bendrijų organiza-
vimas bei kultūrinių ir ekonominių 
ryšių užmezgimas su Ulan Ude ir 
Irkutsko miestais. Delegacijoje da-
lyvavo 18 įvairių sričių specialistų ir 
ministerijų atstovų. Šiai kelionei va-
dovauti ir vėl pakvietė mane.

Galbūt šiek tiek pasikarto-
siu, kad mūsų ekspedicijų pagrin-
dinis tikslas – surasti Sibire dar 

gyvenančius lietuvius ir juos suburti 
į draugijas. Tuo pačiu užsi mezga jų 
bendravimas ir bendradarbiavimas 
su Lietuva. Keliaudami po tolimąjį 
Sibirą sutikome daug žmonių, 
nežinančių, kad jie gali gauti paramą 
iš Lietuvos, kreiptis į įvairias įstaigas 
ir taip lengviau sugrįžti į Lietuvą. 
Deja, teko sutikti ir tokių žmonių, 
kurie vis dar nebuvo girdėję, jog 
Lietuva jau nepriklausoma valstybė. 
Iš to galime įsivaizduoti, kokioje 
izoliacijoje ir kaip toli nuo Lietuvos 
gyvena šie palei Jenisejaus upės ir 
Baikalo pakrantes išsibarstę žmonės. 
Daugeliui jų iki didesnio civilizaci-
jos centro reikėtų važiuoti per kelis 
tūkstan čius kilometrų. Be to, dau-
gelis iki šiol gyvena be jokio ryšio, 
radijo, ką jau kalbėti apie televiziją.

Todėl mūsų dėmesys, ryšys su 
jais ir atvežta informacija buvo ypač 
svarbūs šiems žmonėms. Dauge-
liui staiga atsivėrė naujo gyvenimo 
galimybė, tarsi į šviesią ateitį atsive-
riantis langas.

Į Ulan Ude atskridome ankstų 
rytą. Oro uoste mus pasitiko keletas 
lietuvių. Tarp jų buvo maža, lietuvių 
tautiniais drabužiais apsirengusi 
mergaitė Darija. Ji jau buvo mačiusi 
Lietuvą. Tuo metu mergaitė mokėsi 
„Lietuvių namuose“. Tarp kitko, šią 
mokyklą ji vėliau sėkmingai baigė ir 
šiuo metu studijuoja Vilniuje. Darija 
bus medikė... Tą dieną Ulan Ude oro 
uoste mūsų pasitikti atėjo ir būrelis 
suaugusių žmonių. Atrodė, kad 
kiekvienas delegacijos narys gavo 
po vieną palydovą lietuvį. Mane 
globojo maždaug mano amžiaus, 
gal šiek tiek jaunesnis, žemaitiška 
tarme kalbantis vyras. Tai pasirodė 
labai įdomu, todėl klausiau jo, kokiu 
būdu jis čia atsidūrė ir kodėl kalba 
žemaitiškai? Jis papasakojo, kad 
visus juos čia gyvenančius atvežė 
iš Plungės. Tą baisiąją dieną prieš 
daugelį metų visus iš vieno miestelio 
susodino į tą patį vagoną ir atvežė 
štai čia, į taigą. Joje ir išlaipino. Šie 

žmonės, ištremtieji iš Plungės mie-
stelio, buvo visi žemaičiai ir pradėjo 
čia gyventi visi kartu. Tokiu būdu 
taigoje išliko žemaičių tarmė.

Atvykome į Ulan Ude miesto 
savivaldybę. ...Salėje susitikome su 
Buriatijos krašto lietuviais ir jų pa-
likuonimis. Beveik visi – buvę trem-
tiniai arba jų vaikai ir vaikaičiai. Čia 
kalbėjomės apie Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę, apie būtinumą steig-
ti bendruomenės skyrių Buriatijoje, 
pačiame Ulan Ude mieste. Visuose 
susirinkimuose dalyvaudavo mums 
priskirtas rusų prižiūrėtojas. Nei dėl 
jo praeities, nei dėl jo pareigų nie-
kada nekilo abejonių. Tačiau išvežti 
mūsų jis niekur nebegalėjo...

Pasakojau susirinkusiems 
lietuviams, kad 1948-aisiais įkurta 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė. Ir 
nuo tada laikoma, kad visi už Lie-
tuvos ribų pasaulyje gyvenantys lie-
tuviai jau savaime yra ir gimę tampa 
šios bendruomenės nariais. Tai viena 
didelė šeima. Jai, žinoma, priklauso 
ir Sibiro lietuviai. Vien todėl, kad 
jie yra lietuviai. Taigi Rytuose po 
1990-ųjų metų į Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę įsijungė Latvijos, Es-
tijos, Lenkijos, Ukrainos, Moldovos, 
Uzbekijos, Gruzijos, Rusijos, Sibiro 
ir kitų regionų lietuviai.

Apie tai pasikalbėjus 
minėtame susitikime vien balsiai 
buvo įsteigta Buriatijos lietuvių 
bendruomenė. Pirmininke tapo Al-
dona Zariauskaitė Arefjeva. Vienas 
mūsų ekspedicijos delegatų, Vytas 
Miliauskas, pats buvęs Altajaus 
krašto tremtinys, įteikė Aldonai ju-
odos duonos kepalėlį, atvežtą iš Vil-
niaus. Ir pasakė: „Tėvynė moja grįžti 
namo. Duonos užteks visiems“.

Mes pasakojome lietuviams, 
kad Lietuvos Vyriau sybė numatė 
palankias sąlygas norintiems grįžti 
į Tėvynę tremtiniams, jų vaikams 
ir vaikaičiams, ir kad jau imta-
si konkrečių veiksmų šiems dar-
bams įgyvendinti. Mūsų atstovams 

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

GABRIELIUS ŽEMKALNIS SVEIKINA 
ALDONĄ ZARIAUSKAITĘ AREFJEVĄ TAPUS 
BURIATIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
PIRMININKE
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Skaitymai

su tėvynainiais teko bendrauti iki 
vėlaus vakaro, nes buvo tiek daug 
klausimų, ir taip norėjosi į juos atsa-
kyti. Viskas buvo svarbu, daug kas 
nauja, negirdėta, netikėta: Lietuvos 
Respublikos įsta tymai, pilietybės 
išsaugojimo ir atgavimo klausi-
mai, sąlygos sugrįžti ir sugrįžus 
įsitvirtinti bei pritapti, vaikų moky-
mas ir daugelis kitokių dalykų.

Turbūt visi delegacijos nariai 
tuomet pagalvo jome, kad ta kelionė 
susitikti su tremtiniais buvo labai 
ir labai reikalinga. Iš tikrųjų ji to-
kia ir buvo. Dabar žinome apie jau 
grįžusias šeimas ir vaikus, atvyku-
sius į „Lietuvių namus“. Visokiais 
būdais skatiname, kad dar daugiau 
jų atvyktų.

Kitą dieną išvažiavome į No-
voiljinsko miestą, maždaug už 100 
kilometrų nuo Ulan Ude. Su paly-
dovu, aišku. Privažiavome prie 
susigrūdusių viena prie kitos trobų, 
apjuostų tvoromis. Pasirodo, tai ir 
buvo mums reikalingas juodas No-
voiljinskas, miesto tipo gyvenvietė. 
Aišku, pačioje garbingiausioje vieto-
je, prie freskomis, vaizduojančiomis 
socializmo laimę ir šviesią ateitį, 
išmargintų kultūros namų stovi pa-
minklas Leninui.

Vienoje kultūros namų salių 
susitinkame su nedidele, susigūžusia 
ir apskurusia lietuvių grupele. Iš 
pradžių kalbos visiškai nesiriša. 
Gal todėl, kad su mumis per daug 
palydovų. Vienas jų, regis, to mies-
telio meras, pakvietė savuosius (to 
miestelio lietuvius) papasakoti, kaip 
jiems čia sekasi, kaip jiems čia gera 
gyventi ir kaip jie čia įsikūrė.

Vienas atsistojo ir pasako-
ja, kaip jis, pradėjęs dirbti baldų 
fabrike, pakilo iki brigadininko, o 
dabar yra viršininko pavaduotojas. 
Ir jo gyvenimas visiškai neblogas. 
Kitas pasakoja, kaip vaikai galėjo 
šiame krašte laisvai mokytis mokyk-
lose.

O viena moteriškė atsistojo 
ir verkdama pasakė: „Nereikia to 
viso melo, taip nebuvo. Yra viena 
kita išim tis, bet visi kiti... Aš atsi-
menu, kaip neleisdavo mokyk lose 

kalbėtis lietuviškai, kaip mušdavo 
už lietuvybę“.

Kitas tremtinys prie jos 
prisijungė ir pradėjo pasakoti, 
kaip buvo iš tikrųjų. Tame susirin-
kime buvo tikrai daug ašarų. Ir tie 
dalyvavę miesto vadovai nedrįso nu-
traukti. Pasikalbėjome. Išsirinko jie 
savo seniūnę, kuri turėjo palaikyti 
ryšį su Ulan Ude Lietuvių Bendruo-
mene, per kurią gautų informacijos 
iš Vilniaus, lietuviškų laikraščių ir 
žurnalų.

Stasys Jokūbaitis aprašė ir šį 
susitikimą: „Prieš penkiasdešimt 
metų prie Sibiro link dundančio 
traukinio buvo prikabintas Plungės 
vagonas. Po ilgos košmariškos 
kelionės Žemaitijos tremtiniai buvo 
nuga benti į Užbaikalę. Daugelis 
jų atsidūrė Novoiljinsko ir kituo-
se aplinkiniuose rajonuose. Iki šiol 
Buriatijoje pasi likęs Bernardas Raz-
gus – vienas vadinamojo Plungės 
vagono tremtinių, atgabentas į šias 
vietas, kai jam tebuvo dar tik sep-
tyneri. Likimas jam nebuvo malo-
ningas. 1969-aisiais tėvai su bro-
liais išvažiavo į Lietuvą, o jis liko. 
Iki Stalino mirties buvo leista bai-
gti septynias klases. Vėliau šiaip 
taip vis dėlto baigė vidurinę, vėliau 
Žemės ūkio akademiją. Kiek vėliau 
vedė. Lietuvon išvažiavęs brolis 
Selestinas įsidarbino geležinkelyje, 
tapo žinomas žmogus. Pasižvalgyti 
į tėvų žemę buvo atvykęs ir Ber-
nardas. Žmona rusė, iškarto iškilo 
kalbos problemų. Grįžo atgal į 
Buriatiją. „Tačiau kuo toliau, tuo 
labiau, kartais iki skausmo, mąstau 
apie Lietuvą, tik ne viskas taip 
paprasta, kaip atrodo iš pirmo 
žvilgsnio. Juk viską reikia pradėti 
iš pradžių, o amžius ir jėgos jau ne 
tos“, – guodėsi Bernardas Ruzgus. 
Taip ir liko šis Plungės vagono „ke-
leivis“ iki dviejų metrų įšąlančios 
žemės krašte, kur žiemai reikia 
mažiausiai sunkvežimio malkų... 
Panašiai susiklostė ir plungiškių 
Stasio Dargio, Anicetos Jocaitės, 
Donato Jurkaus ir kitų likimai. Iki 
šiol Novoiljinsko rajone iš Lietuvos 
nebuvo lankiusis jokia delegacija. 

Aptriušusioje kultūros namų salėje 
susirinkę lietuviai neslėpė nei ašarų, 
nei nuoskaudų. Iš Šiaulių krašto čia 
atitremta Adelė Pleniauskaitė buvo 
taip susi jaudinusi, kad pro raudų 
kurį laikę negalėjo nė žodžio ištarti. 
Danutė Žemkalnienė ją bandė guos-
ti, švelniai glostė rankas, tačiau ir 
pati nesusilaikiusi paplūdo ašaromis. 
„Žinau, aš jau niekada nesugrįšiu į 
Lietuvą, turėsiu ir mirti šioje sveti-
moje žemėje, gerai, kad bent jus iš 
Tėvynės atvykusius pamačiau“, – 
kūkčiojo moteris“.

Užmezgus tarpusavio ryšius, 
pasikalbėjus, vietinė valdžia, 
aišku, sovietiniu papročiu pakvietė 
delegaciją į restoraną pasivaišinti, 
nes mūsų dar laukė kelias į Ulan 
Ude. Nuvežė į kažkokią pakelės 
valgyklą. O Dana, mano žmona, iš 
susirinkimo išėjo kartu su dviem 
tremtinėm. Jos buvo nuo visko pa-
vargusios moteriškės, bet širdyje – 
kietos lietuvės. Taip jos visos trys 
ėjo iki valgyklos, pasikalbėdamos 
apie Lietuvą ir gyvenimą čia. 
Priėjusios prie durų jos ėmė atsi-
sveikinti. Dana pakvietė jas kar-
tu su visais mumis pasėdėti, tačiau 
jos atkirto, kad jų niekas neįleis. 
„Kaip tai neįleis? – nustebo mano 
žmona. – Jūs esate mano viešnios, 
tad eime kartu“. Priėjo jos prie durų, 
ir iš tiesų, vietinių moteriškių nie-
kas nė nesiruošė įleisti. Tada Danutė 
Žemkalnienė su dviem tremtinėmis 
nuėjo pas šeimininką ir sako jam: 
„Jeigu jūs neįleisite šių mano 
draugių, lietuvių, tai aš irgi neinu“. 
Tai buvo didžiausias ir baisiausias 
nepatogumas – delegacijos vadovo 
žmona atsisako eiti į iškilmingus 
pietus. Įleido. Pasodino jas visas tris 
į kampą, bet vis dėlto įleido.

...Gražiai žemaitiškai prašne-
ko su mumis Stanis lovas Dargis. Jam 
buvo tik ketveri, kai juos su šeima 
čia atvežė. Dvi vyresnės sesės kirto 
mišką taigoje. O paaugusį Stanislovą 
pravardžiuodavo „fašistu“. 1958-ai-
siais su motina grįžo Žemaitijon, 
bet Lietuvos komunistai išvarė juos 
atgal į Sibirą, atgal į „zoną“.

nukelta į 42 psl.
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„Pasaulio lietuvio” žinios

Garbės prenumerata:
Genovaitė Breichmanas, Ha-

milton, Ontario, Kanada; Algiman-
tas Gečys, Huntington Valley, PA, 
JAV; Paulina Heiningas, Detroit, MI, 
JAV; Richard Klementavičius, Gulf 
Breeze, FL, JAV; Vacys Ročiūnas, 
Independence, OH, JAV; Agatha E. 
Šidlauskas, Carp, Ontario, Kanada;

AUKOS:
140 dol. (AUD)
Victoria Vitkūnas, North 

Plympton, S.A., Australija;
60 dol. (USD)
Aušra Babickienė, Richmond 

Heights, OH, JAV;
45 dol. (USD)
Vladas Armalis, Baltimore, 

MD, JAV;
40 dol. (USD)

„Pasaulio lietuvio“ aukotojai ir garbės prenumeratoriai
Richard Klementavičius, Gulf 

Breeze, FL, JAV;
40 dol. (AUD)
Juozas Balčiūnas, North Bal-

wyn, N.S.W., Australija; Juozas 
Gailius, Newtown, Vic., Australija; 
Birutė Prašmutas, East Bentleigh, 
Vic., Australija; Teodoras J. Rotcas, 
Faifield East, N.S.W., Australija; Pe-
tras Šiaučiūnas, Kingston, Tas., Aus-
tralija; Vytautas Vaitkus, St. Albans, 
Vic., Australija;

35 dol. (USD)
Irena Raulinaitienė, Glendale, 

CA, JAV; Antanas Valavičius, Chi-
cago, IL, JAV; 

30 dol. (USD)
Algis Simonavičius, Toronto, 

Ontario, Kanada; 
30 dol. (CAD)
Agatha E. Šidlauskas, Carp, 

Ontario, Kanada;
20 dol. (USD)
Algimantas P. Gureckas, 

Germantown, MD, JAV; Genovaitė 
Kaufmanas, Alexandria VA, JAV; 
Elena G. Sakas–Sluder, Centennial, 
CO, JAV; Elvyra Vodopolas, Occo-
quan, VA, JAV;

10 dol. (USD)
Vince Derenčius, Chipley, 

FL, JAV; Jonas J. Kaunas, Downers 
Grove, IL, JAV; Jonas Mikulionis, 
Sterling Heights, MI, JAV; Kostas 
Norvila, Brooklyn, NY, JAV; Algir-
das Vaičiūnas, Etobicoke, Ontario, 
Kanada; Marija Vilutis, Saint Peters-
burg, FL, JAV; 

10 dol. (AUD)
Lolita Kalėda, Epping, 

N.S.W., Australija; Algis Šimkus 
OAM, East Bentley, Vic., Australija. 

– rašo BNS. Dešimtys 
tūkstančių imigrantų darbininkų, tarp 
jų atvykėlių iš Lietuvos, kurie buvo 
užplūdę Airiją, kai „keltų tigro“ eko-
nomika klestėjo, prasidėjus recesijai 
tikriausiai iškeliavo namo.

Airijos centrinės statistikos tar-
nybos (CSO) atliktos analizės duome-
nys rodo, kad asmeninius valstybės 
paslaugų gavėjų numerius (PPSN), 
kurie būtini norint įsidarbinti arba 
gauti viešąsias paslaugas, 2002-2008 
metais gavo 967,8 tūkst. užsieniečių, 
tačiau šiemet jų buvo aktyviai naudo-
jama tik 425 600.

Naujų PPSN numerių išdavimo 
užsieniečiams mastai taip pat smarkiai 
sumažėjo: palyginus su 2007 metais, 
kai Airija užsieniečiams priskyrė 215 

Imigrantai traukiasi iš Airijos
265 PPSN, tų numerių praėjusiais me-
tais buvo išduota 28 proc. mažiau (154 
834).

Pasak CSO, labiausiai (daugi-
au nei 50 proc.) sumažėjo atvykėlių 
iš neseniai į Europos Sąjungą (ES) 
įstojusių šalių: tokių praėjusiais me-
tais užsiregistravo 65 700.

Daugiausiai PPSN numerių 
užsieniečiams buvo priskirta 2006 
metais (226 807).

Iš 118 tūkst. užsieniečių, kurie 
gavo PPSN numerius 2004 metais, tik 
48 proc. „kaip nors dalyvavo viešųjų 
paslaugų sistemoje“ 2008 metais.

CSO nurodė, jog pernai tik 48 
proc. atvykėlių taip pačiais metais susi-
rado darbą, o pagrindine to priežastimi 
laikomas ekonomikos nuosmukis.

Tarnybos duomenimis, labiau-
siai sumažėjo imigrantams iš Lenki-
jos išduotų PPSN skaičius, kuris buvo 
didžiausias 2006 metais.

„Taip pat nustatytas 
reikšmingas (atvykėlių) iš Lietuvos 
ir Slovakijos sumažėjimas“, – nurodė 
CSO.

Kita vertus, imigrantų iš Brazi-
lijos tebegausėja.

Airija, kuri pasaulyje išsiskyrė 
dideliu gyventojų emigracijos mastu, 
per dešimtmetį trukusį ekonomikos 
kilimo laikotarpį tapo svarbiu darbo 
ieškančių imigrantų traukos centru.

Tačiau „keltų tigro“ ūkį 
prėjusių metų pirmoje pusėje apėmė 
pasaulinės ekonomikos krizės nulem-
ta recesija.

Kitas tremtinys, Donatas Jur-
kus, sakėsi esąs iš Kurių, grįžt Lietu-
von žadėjo iškart sulaukęs pensijos.

Dar kalbėjo lietuvis iš Kur-
šėnų. Išvežė jį mažą... Daugiau 
žmogus kalbėti nebepajėgė, tik verkė.

Aplankėme Novoiljinsko ka-
pines. Lietuvių kapai – atskirame 

plotelyje. Išlikę yra tik cementiniai 
antkapiai. Juose skaitome užrašus. 
Vieni išblukę, kiti aiškesni. Įdomu 
tai, kad ir užrašai antkapiuose žemai-
tiški. Pavyzdžiu gali būti užrašas 
„Pranas Lapinskas ir juo dukra“. Ir 
tokių užrašų – tas „ir juo vaikai“ ar 
žmona – daugybė. Visur užrašyta 
žemaitiška tarme. Taip pat šalia var-

do ir pavardės visada yra prierašas 
„lietuvis“. Be to, dauguma dar turi 
įrėžtus Gedimino stulpus.

Iš apleistų, nelabai prižiūrimų 
kapų (nors planai juos tvarkyti jau 
pradėti įgyvendinti), grįžome į Ulan 
Ude.

...Kita mūsų stotelė – Irkutskas... 
Bus daugiau

atkelta iš 41 psl.


