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Du di die ji šio žur na lo nu me rio įvy kiai – 
Pa sau lio Lie tu vių Ben druo me nės su va žia vi mas, 
liu di jan tis pa sau lio lie tu vi jos pa jė gu mą ir jau nė-
ji mą, ir ki tas – Ita li jos ir Pa sau lio Lie tu vių Ben-
druo me nės ak ty vaus na rio, il ga me čio Lie tu vos 
Res pub li kos įga lio to jo am ba sa do riaus prie Šven-
to jo Sos to Ka zio Lo zo rai čio mir tis Ro mos li go ni-
nė je nuo vė žio li gos. 

Toks gy ve ni mas – žy dė ji mas ir mir tis ei na 
ša lia. 

Kazio Lozoraičio pasitraukimas yra nuos-
to lis ne tik iš ei vi jai, bet ir vi sai lie tu vių tau tai. 

K. Lo zo rai tis gi mė 1929 me tų lie pos 23 
die ną Ber ly ne, di plo ma to Sta sio Lo zo rai čio 
(1989–1983), ku ris tuo me tu dir bo Lie tu vos pa-
siun ti ny bė je, ir žy mios vi suo me nės vei kė jos bei 
pe da go gės Vin cen tos Lo zo rai tie nės (1896–1987) 
šei mo je. Nuo 1933 m. gy ve no Lie tu vo je, o 1939 
me tais, jo tė vą pa sky rus Lie tu vos at sto vu Ita li jos 
Ka ra lys tė je, su šei ma iš vy ko į Ro mą. 

Bai gęs Ro mos vo kie čių gim na zi ją K. Lo zo-
rai tis stu di ja vo žur na lis ti ką. Dau ge lis jo ne pa ži no-
ju sių įsi dė mė jo K. Lo zo rai čio bal są – 1958–1972 
me tais K. Lo zo rai tis dir bo Ita li jos ra di jo, o nuo 
1972-ųjų – Va ti ka no ra di jo lai dų apie Lie tu vą re-
dak ci jo je. Nuo 1960 me tų K. Lo zo rai tis bu vo as-
me ni nis Lie tu vos di plo ma ti nės tar ny bos eg zi ly je 
va do vo sek re to rius. 1985–1992 me tais – Lie tu vos 
at sto vy bės prie Šv. Sos to kan ce lia ri jos va do vas, 
nuo 1980-ųjų – Lie tu vių Ben druo me nės Ita li jo je 
vi ce pir mi nin kas. 

1992 m. ge gu žės 6 die ną K. Lo zo rai tis bu-
vo pa skir tas Lie tu vos am ba sa do riu mi prie Šv. 
Sos to, o 1994 m. sau sio 5 die ną – am ba sa do riu mi 
prie Mal tos or di no. Šias pa rei gas K. Lo zo rai tis 
ėjo iki 2004 m. lap kri čio 15 die nos. Net ir bū da-
mas pen si jo je K. Lo zo rai tis iki pas ku ti nės gy ve-
ni mo aki mir kos iš li ko Lie tu vos di plo ma ti nės tar-
ny bos na rys – nuo 2004 m. iki pat mir ties dir bo 
Lie tu vos am ba sa dos Ro mo je ne at ly gi na mu kon-
sul tan tu. 

Am ba sa do rius yra ap do va no tas Lie tu vos 
Di džio jo ku ni gaikš čio Ge di mi no or di no Ko man-
do ro Di džiuo ju kry žiu mi ir or di no „Už nuo pel-
nus Lie tu vai“ Di džiuo ju kry žiu mi. K. Lo zo rai tis 
yra Sil vest ro or di no ka va lie rius. 

Kazio Lozoraičio palaikai rugsėjo mėnesį 
bus pervežti į Lietuvą ir palaidoti šalia tėvų 
Kaune.

                     Aud ro nė Vik to ri ja Škiu dai tė

Žydėjimasir
mirtiseinašalia

Pri si dėkime prie PLB veik los fi nan sa vi mo ...........................21
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„Aš, pri im da mas Vy čio Kry-
žiaus or di ną iš LR pre zi den to ran kų, 
sa kiau, kad pri imu tą žy me nį są ly-
giš kai. Jis tu rė tų bū ti įteik tas ma no 
dė dei, ku ris žu vo kaip par ti za nas ko-
vo je prieš ber mon ti nin kus“, – sa kė 
A. Mi čiu das, gi męs Ar gen ti no je. Jo 
tė ve liai (tė ve lis nuo Bir žų, ma my tė 
– nuo Pa ne vė žio) į Pie tų Ame ri ką at-
va žia vo 1925 m. 

–IškoJūsvalgėteduoną?

–Už si ė miau įvai rio mis pro fe-
si jo mis. Bu vau Tei sin gu mo mi nis te-
ri jos spren di mų vyk dy to jas, ant sto-
lis. Taip pat esu žur na lis tas. 2 me tus 
bu vau di džiau sios Ar gen ti nos ži nių 
agen tū ros TE LAM dar buo to jas. No-
rint gau ti žur na lis to kre den cia lą, rei-
kia ar ba ei ti į mo kyk lą, ar ba dve jus 
me tus dirb ti to kį dar bą. Pa si rin kau 
to kį ke lią. Bu vau tarp tau ti nių ži nių 
sky riaus vir ši nin kas. Gau da vau ži-

nias iš DPA, „Roi ters“ ir kt. Tas man 
daug da vė. Tu rė da mas to kį kre den cia-
lą pa sie kiau di džiau sius Ar gen ti nos 
dien raš čius. Kai vi si spren dė di le mą, 
ar Lie tu vos pre zi den tas V. Adam kus 
va žiuos ar ne va žiuos į Ru si ją švęs-
ti ka ro pa bai gos, aš pa ra šiau pla tų 
straips nį į di džiau sią Pie tų Ame ri kos 
dien raš tį „Cla rin“ (Tri mi tas): ko dėl 
Adam kus ne va žiuo ja į Mask vą? Pa-
si ra šiau kaip Lie tu vos in for ma ci jos 
biu ro Ar gen ti no je di rek to rius. „Mask-
vo je su si rinks švęs ti ka ro per ga lės. 
Bet tuo met, kai vie ni šven tė per ga lę, 
pra si dė jo Lie tu vos oku pa ci ja. La bai 
pro tin ga, kad mū sų pre zi den tas pa sa-
kė ne“, – ra šiau aš. 

–Jūsųvisuomeninėpatirtis.
–Esu vie nos iš dvie jų di džiau-

sių or ga ni za ci jų – Ar gen ti nos lie tu vių 
cen tro (ALC) pir mi nin kas. Ma no tė-
ve lis bu vo šios or ga ni za ci jos vie nas 
iš stei gė jų ir jos pir mi nin kas, bro lis 
taip pat yra bu vęs pir mi nin kas. Ki ta 
or ga ni za ci ja yra Ar gen ti nos lie tu vių 
su si vie ni ji mas (ALS). Dar tu ri me 
drau gi jas „Ne mu nas“, „Min dau gas“, 
Lie tu vių klu bą Ro sa rio – Bu e nos Ai-
res prie mies ty je ir kt. Vi sos jos su da-
ro Ar gen ti nos lie tu vių or ga ni za ci jų 
ir spau dos ta ry bą (ALOST). 

Mes su bro liu ku au gom lie tu-
viš koj dva sioj. Mums nuo lat bu vo 
sa ko ma: kal bė kit lie tu viš kai. Mes 
pra džio je prie ši no mės: kur su ta lie-
tu vių kal ba nu ei si. Bijo jo me, kad mū-
sų drau gai mū sų ne pa juok tų, nes pra-
džio je mes bu vo me lai ko mi ru sais. 
Lie tu viš kai kal bė ti bu vo gė da, bet 
ma my tė nuo lat sa ky da vo: „Kal bė kit 
lie tu viš kai. Už aug sit, nu va žiuo sit į 
Lie tu vą, kaip jūs su si kal bė sit. Ten 
kal ba ma tik lie tu viš kai“. Na muo se 
vi sa da kal bė jom lie tu viš kai. Tė ve lis 
mi rė, kai man bu vo 13 m. Kai ma ne 
pir mą kar tą iš rin ko ALC pir mi nin ku, 
aš bu vau 26-erių me tų. Aš ban džiau 
prie šin tis, kad esu per jau nas, bet tė-
ve lio drau gai ne nu si lei do. Po sė džiai 

Argentinabuvopenktaskraštas
pasaulyje,pripažinęsLietuvą

ArtūrAsMičiudAs(kAirėje)dėkojAArgentinossenAtoriuidr.jorgeVA
nossi,LietuVosneprikLAusoMybėspripAžiniModekretoAutoriui

Šią va sa rą vy ku sia me PLB kraš tų pir mi nin
kų su va žia vi me Ker na vė je da ly va vo ir Ar gen
ti nos lie tu vių cen tro di rek to rius Artūras Mi
čiudas,ku ris 1993 m.  už lie tu viš ką veik lą yra 
ap do va no tas Vy čio Kry žiaus 4 laips nio or di nu. 
PL re dak ci ja sve čiui pa tei kė ke le tą klau si mų.
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vyk da vo lie tu vių kal ba, rei kė jo pra-
dė ti rim tai mo ky tis lie tu viš kai, nes 
vir tu vės kal bos na muo se su ma ma 
ne be pa ka ko. Ma my tė bu vo be raš tė. 
Vy res ni man da vė ge rą pa ta ri mą: 
skai tyk lie tu viš kus laik raš čius. Ir aš 
pra dė jau skai ty ti, nes Ar gen ti no je 
bu vo lei džia mi „Ar gen ti nos lie tu vių 
bal sas“ (lei džia mas Pra no Ožins ko) 
ir „Lai kas“ (tė vų ma ri jo nų). Ži no ma, 
jie ne bu vo la bai sti li zuo ti, bet pa gal 
mū sų stan dar tus ir tą lai ką jie bu vo 
ge ri. Val dy bos na riai at neš da vo laik-
raš čių ir iš ki tų kraš tų. Skai ty da vau 
gar siai, ir tai man bu vo ge ros pa mo-
kos. Du kar tus bu vau ALC pir mi nin-
kas, po li ti nio Vi sos Lie tu vos iš lais-
vi ni mo ko mi te to (VLI Ko) stei gė jas 
Ar gen ti no je, pir mi nin kas ir at sto vas 
Mad ri de, Hel sin ky je vy ku sio se kon-
fe ren ci jo je. Po li ti niais rei ka lais ir 
kaip žur na lis tas ap va žia vau pa sau lį. 
1992 m., kai Lie tu va at ga vo ne pri-
klau so my bę, V. Land sber gio pa ta ri-
mu su kū riau Lie tu vos in for ma ci jos 
biu rą. Biu ras vei kia ma no na muo se 
Bu e nos Ai res. Kai Lie tu vos pre zi den-
tas A. Bra zaus kas lan kė si Ar gen ti no-
je, jis lan kė si ir Lie tu vos in for ma ci-
jos biu re. 

–Papasakokite, kaip gyveno
Jūsųtėveliųkartoslietuviai.

–Kai aš bu vau jau nas, lie tu-
viai Ar gen ti no je gy ve no la bai var-
gin gai ir jiems bu vo sun ku iš lai ky ti 
lie tu vy bę. Mū sų tė vų dau gu ma bu vo 
ri bo tos kul tū ros, ūkio dar bo žmo nės. 
Bai gu sie ji pra di nę mo kyk lą jau bu vo 
lai ko mi ap si švie tu siais. Ma no tė ve lis 
bu vo 4 me tus lan kęs pra di nę mo kyk-
lą ir jau bu vo lai ko mas ap si švie tu siu. 
Ma my tė mo kyk los ne lan kė nė vie nos 
die nos ir vos mo kė jo pa si ra šy ti. Man 
ne gė da to sa ky ti, nes mū sų tė vai tu rė-
jo la bai stip rią lie tu viš ką dva sią. Jie 
įskie pi jo mums mei lę Lie tu vai. Ma-
my tė kiek vie ną die ną pa sa ko jo apie 
Lie tu vą, sa kė, kai nu va žiuo si te, kad 
ži no tu mė te. 

–Kadapirmąkartąatvykote
įLietuvą?

–Aš 35 me tus kas met ėjau į 
So vie tų są jun gos am ba sa dą pra šy-

ti lei di mo nu va žiuo ti į Lie tu vą ir 
kiek vie ną kar tą gau da vau at sa ky mą: 
„net“. Ir tik 1991 m. pa ga liau at va-
žia vau, dar per Mask vą. Nu jau čiau, 
kad ma ne ban dys an ga žuo ti, to dėl 
prieš iš va žiuo da mas pa si ta riau su sa-
vo svai niu, žmo nos bro liu, ku ris yra 
vie nin te lis lie tu vis, gi męs už sie ny je 
ir pa sie kęs ge ne ro lo laips nio, Faus-
ti nu Šven čio niu. (Sa vo uni for mą jis 
pa do va no jo Kau no ka ro mu zie jui ir 
aš ją at ve žiau.) Jis ne ma lo nu mų at ve-
ju pa ta rė kreip tis į Ar gen ti nos ka riuo-
me nės at sto vą Mask vo je, ku ris bu-
vo jo drau gas. Bu vo in ci den tas, bet 
vis kas bai gė si lai min gai. Kad ma no 
la ga mi nas bu vo ap žiū rė tas, su pra tau 
iš to, jog bu vo din gęs vie nas pa ke tas 
ka vos. Vil niu je su si pa ži nau su pre zi-
den tu V. Land sber giu.

–Kiek Argentinoje lietuvių

irkiekjųveiklių?
–XX a. pir mo je pu sė je at vy ko 

apie 35 tūkst. Ar gen ti na la bai di de lis 
kraš tas, jie iš si blaš kė po pro vin ci jas, 
ki ti mi rė, ki ti grį žo į Lie tu vą. Kiek 
yra da bar, sun ku pa sa ky ti, bet apy tik-
riai to kių, ku rie pri klau so or ga ni za ci-
joms, lan ko Mi šias lie tu vių pa ra pi jo-
je, ga li bū ti apie 3 tūkst. Jie dau giau 
ar ma žiau kal ba lie tu viš kai, su si jau-
di na kal bė da mi apie Lie tu vą ir t.t. 
Pvz., San Mar ti no mies to bur mist ras 
dr. Ri car do Ivoš kus, ma no drau gas, 
taip pat gi męs Ar gen ti no je. Bet daug 
to kių, ku rie su kū rė ar gen ti nie tiš kas 
šei mas ir nu tau tė jo, už mir šo sa vo 
kal bą. Pa žįs tu to kių. Kai jie man sa-
ko – kur nu ei si su lie tu vių kal ba, aš 
jiems sa kau, kad bū ti lie tu viu yra gar-
bin ga, nes Lie tu vos yra la bai gar bin-
ga is to ri ja, daug gar bin ges nė ne gu 

ArtūrAsMičiudAs1987M.roMojeLietuViškAiužkALbinoprošALįeinAn
tįpopiežiųjonąpAuLiųiiirpopiežiussustojosujuopAsikALbėti,pAkVietęs
AtVykti įroMą, kur buVo ruošiAMAsi šVęsti LietuVos krikščionybės 600
ąsiAsMetines

nukeltaį16psl.
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Rug pjū čio 6–9 d. Ker na vė je 
vy ko Pa sau lio Lie tu vių Ben druo me-
nės (PLB) kraš tų pir mi nin kų ir Pa sau-
lio lie tu vių jau ni mo są jun gos kraš tų 
pir mi nin kų su va žia vi mas, ku rio ren-
gi mą pa rė mė Tau ti nių ma žu mų ir 
iš ei vi jos de par ta men tas prie LR Vy-
riau sy bės. Su si rin ko va do vai ar ba jų 
at sto vai iš 27 ša lių (iš 36 kraš tų lie tu-
vių ben druo me nių): Pie tų ir Šiau rės 
Ame ri kos, Aust ra li jos, Va ka rų ir Ry-
tų Eu ro pos, Ru si jos, Ka zach sta no, 
Gru zi jos. Bu vo ap tar ti emig ra ci jos 
rei ka lai, iš ei vių so cia li niai, švie ti-
mo, PLB spau dos ir in for ma ci jos, 
re li gi niai, kul tū ros, vi suo me ni niai, 
fi nan si niai, or ga ni za ci niai rei ka lai. 
Dar bas bu vo in ten sy vus ir pro duk-

ty vus. Į su va žia vi mą bu vo at vy kę ir 
pa sau lio lie tu vi jos at sto vus svei ki no 
Lie tu vos pre zi den tas Val das Adam-
kus, Sei mo pir mi nin kas Vik to ras 
Mun tia nas, ke le tas Sei mo na rių: Ar-
mi nas Ly de ka, Vy tau tas Kam ble vi-
čius, Vi li ja Alek nai tė Ab ra mi kie nė, 
per skai čiu si pra ne ši mą apie tau tą ir 
tau tiš ku mą, Lai ma Mo ge nie nė – Sei-
mo ir PLB ko mi si jos pir mi nin kė, 
mi nis te ri jų at sto vai, įvai rių sri čių 
spe cia lis tai, ku rie bu vo pa kvies ti in-
for muo ti ar ba kon sul tuo ti įvai riais 
klau si mais. 

Daug dė me sio už sie nio lie tu-
vių su si bū ri muo se ski ria ma dvi gu-
bos pi lie ty bės te mai – tau tie čiai jau-
čia si la bai ap vil ti, nes nuo pra ėju sių 

me tų ru dens Kon sti tu ci nio teis mo iš-
aiš ki ni mu nau jai gau nan tys ki tos ša-
lies pi lie ty bę Lie tu vos pi lie čiai au to-
ma tiš kai pra ran da lie tu viš ką ją. Ypač 
jiems skau du, kad Lie tu vos pi lie ty bę 
pra ran da jų vai kai, jei gu gims ta kraš-
te, kur gims tant au to ma tiš kai įgy ja-
ma tos ša lies pi lie ty bė. Pre zi den tas, 
ke le tą de šimt me čių taip pat bu vęs 
PLB na rys, pa si sa kė už dvi gu bos 
pi lie ty bės iš lai ky mą, su re gu lia vus 
Lie tu vos įsta ty mus. Su va žia vi mo 
da ly viai šį jo pa reiš ki mą su ti ko plo-
ji mų aud ra. „Kur be bū tu me, tu ri me 
jaus ti, kad esa me ne da lo mos tau tos 
da lis. Mū sų pa grin di nė idė ja – bur-
ti, su da ry ti są ly gas iš lai ky ti kal bą, 
kul tū rą – iš li ko. Pa grin di nis tiks las 

PasaulioLietuviųBendruomenės
kraštųvadovaibuvosusirinkęKernavėje

pLbirpLjskrAštųpirMininkųsuVAžiAViMe.priekyje–pLbVALdybosnAriAi:(iškAirės)preL.edMundAsputri
MAs,AngeLėVAičiūnienė,birutėnenArtAVičiūtė,dALiAHenke,LoretApAuLAuskAitė,dr.dALiAgiedriMienė
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nė ra pa si kei tęs. Lie tu vos Kon sti tu ci-
jos straips nis yra iš kė lęs pro ble mų. 
Rei kia tik tei si nio de ri ni mo, nu si sta-
ty ti tai syk les. Gy ve ni mas ko re guo ja. 
Tu ri me pa kan ka mai ge rų tei si nin kų, 
kad tas klau si mas bū tų iš spręs tas. Ne-
pa skęs ki me emo ci jo se. At sa ky mai 
yra. O tiks las mū sų vie nas – iš lai ky ti 
tau tą“, – sa kė LR pre zi den tas.

Sei mo pir mi nin kas Vik to ras 
Mun tia nas kal bė jo apie emig ra ci jos 
mas tus, su ly gi nęs juos su ka ro nuos-
to liais, ku rie tu rės įta kos ir Lie tu vos 
eko no mi kos mas tams.

Svei ki ni mo žo dy je Tau ti nių 
ma žu mų ir iš ei vi jos de par ta men to 
di rek to rius An ta nas Pet raus kas pa ti-
ki no, kad jo va do vau ja ma Lie tu vos 
įstai ga „vi sa da sten gia si lai ky ti ran-
ką ant PLB pul so“.

Po su va žia vi mo šei mi nin kų 
– PLB val dy bos pir mi nin kės Re gi-
nos Na ru šie nės ir PLJS val dy bos pir-
mi nin ko Sta sio Ku lia vo įžan gi nių žo-
džių pra si dė jo da ly ki niai po kal biai 
(po sė džiams va do va vo PLB val dy-
bos pirm. R. Na ru šie nė ir vi ce pir mi-
nin kas Pet ras Mak si ma vi čius). Juos 
pa ra dė jo pats jau ni mo va do vas S. 
Ku lia vas, at si skai tęs su va žia vi mui 
už jau ni mo ir spor to ko mi si jos dar-
bą. Tie siog ste bė ti na, kad jau nuo lis 
iš Ka na dos, ten gi męs ir au gęs, kal bė-
jo to kia pui kia lie tu vių kal ba. 

Sva rių pra ne ši mų per skai ty ta 
ant ra ja me po sė dy je, ku ris bu vo skir-
tas emig ra ci jos te mai. Pra ne ši mus 
pa da rė šio po sė džio va do vė Nor ve-
gi jos LB pirm. Dai na Bog da nie nė, 
ku ri pa reiš kė, kad Nor ve gi jo je ne ofi-
cia lio mis ži nio mis jau esa ma apie 40 
tūkst. lie tu vių. Jų dau gu ma ne no ri 
jung tis į or ga ni za ci jas, to dėl vi suo-
me ni nis gy ve ni mas yra ga na pro-
ble miš kas. Ir tai iš da lies są ly go ja 
fak tas, kad Lie tu vo je pri klau sy ti or-
ga ni za ci joms nė ra po pu lia ru, o vi suo-
me niš ku mas aso ci juo ja si su rėks min-
gais vei kė jais. Kal bė to jos nuo mo ne, 
tarp už sie nio lie tu vių yra ga jus var to-
to jiš kas in di vi du a liz mas. D. Bog da-
nie nė įspė jo ko le gas iš ki tų kraš tų, 
kad ku ria si al ter na ty vios ben druo me-
nės, ku rios gau na pi ni gų iš Lie tu vos. 
Tai ne pa de da bur ti lie tu vių. D. Bog-

da nie nė pa tei kė liūd nų prog no zių at-
ei čiai – šiuo me tu už sie ny je yra daug 
lie tu vių, ku rie ten pra ras svei ka tą ir 
grįš ne už si dir bę pen si jos. Lie tu vai 
po 10-15 me tų ga li tek ti sun ki naš ta 
juos iš lai ky ti. 

Tuo pa čiu klau si mu kal bė jo 
žur na lis tas ir po li to lo gas To mas Dap-
kus, PLB at sto vas Lie tu vo je Gab rie-
lius Žem kal nis, Is pa ni jos LB pirm. 
Lo re ta Pau laus kai tė, D. Bri ta ni jos 
LB pirm. Ži vi lė Il gū nai tė. Be ki ta 
ko, ji pa tei kė įdo mių skai čių, ku rie 
lei džia nu jaus ti emig ra ci jos mas tus 
įvai rio se ša ly se. Ji in for ma ci jos srau-
te yra ra du si sta tis ti ką, kiek į ku rią 
ša lį iš Lie tu vos pa siun čia ma pa što 
siun tų ir laiš kų. Į D. Bri ta ni ją siun tų 
ypač pa dau gė jo – per me tus iš siun-
čia ma 96,7 to nos; į Ai ri ją – 13 to nų; 
į Is pa ni ją – 6 to nos. Iš to ji spren-
džia, kad di džiau sias emig ran tų srau-
tas vis dėl to yra ne į Ai ri ją ir Is pa ni-
ją, o į An gli ją. 

Apie emig ra ci ją Is pa ni jo je 
kal bė ju si Lo re ta Pau laus kai tė sa kė, 
kad ši ša lis, iki tol emig ran tams bu-
vu si ne pa trauk li, ne bu vo pa si ruo šu si 
to kiam di de liam srau tui. Lie tu viai 

is pa nams ne įdo mūs, nes tė ra 20-oji 
tau ti nė ma žu ma. Nors esa ma kai mų, 
kur lie tu viai su da ro di de lę vie ti nės 
ben druo me nės da lį ir yra svar būs vie-
tos po li ti kams, ku rie pre ten duo ja į jų 
bal sus sa vi val do je. 

Dis ku si jo se emig ra ci jos klau-
si mu bu vo ir pa ta ri mų, ir klau si mų, 
ir pa siū ly mų. Švei ca ri jos, kur esa ma 
apie 500 lie tu vių, LB pirm. Jū ra tė 
Kas per sen pra ne šė, kad LB ne ti kė tai 
su si dū rė su pro sti tu ci jos pro ble ma. Į 
juos krei pė si or ga ni za ci ja, glo bo jan-
ti į pro sti tu ci jos pin kles pa te ku sias 
mer gi nas ir mo te ris, pra šy da ma į LB 
tin kla la pį įdė ti in for ma ci ją, kur mo-
te rys bė dos at ve ju ga lė tų kreip tis. 

Bel gi jos lie tu vių va do vė Au-
re li ja Go ris No rie nė pri ta rė, kad ka-
li niams ir pro sti tu tėms rei kia pa gal-
bos. Ten ka rū pin tis ir lie tu vė mis mo-
te ri mis, ku rios, už au gi nu sios vai kus, 
lie ka vie nos be vil tiš ko je pa dė ty je, 
nes bū na ne už si dir bu sios pen si jos, 
o te kė da mos bu vo neiš si aiš ki nu sios 
sa vo tei sių. 

Ru si jos at sto vas, St. Pe ter bur-
go LB pirm. Gin tau tas Žel vys kal bė-
jo, kad Ru si jo je lie tu vių pro ble mos 

pAsAuLioLietuViųjAuniMosąjungosAtstoVAisuVAžiAViMe:(iškAirės)d.
britAnijos jAuniMoVAdoVėLAurAdzeLzytė,pLjspirMininkAsstAsysku
LiAVAs,urugVAjAusjAuniMoAtstoVėVeronikAkAVALiAuskAitėirbrAziLijos
AtstoVė,neturintinėLAšeLioLietuViškokrAujo,betLAbAinorintibūtiLie
tuVe,juLiAukAi
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yra vi sai ki to kios ne gu Va ka ruo se. 
Di džiau sia pro ble ma čia yra sun kios 
ma te ria li nės są ly gos ir Lie tu vių Ben-
druo me nei ten ka rū pin tis bu vu sių 
trem ti nių lai do ji mu ir ki to mis so cia-
li nė mis pro ble mo mis.

Ta me pat po sė dy je ap tar ti so-
cia li niai rei ka lai. So cia li nių rei ka lų 
ko mi si jos pirm. dr. Da lia Gied ri mie-
nė ta rė si su PLB kraš tų at sto vais, 
kaip su su muo ti so cia li nes už sie nio 
lie tu vių pro ble mas. Tuo tiks lu ji iš-
pla ti no an ke tą.

Pla tus po kal bis vy ko švie ti-
mo klau si mais. Švie ti mo ko mi si jos 
ata skai tą pa tei kė pir mi nin kė Lo re ta 
Pau laus kai tė. Už sie ny je vei kia 160 
li tu a nis ti nių mo kyk lų, jo se mo ko si 
6 tūkst. mo ki nių ir juos mo ko apie 
400 mo ky to jų. Pa si gir do pa vo jaus 
sig na las – mo kyk lė lės stip rė ja, no-
ri jaus tis sa va ran kiš kos ir tie sio giai 
ben drau ti su PLB val dy ba ir TMI Du 
ir ne no ri ben dra dar biau ti su kraš to 
lie tu vių ben druo me nė mis. 

Ki tuo se po sė džiuo se ap tar ti 
in for ma ci jos ir spau dos rei ka lai: „Pa-
sau lio lie tu vio“ lei dy ba, in ter ne ti nio 
pus la pio pa lai ky mas, tar pu sa vio in-
for ma ci jos sklai da ir kt. 

Re li gi nių rei ka lų ap ta ri mui 
va do va vo prel. Ed mun das Put ri mas, 

da ly va vo Vys ku pų kon fe ren ci jos sek-
re to rius mons. Gin ta ras Gru šas ir 
Lie tu vos liu te ro nų vysk. Min dau gas 
Sa bu tis. 

Kul tū ros rei ka lų ko mi si jos 
pirm. In ga Lan chas ne tik ve dė po kal-
bį, bet ir pa tei kė ko mi si jos ata skai tą. 
Tarp ki tų klau si mų už sie nio lie tu viai 
do mė jo si ir Lie tu vos pa si prie ši ni mo 
oku pa ci jai is to ri ja. PLB kraš tų pir mi-
nin kams at si skai tė prieš po rą me tų 
PLB kul tū ros ko mi si jos pra dė to vyk-
dy ti pro jek to „Lie tu vos par ti za nų ir 
an ti so vie ti nio pa si prie ši ni mo do ku-
men tų kau pi mas ir in for ma ci jos apie 
juos rin ki mas“ va do vas Al kis Ja ras. 
Daug įvai rios in for ma ci jos pa tei kė 
TMI Do, ki tų ins ti tu ci jų pa rei gū nai. 

Vi suo me ni nių rei ka lų po sė dy-
je da ly va vo Lie tu vos gy ven to jų ge-
no ci do ir re zis ten ci jos ty ri mo cen tro 
di rek to rė Da lia Kuo dy tė, ku ri skai tė 
pra ne ši mą te ma „In for ma ci jos apie 
Lie tu vių tau tos ge no ci dą pla ti ni mas 
už sie ny je“. Apie dvi gu bos pi lie ty bės 
pro ble mą kal bė jo Pi lie ti nės vi suo-
me nės ins ti tu to di rek to rius Da rius 
Kuo lys, Re gi na Na ru šie nė, Žmo gaus 
tei sių ste bė ji mo ins ti tu to di rek to rius 
Hen ri kas Mic ke vi čius. Apie Lie tu-
vos stra te gi ją už sie nio lie tu vių klau-
si mais kal bė jo Sei mo na rė ir ben dros 

Sei mo ir PLB ko mi si jos pir mi nin kė 
Lai ma Mo ge nie nė. 

Per ke tu rias die nas bu vo ap-
tar ta dar daug vi daus ir san ty kių su 
Lie tu va bei ki to mis or ga ni za ci jo mis 
klau si mų. Ste bė ti na, kad po sė džiai 
bu vo la bai pa rei gin gai lan ko mi, nie-
ka da ne trū ko nei da ly vių, nei dis ku-
tan tų, nei ap tar ti nų klau si mų: kaip 
pa sau lio lie tu vi ja bus at spin dė ta 
Val do vų rū muo se, ko kias LB kraš-
tų vė lia vas kur si me; ar su ge bė si me 
iš lai ky ti „Pa sau lio lie tu vio“ žur na-
lą; ko dėl ski lo Lat vi jos ir Mol do vos 
Lie tu vių ben druo me nės ir t.t. Ge ram 
svars ty bų kli ma tui pa dė jo gra ži Ker-
na vės ap lin ka, ge ras oras ir ge ras 
„Ker na vės ba jo ry nės“ vieš bu čio 
ap tar na vi mas. Ki tą va sa rą pa sau lio 
lie tu vi ja su si burs PLB Sei me, ku ris 
vyks taip pat Lie tu vo je, o šių me tų 
spa lį dar po sė džiaus Sei mo ir PLB 
ko mi si ja.

Dau giau me džia gos ir įspū-
džių iš su va žia vi mo pa teik si me ki-
tuo se nu me riuo se. Su si ti ki mų bu vo 
daug, bu vo per skai ty ta daug ge rų 
pra ne ši mų, tad me džia gos, ku ri bū tų 
įdo mi vi siems pa sau lio lie tu viams, 
taip pat yra ne ma žai. 

AudronėV.Škiudaitė

pAsAuLioLietuViųVAdoVAiekskursijojepokernAVę,kuriąVedėArcHeoLogAsHAb.dr.ALgirdAsgirininkAs
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Lie tu vo je sėk min gai vyk do-
mas pro jek tas „Pro tų su sig rą ži ni mo 
pro gra mos pa ren gi mas ir įgy ven di ni-
mas“, pa gal ku rį į Lie tu vos moks lo 
cen trus trum pa lai kiams vi zi tams at-
vyks ta lie tu viai moks li nin kai iš vi so 
pa sau lio. 

Ke li moks li nin kai no riai su-
ti ko pa si da lin ti įspū džiais, pa tir tais 
vi zi tų lai ko tar piu. Iš Šve di jos Lun do 
uni ver si te to at vy ku sią moks li nin kę 
Dai vą Dau kan tai tę ma lo niai nu ste bi-
no My ko lo Ro me rio uni ver si te to bib-
lio te ka, – „la bai iš si plė tė ga li my bė 
skai ty ti bei at si spaus din ti už sie nio 
žur na luo se skel bia mus straips nius, 
taip pat bib lio te ko je žy miai pa gau sė-
jo kny gų už sie nio kal ba“. 

„Šios pro gra mos ri bo se aš tu-
rė jau ga li my bę in teg ruo tis į Lie tu-
vos moks li nin kų ben druo me nę, pa-
jus ti ją iš vi daus. Ne pai sant to, kad 
ir anks čiau ne bu vo nu trū kę ry šiai su 
Lie tu vos moks li nin kais, ma nau, kad 
ben dra dar bia vi mas po ma no vi zi to 
taps dar ar ti mes nis ir in ten sy ves nis“, 
– pa tir ti mi da li jo si iš JAV, Pit tsbur-
gho uni ver si te to Ant ro po lo gi jos de-
par ta men to, at vy ku si moks li nin kė 
Ne rin ga Klum by tė.

Iš An gli jos at vy kęs moks li nin-
kas To mas Bal ke lis di džiau siu vi zi to 
lai mė ji mu lai ko as me ni nių aka de mi-
nių kon tak tų už mez gi mą: „Lie tu vo-
je su si rin kau ne tik me džia gos sa vo 
moks li niam dar bui, bet ir su si pa ži-
nau su is to ri kais, ku riuos anks čiau 
pa ži no jau tik iš jų dar bų“.

„Vi zi to nau da abiem pu sėm 
di de lė. Vi zi tas su tei kė ga li my bę ap-
si lan ky ti įvai rio se kli ni ko se, dir ban-
čio se su lė ti nio skaus mo li go niais, 
gi liau su si pa žin ti su kli ni ki nio dar bo 
spe ci fi ka, už megz ti kon tak tus tiek 
moks le, tiek me di ci no je“, – apie vi-
zi to nau dą pa sa ko jo į Kau no me di ci-
nos uni ver si te tą at vy ku si moks li nin-
kė In drė Bi le vi čiū tė-Ljun gar.

Vi zi tų sėk mę ir tei gia mus da-

ly vių at si lie pi mus le mia ne tik at vy-
ku sių moks li nin kų nu si tei ki mas bei 
po žiū ris į pro jek tą. Vi są vi zi to lai ko-
tar pį at vy ku siems ty rė jams pa de da 
ko or di na to riai. Anot moks li nin ko vi-
zi tą ko or di na vu sio Kau no me di ci nos 
uni ver si te to Neu ro lo gi jos kli ni kos 
lek to riaus ir gy dy to jo dr. Kęs tu čio 
Pet ri ko nio, svar biau sia vi zi to ko or di-
na vi mo da lis – vi zi to pro gra mos su-
da ry mas. „Nors at vyks tan čio moks-
li nin ko veik la Lie tu vo je pla nuo ja ma 
iš anks to, at si tin ka taip, kad žmo gus, 
su ku riuo bu vo ti ki ma si su si tik ti, at-
šau kia su si ti ki mą. To dėl la bai svar bu 
iš anks to nu ma ty ti at sar gi nius va rian-
tus – iš vy kas ar vi zi tus, ku rių lai kas 
nė ra griež tai nu sta ty tas. Tai ypač 
svar bu, kai vi zi tas trum pas –10-12 
die nų“, – tei gia dr. Pet ri ko nis.

Sie kiant, kad at vy kęs moks-
li nin kas kuo dau giau lai ko ga lė tų 
skir ti moks li nei veik lai, įgy ven din tų 
už si brėž tus tiks lus bei įsi ti kin tų pro-
jek to nau da, ko or di na to riai rū pi na si 
vi sais bu hal te ri niais, fi nan si niais bei 
dar bo ap skai tos rei ka lais pri iman čio-
jo je ins ti tu ci jo je. Ko or di na to rių dar-
bas la bai pri klau so ir nuo nu ma ty tos 
moks li nin ko veik los vi zi to lai ko tar-
piu. Vy tau to Di džio jo uni ver si te to 
So cio lo gi jos ka ted ros ve dė ja prof. 
dr. Jo lan ta Kuz ne co vie nė ko or di na-
vo vi zi tą, ku rio me tu bu vo or ga ni zuo-
ja mi se mi na rai, ve da mos pa skai tos, 
tei kia mos kon sul ta ci jos. „Se mi na rai 
vy ko ke liuo se Lie tu vos uni ver si te-
tuo se, tai gi man te ko rū pin tis vi sais 
or ga ni za ci niais dar bais, o pa si bai gus 
se mi na rams bu vo ren gia mos ata skai-
tos“, – pa tir ti mi da li ja si pro fe so rė. 

„Šis pro jek tas svar bus tuo, 
kad, su for mu la vus idė ją, pa ren gus 
jos įgy ven di ni mo pla ną bei ga vus 
fi nan sa vi mą, at si ran da ga li my bė ap-
lan ky ti ko le gas ir ben dra min čius Lie-
tu vo je, su ku riais už mez ga mi glau-
des ni ry šiai, pa si kei čia ma pa tir ti mi,“ 
– kaip prie žas tį, ko dėl moks li nin kai 

tu rė tų bū ti su in te re suo ti da ly vau ti 
pro jek te, įvar di ja KMU Neu ro lo gi-
jos kli ni kos lek to rius. Prof. Jo lan ta 
Kuz ne co vie nė tei gia, kad jos ko or di-
nuo tas vi zi tas bu vo mak si ma liai nau-
din gas tiek at vy ku siai moks li nin kei, 
tiek uni ver si te tui, nes moks lo ša ka, 
ku riai at sto va vo at vy ku si ty rė ja, Lie-
tu vo je nė ra pla čiai iš vys ty ta. 

Pro jek tas „Pro tų su sig rą ži ni-
mo pro gra mos pa ren gi mas ir įgy-
ven di ni mas“ fi nan suo ja mas pa gal 
Lie tu vos 2004–2006 me tų ben dro jo 
pro gra ma vi mo do ku men tą „Žmo giš-
kų jų iš tek lių plėt ra“.

GintarėŽalytė
RsV kon sul tan tė

Jaupusmetįsėkmingaiorganizuojami
mokslininkųvizitaiLietuvoje

MoksLininkė indrė biLeVičiūtė
LjungArbuVoAtVykusiįkAuną
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pats po pie žius. Kon cer te at ski rais an-
sam bliais ar ir vi sos kar tu skam bi no 
dau giau kaip 600 kan kli nin kių. Tei-
sin gai, kan kli nin kės – vien mo te rys 
ir mer gi nos. Sve čia vo si es tų ir lat vių 
kan kli nin kės, prie ku rių skam ban čių 
dai nų ne re tai pri si dė da vo ir mū siš-
kės. Nuo sta bu!

Pas ku ti nis kon cer to kū ri nys 
– „Lie tu va bran gi“. Jos klau sė mės at-
si sto ję, juk tai oku pa ci nių me tų tau-
tos him nas.

Vil niu je gy ve nan ti 102 me tų 
am žiaus Ona Mi kuls kie nė, bu vu si 
„Čiur lio nio“ an sam blio kan kli nin-
kų va do vė, pir mo sios lie tu vių dai nų 
šven tės 1924 me tais da ly vė, at siun tė 
svei ki ni mą, ku ris bu vo vi siems per-
skai ty tas.

Penk ta die nį, nuo sau lė te kio 

iki sau lės nu si lei di mo, Vil niaus cen-
tre – pi lių te ri to ri jo je ir Se rei kiš kių 
par ke vy ko fol klo ro die na, o va ka re 
– šo kių šven tė, šį kar tą Kau ne, pir mą 
kar tą po dau giau nei pu sės am žiaus.

Į Kau ną ne nu vy ko me, nes tuo 
pa čiu me tu da ly va vo me Vals ty bės 
die nos pri ėmi me Pre zi den tū ro je.

Kau nui pa si se kė. Nors ke lias 
die nas vyks tant re pe ti ci joms vis li jo 
ir šo kė jai net ne ga lė jo iš si džio vin ti 
ba tų, ta čiau pa čios šo kių šven tės me-
tu nu sto jo li jus ir šven tė pra ėjo links-
mai ir įspū din gai.

Ker na vė je „Gy vo sios ar che o-
lo gi jos die nos“ dėl lie taus ta po tik 
vie nos die nos ren gi niu. Lie tus truk-
dė ir fol klo ro die nai Vil niu je, bet tai 
ne at bai dė dau ge lio vil nie čių ir sve-
čių.

Lie pos 5–8 Vil niu je 
vy ko Lie tu vių dai nų šven
tė, į ku rią bu vo at vy kę ir 
ne ma žai dai nos ir šo kių 
gru pių iš už sie nio. Pa tei
kia me PLB at sto vo Lie tu
vo je Gab rie liaus Žem kal
nio įspū džius iš šven tės.

IrniekasniekadaLietuvosnebeištrinsišžemėlapio
GabrieliusŽemkalnis

Lie tus ne su truk dė pa grin di nių 
Dai nų šven tės ren gi nių. Tie sa, Kan-
klių po pie tė, tu rė ju si vyk ti Vil niaus 
uni ver si te to Skar gos kie me ket vir ta-
die nį, bu vo per kel ta į Šv.Jo nų baž-
ny čią, į ku rią su si rin ko tiek žiū ro vų, 
kad ne bū tų til pę nė vie no žmo gaus 
dau giau, net jei ten bū tų at vy kęs 

norsLietingAs,betpAsipuošęssutikodAinųšVentėsdALyViusViLnius
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Vals ty bės die na – Min dau-
go ka rū na vi mo die na pra si dė jo 10 
va lan dą ry to Pre zi den tū ro je, pre zi-
den tui įtei kiant vals ty bi nius ap do-
va no ji mus už nuo pel nus Lie tu vai. 
Aukš čiau si ą jį ap do va no ji mą – Vy čio 
Kry žiaus or di no Ko man do ro di di jį 
kry žių pre zi den tas sky rė Vy tau tui 
Po ciū nui, bu vu siam vals ty bės sau gu-
mo ka ri nin kui, tra giš kai žu vu siam 
Bal ta ru si jo je ei nant tar ny bi nes pa-
rei gas. Ap do va no tas ir Mar ce li nas 
Ig na ta vi čius, 1946 me tais iš gel bė jęs 
ir į Lie tu vą iš Ko mi (Si bi re) par ga-
be nęs 80 naš lai čiais trem ty je li ku sių 
vai kų. Ge di mi no or di no Ri te rio kry-
žiu mi ap do va no ta Ni jo lė Bra žė nai tė 
Luk šie nė Pa ro net to iš JAV. Ni jo lė 
yra prieš po rą me tų Mel bour ne mi-
ru sios Vi dos Vai tie kū nie nės dvy nė 
se suo, le gen di nio par ti za no Juo zo 
Luk šos-Dau man to naš lė. Ap do va no-
ji mas skir tas „Gy dy to jai, vi suo me-
ni nin kei, lie tu viš ko są mo nin gu mo 
iš ei vi jo je ug dy to jai, įsi pa rei go ji mo 
ne pri klau so mai Lie tu vos vals ty bei 
tra di ci jų puo se lė to jai, jau ni mo glo bė-
jai ir jo pra smin gos veik los sa vo sios 
ša lies la bui ska tin to jai“.

Šeš ta die nį, vė lų va ka rą, lie tui 
ly jant, li po me į Kal nų par ką, kur Tri-
jų kry žių pa pė dė je vy ko An sam blių 
va ka ras. Bai mi no mės, kad dėl lie-
taus va ka ras po at vi ru dan gu mi ne-
įvyks, gal ne su si rinks žmo nės. Kur 
tau! Ar ga li to kie nie kai kaip lie tus ir 
vė jas su stab dy ti lie tu vį nuo dai na vi-
mo ir šo kių? Į slė nį su si rin ko tur būt 
apie 10 000 – tiek yra vie tų, na, ir 
dau giau kaip 1000 da ly vių.

Tris su pu se va lan dos ža vė jo-
mės are no je skrai dan čiais tau ti niais 
rū bais pa si puo šu siais vai kais, jau-
nuo liais, vy res niai siais, liau dies ka-
pe lų or kest ru, sau lės ei gos ins ce ni-
za vi mais. Sun ku nu pa sa ko ti tą gro žį 
ir jaus mą, ma tant, kad štai – mū sų 
Lie tu va, dėl ku rios ko vo ta ir ko vo ja-
ma, dėl ku rios krau jas ir aša ros lie ta, 
mū sų Lie tu va, ža liuo jan čia va sa ra 
su žy dė ju si. Kon cer tui pa si bai gus vi-
si da ly viai are no je ir žiū ro vai slė ny-
je skan da vo: LIE TU VA, LIE TU VA, 
LIE TU VA. Su tik ru jaus mu, ne vie-
nas su džiaugs mo aša ro mis. Į dan gų 

ki lo ug nies žvaigž dės. Ir vis li jo, li jo, 
li jo, bet tai nie kam ne bu vo svar bu.

Ren gi nio me tu vi si su glau dė-
me skė čius, te gul ly ja ant mū sų gal-
vų, bet ne kliu dy ki me vie ni ki tiems, 
ne už sto ki me nuo sta baus re gi nio ir 
pa gerb ki me vie ni ki tus, švęs ki me ne 
tik vals ty bės, bet ir tau tos šven tę.

Pas ku ti nie ji Dai nų šven tės 
akor dai  nu skam bė jo Vin gio par ke, 
ne si liau jant lie tui – iš tik rų jų, „čia 
Lie tu va, čia lie tūs ly ja“. Še šio li kos 
tūks tan čių vil nie čių ir sve čių lie tus 
ne su stab dė at ei ti ir iš klau sy ti ir gi tris 
su pu se va lan dos tru ku sio kon cer to.

Prieš mus – di dy sis jung ti nis 
cho ras. Kiek gi ten jų dai na vo? Ir gi 
ke lio li ka tūks tan čių, nuo ma žų vai kų 
iki jau su bren du sių dai ni nin kų, trem-
ti nių, Ka ro aka de mi jos ir vi sų Lie tu-
vos kraš tų cho rų bei po ra tūks tan čių 
mu zi kan tų.

Te le vi zi jos kad rai ro dė ma žų-
jų dai ni nin kų ko jy tes ba lo je, ro dė ir 

jų vei dus, dai nuo jan čius su džiaugs-
mu. Dai nuo jan čius vi sus jun gian čius 
žo džius: „Tė vy ne, tu ma no tė vy ne, 
pri glausk mus prie sa vo šir dies“. O 
to ji tė vy nė – ten, kur gi ria ža liuo ja, 
ir ten, kur pla ka ma no šir dis, pra trū-
ku si kon cer tui pa si bai gus kar tu su 
tūks tan čiais šir džių vėl skan duo te: 
LIE TU VA, LIE TU VA, LIE TU VA... 
Ne tris kar tus, o ne su skai čiuo ja mai 
daug kar tų. Ir kaip tiks lu tai bu vo 
skan duo ti Vin gio par ke – ten, di džia-
ja me 1988 me tų iš si lais vi ni mo Są jū-
džio su si rin ki me, šie žo džiai pra dė jo 
tap ti kū nu – Lie tu va, ma no Lie tu va, 
lais va Lie tu va.

Jei gu šian dien ma nęs kas nors 
pa klaus tų, ko kia yra Lie tu vos at ei tis, 
ne dve jo da mas at sa ky čiau Mai ro nio 
žo džiais: „Jau na, lais va, pa ti sa vęs 
val do vė!“

Ir nie kas nie ka da jos ne be iš-
trins iš že mė la pio.

jAuniejidAinųšVentėsdALyViAi
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–Pirmąkartąvežisavodar
bųparodą įLietuvą.Kaip jautie
si?

– Jaus mas dve jo pas. Ir no riu 
va žiuo ti, ir ne. Kol ne ma tai sa lės, 
kol ne ži nai, kas ten da ro si, sun ku įsi-
vaiz duo ti, kaip ta pa ro da at ro dys.

– Tave Chicagoje daug kas
pažįsta, mato Tavo nuotraukas
spaudoje,tačiauTavodarbųparo
dos net čikagiečiams reikėjo ilgai
laukti.Kodėl?

– Kai tu ri la bai daug ne ga ty vų 
ir jie nė ra su gru puo ti, la bai sun ku 
at rink ti. Pa ro dos su ruo ši mas, ne ga-
ty vų su tvar ky mas už ima daug lai ko. 
Be to, anks čiau nuo trau koms pa da ry-

ti rei kė da vo daug lai ko. Da bar, kai 
nuo trau kas ga li mo men ta liai pa žiū-
rė ti kom piu te rio ek ra ne, tai pa da ry ti 
pa si da rė daug pa pras čiau. Ne ga liu 
pa sa ky ti, kad ma no nuo trau kos ne-
bu vo ro dy tos vi suo me nei. Jos daž nai 
spaus di na mos ,,Drau ge” ir ki tuo se 
spau di niuo se, tai taip pat sa vo tiš ka 
eks po zi ci ja. 

– O kaip Tau po parodos
Chicagojeatrodė,arbuvovertają
rengti?

– Ma nau, kad bu vo ver ta. Tik 
apė mė kaž koks keis tas jaus mas. Pa-
puo liau kaip į sa vo šer me nis. Vi si 
kal ba apie ma ne, gė les do va no ja. Ne-
su prie to pri pra tęs.

–Okadapradėjairimtaido
mėtisfotografija?

– Tur būt dar be si mo ky da mas 
gim na zi jo je. Ta da nu si pir kau pir mą 
ge res nį fo to apa ra tą. Prieš tai ,,žais-
da vau” su ma mos dar Vo kie ti jo je 
pirk tu fo to apa ra tu. Tas fo to apa ra tas 
bu vo nu pirk tas to dėl, kad va žiuo jant 
į Ame ri ką rei kė jo at si kra ty ti vo kiš kų 
mar kių. Ir nors ma ma nie ko ne su-
pra to apie šį daik tą, bet kaž kam pa-
sa kius, kad tai ge ra pre kė, nu pir ko. 
Man, kaip pra de dan čiam, tai bu vo 
tik rai ge ras ,,dar bo įran kis”. Jis ir da-
bar dar vei kia.

–Esibaigęsbiologijosmoks
lus.Arstudijavaifotografiją?

JonoKupriofotoparodaM.Mažvydobibliotekoje
Lie pos mė ne sį Vil niu je, Na cio na li nė je Mar ty no 

Maž vy do bib lio te ko je, vei kė dien raš čio „Drau go“ 
(JAV) ir Čiur lio nio ga le ri jos Chi ca go je su reng ta Jo
no Kup rio fo to pa ro da „Lie tu viai Ame ri ko je“, į ku
rios ati da ry mą su si rin ko la bai daug žmo nių. Jo nas 
Kup rys, 1956 m. gi męs Chi ca go je, 1984 m. įgi jęs fo
to gra fi jos ma gist ro laips nį ir stu di ja vęs pas žy mius 
fo to gra fus – Ro bert Hei ne ken ir Da vid Plow den, dir
ba lie tu vių dien raš ty je ,,Drau gas”. Pa ro do je bu vo ro
do mi jau is to ri ja ta pę įvy kiai, vaiz dai iš se nų jų Chi
ca gos lie tu vių gy ve na mų ra jo nų: Mar qu et te Par ko, 
Brid ge por to, Brigh ton Par ko ir Ci ce ro. Šiuo se ra jo
nuo se lie tu viai bu vo gau siai su si tel kę, vei kė lie tu vių 
pa sta ty tos baž ny čios, klu bai, bu vo įsi kū ru sios or ga ni
za ci jos ir ver slai. Lan ky to jai ma tė Pa verg tų jų tau tų 
pa ra dą, ku riuo kas met Ame ri kos vi suo me nei bu vo pri
me na ma apie So vie tų Są jun gos oku puo tus kraš tus, fik
suo ja mos de monst ra ci jos už Lie tu vos lais vę, lie tu vių 
vi suo me ni nin kai, kul tū ros ren gi niai ir po Lie tu vos ne
pri klau so my bės pa skel bi mo į Chi ca gą at vy ku sių lie tu
vių ren gia mos Jo ni nių šven tės. Jo no Kup rio nuo trau
kos bu vo eks po nuo ja mos Ward Gal le ry, Be ver ly Arts 
Cen ter, Crown Hall Gal le ry ir Čiur lio nio ga le ri jo je 
Chi ca go je. Šiuo me tu jis ruo šia si iš leis ti nuo trau kų 
al bu mą.

Iš Vil niaus J. Kup rio pa ro da per kel ta į Kau ną 
– į Iš ei vi jos ins ti tu tą.

Siū lo me LaimosApanavičienėspo kal bį su Jo
nu Kup riu, da ry tu be si ren giant pa ro dai Lie tu vo je.jonAskupryspArodosAtidAryMe



132007 Rugpjūtis - Rugsėjis  /  Pasaulio lietuvis

tėvynėje

– Taip. Esu bai gęs ,,Ins ti tu te 
of De sign at IIT”, kur įgi jau ma gist-
ro laips nį fo to gra fi jos di zai no sri ty-
je. Ma no di plo mi nis dar bas ma gist ro 
laips niui gau ti bu vo ne iš lie tu vy bės 
gy ve ni mo. Pa si ro džiau kaip tik ras 
bio lo gas – da riau įvai riau sių gy vū nų 
la vo nų nuo trau kas.

–Esi labai užsiėmęs.Mato
me Tave fotografuojant įvairiau
siuoserenginiuoseirgalkartaisne
visadaišdidelionoro,o,kaipsako
ma,,,išreikalo”.Arturilaikofoto
grafuotitiksavomalonumui?

–O, tai aš da rau vi sur ir nuo-
la tos. Vi sur ne šio juo si su sa vim fo-
to apa ra tą ir kai tik pa ma tau man 
pa ti ku sį vaiz dą, bū ti nai jį įam ži nu. 
Bet, ki ta ver tus, ne si jau čiu, kad esu 
koks fo to žur na lis tas. La bai re tai pri-
imu už sa ky mus. Man tas ne pa tin ka, 
jau čiuo si ap ri bo tas, tar si įspraus tas 
į rė mus. To dėl ieš kau kad rų sau, ne-
už mirš da mas ir spau dos. Ta čiau nuo-
trau kos sau ir spau dai – tai du skir tin-
gi da ly kai. 

–Norsfotografuoji,,dūšiai”,
tačiauvistiekesitarsiiržurnalis
tas–fotografas?

– Taip jau iš ei na. Jei gu fo to-
gra fuo ju ren gi nį, daž nai nuo trau ka 
pa ten ka į spau dą. Tad no ri si, kad tie 
svar būs žmo nės, ku rie tiek daug da-
ro lie tu vy bei, lik tų kad re. Iš da lies 
esu kaip ra šy to jas, ra šan tis is to ri nį 
ro ma ną fo to vaiz dais.

– Tadesimetraštininkas?
–Tik pra dė jęs fo to gra fuo ti aš 

tar si ir rin kau tas is to ri jas, vė liau 
tam ne li ko lai ko, ta čiau kai da bar žiū-
riu į kaž ka da da ry tas nuo trau kas, jos 
man tam pa vis įdo mes nės ir įdo mes-
nės, nes dau ge lio žmo nių ne bė ra tarp 
mū sų. Ir ne tik žmo nių. Pa si kei tė gy-
ve ni mo si tu a ci ja, ne bė ra kai ku rių 
ren gi nių – va ka ro nių, po ky lių, ge gu-
ži nių. Ne bė ra kai ku rių li tu a nis ti nių 
mo kyk lų, nu griau ti pa sta tai. Li ko tik 
nuo trau ko se. Li ko is to ri ja.

–Tavo darbai labai įvairūs
–taiiržmonės,irpastatai,irma

siniųbeikitokiųrenginiųnuotrau
kos.Kąlabiausiaipatinkafotogra
fuoti?

–Ma si nes šven tes tik rai nė ra 
įdo mu fo to gra fuo ti. Tu ne ga li bū ti 
vi sur tuo pa čiu me tu, esi ri bo ja mas 
ap lin kos. Ten tik rai yra dar bas, nė ra 
ma lo nu mas. Ne la bai aš ga lė čiau įdė-
ti į to kias nuo trau kas kaž ką as me ni-
nio. Mat ma si nius ren gi nius dau giau-
sia fo to gra fuo ji ne sau, o ki tiems. Jei 
tai bū tų ne lie tu vių dai nų šven tė, o 
ko kios ki tos tau tos, tai aš vi sai ki taip 
dirb čiau. Ne ban dy čiau fo to gra fuo ti 
to kių ma si nių vaiz dų, dau giau dė me-
sio kreip čiau į de ta les, kas man įdo-
miau, ne bū ti nai įam žin čiau tą šven tę 
kaip ren gi nį. Ma si nių ren gi nių nuo-
trau kas da rau tar si is to ri jai. Daug 
la biau mėgs tu fo to gra fuo ti žmo nes. 
Ma no nuo trau ko se tą pa tį žmo gų ga-
li ma ty ti prieš po rą de šim čių me tų ir, 
tar kim, da bar.

–Galašklystu,betlabaima

žaiTavonuotraukosemačiaugam
tosvaizdų?

–Aš fo to gra fuo ju gam tą ir tu-
riu to kių nuo trau kų, ta čiau jos dau-
giau yra su mies to vaiz dais – ko kie 
ge le žin ke lio bė giai ir ant jų gu lin tis 
čiu ži nys. Esu mies to vai kas ir fo to-
gra fuo ju mies tą. Tie sa, bū da mas Lie-
tu vo je esu nu fo tog ra fa vęs ba ra vy ką 
(juo kia si). Man žiū rė ti į jas pa tin ka 
ir jos pa da ry tos kar tais tik rai pro fe-
sio na liai, ta čiau aš pats to kių nuo-
trau kų ne da rau, ne bent tik sau.

–Ar galima pamatyti Tavo
nuotraukų nelietuviškuose leidi
niuose?

–Kar tais ma ne su si ran da ir 
ame ri kie tiš ki lei di niai. Ne lie tu viš kų 
lei di nių re dak ci jos dau giau sia pra šo 
ma no nuo trau kų iš lie tu viš kų ren gi-
nių – dai nų, šo kių šven čių, Lie tu vių 
ope ros pa si ro dy mų.

jonAskuprysM.MAžVydobibLiotekoje,ApsuptAsgAusAusbūriodrAu
gųirgiMinių

nukeltaį14psl.
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Į Vil niaus uni ver si te to Li tu a-
nis ti nių stu di jų ka ted ros or ga ni zuo ja-
mus va sa ros lie tu vių kal bos kur sus, 
ku rie ren gia mi jau ke le tą de šimt me-
čių, šią va sa rą bu vo at vy kę 90 stu-
den tų iš 21 ša lies. Kur sų da ly viai bu-
vo at vy kę iš Bra zi li jos, Di džio sios 
Bri ta ni jos, JAV, Suo mi jos, Ru si jos, 
Bal ta ru si jos, Len ki jos, Lat vi jos, Slo-
vė ni jos, Pran cū zi jos, Ka na dos, Ita li-
jos, Is pa ni jos, Ar gen ti nos, Es ti jos, 
Veng ri jos, Šve di jos, Ny der lan dų, Ar-
gen ti nos, Uk rai nos, Pe ru. Dau giau-
sia stu den tų bu vo at vy kę iš JAV – 25. 
12 stu den tų kur suo se da ly va vo jau 
ne pir mą kar tą, kai ku rie iš jų – net 
3-ią ar 4-tą kar tą. 15 stu den tų bu vo 
lie tu vių kil mės už sie nie čiai. Vie na iš 
jų – Ely tė Stark iš Pit tsburg ho, PA, 
Vi dos Kaz laus kai tės ir Paul Stark 
duk ra. Tai bu vo jos pir mo ji ke lio nė į 
Lie tu vą, to dėl ji la bai jau di no si. Lie-
tu va jos ne nu vy lė, at virkš čiai – li ko 
su ža vė ta sa vo se ne lių Ire nos ir Pet ro 
Kaz laus kų iš Le mon to, IL, gim ti ne 
ir ke ti na į Lie tu vą at vyk ti ki tą va sa-
rą. Kur suo se Ely tė pa to bu li no ne tik 
lie tu vių kal bą, bet ir pa pil dė sa vo ži-
nias, ku rias jai su tei kė se ne liai sa vo 
pa sa ko ji mais ir pri si mi ni mais, apie 
Lie tu vą. Ji su si pa ži no su Lie tu vos 
kul tū ra, da ly va vo eks kur si jo se po 
Lie tu vą. Grį žu si na mo Ely tė tu rė jo 
grei tai vėl su si dė ti la ga mi nus ir iš-
vyk ti į New Yorką, kur pra de da stu-
di juo ti tarp tau ti nį ver slą New Yorko 
uni ver si te te.

LietuviųkalboskursaiVilniausuniversitete

sAMAntHApLetzkeišcHicAgos(iškAirės),eLytėg.stArkišpittsburg
Ho,pA,irMicHeLLeMArkeyišsAnFrAnciscoViLniAusuniVersitetokieMe

–Okaip rinkai nuotraukas
Lietuvai?

–Man bu vo la bai sun ku tai pa-
da ry ti. Nuo trau kų tu riu daug dau giau 
nei ga liu pa ro dy ti. O pa ro dy ti no ri si 
daug... Bu vau nu ta ręs į Lie tu vą siųs-
ti 60 nuo trau kų, ta čiau kai pra dė jau 
dė lio ti, su si da rė 81. Ta pa ro da ap ima 
lai ko tar pį nuo 1973 m. iki 2004-ųjų. 
Tad tie siog su gru pa vau nuo trau kas 

at ski ro mis te mo mis, no rė da mas pa-
ro dy ti kuo dau giau įvy kių, ku rie 
Lie tu vos gy ven to jams gal ne vi si ir 
ži no mi. 

–Kodėl parodai atrinkai tik
juodaibaltasnuotraukas?

–Aš da rau ir spal vo tas nuo-
trau kas, ta čiau, no rint ge rai jas pa da-
ry ti, rei kia la bai ge ros tech ni kos, o 
kol kas, ma no ma ny mu, tech ni ka dar 

nė ra visiškai to bu la. 

–Kotikiesiišsavopirmosios
parodosLietuvoje?

–Tik rai la bai jau di nuo si, 
niekada nežinai, verta ar neverta 
rodyti savo darbus. Ir, ži no ma, lau-
kiu at ei nant žiū ro vų. No riu, kad jie 
dau giau su ži no tų apie lie tu vius Ame-
ri ko je.

atkeltaiš13psl.
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Lie tu vos na cio na li nės Mar ty-
no Maž vy do bib lio te kos fon dai pa-
si pil dė ypač ver tin ga spau dos ko lek-
ci ja – iš Ro mos par ga ben ta dau giau 
nei 16 tūks tan čių vie ne tų Lo zo rai čių 
šei mos kny gų bei pe ri odi nių lei di nių 
rin ki nių. Net trys Lo zo rai čių šei mos 
at sto vai daug me tų ati da vė Lie tu vos 
di plo ma ti nei tar ny bai. Vy res ny sis 
Sta sys Lo zo rai tis (1898–1983), di plo-
ma ti nę tar ny bą pra dė jęs dar 1923 m., 
dir bo Lie tu vos pa siun ti ny bė se Ber ly-
ne, Va ti ka ne, bu vo Lie tu vos Res pub-
li kos už sie nio rei ka lų mi nist ras, nuo 
1939 m. pa skir tas ne pa pras tuo ju pa-
siun ti niu ir įga lio tuo ju mi nist ru Ro-
mon, o Lie tu vą oku pa vus jam bu vo 
pa ves ta ei ti už sie ny je pa si li ku sios 
Lie tu vos di plo ma ti jos še fo pa rei gas, 
ku rias vyk dė dau giau nei ke tu ris de-
šimt me čius, iki pat mir ties. Jau nes ny-
sis Sta sys Lo zo rai tis (1924–1994), 
di plo ma ti nę kar je rą pra dė jęs 1943 
m. Lie tu vos pa siun ti ny bė je prie  Šv. 
Sos to, 1983 m.  pa skir tas Lie tu vos 
pa siun ti ny bės pa ta rė ju Was hing to ne, 
o nuo 1987 m. iki Lie tu vos ne pri klau-
so my bės at kū ri mo bu vo jos va do vas. 
1991 m. Sta sys Lo zo rai tis (jau nes ny-
sis) pa skir tas Lie tu vos am ba sa do riu-
mi JAV. Sa vo di plo ma ti nę tar nys tę 
Lie tu vai jis bai gė bū da mas Lie tu vos 
am ba sa do riu mi Ita li jo je, kur bu vo 
pa skir tas 1993 m. Tais pa čiais me-
tais Sta sys Lo zo rai tis (jau nes ny sis) 
da ly va vo Lie tu vos Res pub li kos pre-
zi den to rin ki muo se. Jis bu vo va di na-
mas „Vil ties pre zi den to“ var du.

Lo zo rai čių šei mos kny gų rin ki-
nį Lie tu vos na cio na li nei bib lio te kai 
per da vė am ba sa do rius Ka zys Lo zo-
rai tis, nuo 1992 iki 2004 m. ėjęs LR 
ne pa pras to jo ir įga lio to jo am ba sa do-
riaus prie Šven to jo Sos to pa rei gas. 
Rin ki ny je su kaup tos vi sų šei mos na-
rių kny gos. Dau giau sia yra Sta sio Lo-
zo rai čio (vy res nio jo) su rink tų lei di-
nių. Tarp jų yra ir kny gų su Lie tu vos 

pa siun ti ny bės Ita li jo je spau du. Ypač 
ver tin gas yra po li ti nių bei is to ri nių 
kny gų rin ki nys – tai  Va ka rų Eu ro-
pos ir ki tų ša lių is to ri kų bei mark siz-
mo-le ni niz mo ty ri nė to jų dar bai apie 
So vie tų Są jun gą, ku riuo se ra šo ma ir 
apie Bal ti jos kraš tų oku pa ci ją ir jos 
pa da ri nius. Dau ge liu at ve jų tai bus 
Lie tu vo je ne ži no mi lei di niai, nes so-
viet me čiu bib lio te kos ne ga lė jo įgy ti 
po li ti nės te ma ti kos už sie nio kny gų. 
Taip pat pa žy mė ti nas gau sus rin ki-
nys kny gų apie Lie tu vą įvai rio mis 
už sie nio kal bo mis, tarp ku rių yra 
la bai re tų, Lie tu vo je ma žai ži no mų 
lei di nių. Rin ki ny je yra ir svar biau si 
tar pu ka rio bei lie tu vių iš ei vi jos is to-
ri nės te ma ti kos lei di niai. 

Ne va lia ne pa mi nė ti Vin cen tos 
Lo zo rai tie nės (1896–1987), žy mios 

vi suo me nės vei kė jos ir pe da go gės, 
pir mo sios  M.Mon tes so ri pe da go gi-
nės mo kyk los idė jų sklei dė jos Lie tu-
vo je, su rink to ypač ver tin go Va ka rų 
Eu ro pos pe da go gi nės li te ra tū ros, 
taip pat ir ge riau sių pa sau li nės vai kų 
gro ži nės li te ra tū ros kny gų rin ki nio, 
ku rį ga lė tu me įvar din ti vai kų li te ra-
tū ros auk so fon du. Vin cen ta Lo zo rai-
tie nė  sten gė si gau ti vai kų kny gas ir 
iš oku puo tos Lie tu vos. Jos bu vo siun-
čia mos į Ro mą pa žįs ta mų žmo nių ad-
re sais.  Di džiu lis gro ži nės li te ra tū ros 
kny gų rin ki nys an glų, pran cū zų, ita-
lų, vo kie čių, lie tu vių, ru sų bei len kų 
kal bo mis liu di ja pla čius vi sų šei mos 
na rių skai ty mo aki ra čius.

Iš Sta sio Lo zo rai čio (jau nes-
nio jo) kny gų ypač ver ta pa žy mė ti lei-
di nius, su rink tus jo di plo ma ti nės tar-

ĮLietuvąpargabentaLozoraičiųšeimosbiblioteka
SilvijaVėlavičienė

Na cio na li nės Mar ty no Maž vy do bib lio te kos Li tu a ni kos sky riaus ve dė ja

AMbAsAdoriuskAzysLozorAitisirpopiežiusjonAspAuLiusiiroMoje
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ny bos Wa shing to ne lai ko tar piu. Tai 
re ti spau di niai, at spin din tys to me to 
po li ti nę pa dė tį griū vant so vie tų im-
pe ri jai  ir liu di jan tys Lie tu vos di plo-
ma ti jos pa stan gas pri ar tin ti Lie tu vos 
ne pri klau so my bės at sta ty mą.

Lo zo rai čių šei mos bib lio te ko-
je su kaup ti ir po ka ri niais me tais Ita-
li jo je lie tu vių kal ba spaus din ti lei di-
niai. Tai laik raš tis „Lie tu vių bal sas“ 
(1945–1947), ku rio pir muo sius nu-
me rius re da ga vo Vin cen ta Lo zo rai-
tie nė, o vė liau ben dra dar bia vo ir Sta-
sys Lo zo rai tis (jau nes ny sis), taip pat 
ku ni go Vin co Min ce vi čiaus  leis tų in-
for ma ci nių biu le te nių „EL TA-press“ 
rin ki niai, tei kę in for ma ci ją apie pa-

dė tį oku puo to je Lie tu vo je, Sa le zie-
čių spaus tu vė je, Ita li jo je, lie tu vių 
kal ba spaus din tos kny gos vai kams, 
skir tos lie tu vių iš ei vi jos jau nimui, 
jau se niai ta pu sios bib liog ra fi nė mis 
re te ny bė mis.

Ko lek ci jo je yra dau giau nei 
10 tūks tan čių vie ne tų įvai rių ša lių 
žur na lų. Tai Va ka rų Eu ro pos is to ri-
niai-po li ti niai žur na lai, ku riuo se gau-
su straips nių apie Lie tu vą. Lie tu vos 
skai ty to jams bus įdo mūs ir len kų bei 
ru sų emig ran tų įvai rio se ša ly se leis ti 
kul tū ros bei po li ti kos žur na lai. Tik-
rą ją Lo zo rai čių šei mos bib lio te kos 
ver tę bus įma no ma nu sta ty ti tik ga-
lu ti nai ją su tvar kius, ta čiau ir da bar 

ga li me teig ti, kad Lie tu vos is to ri jos 
bei kul tū ros ty ri nė to jai ras jo je dau-
gy bę Lie tu vo je li gi šiol ne tu rė tų la-
bai svar bių lei di nių.

Bib lio te kos par ga be ni mo į Lie-
tu vą rei ka lais be Na cio na li nės bib lio-
te kos rū pi no si ir LR Kul tū ros bei Už-
sie nio rei ka lų mi nis te ri jos, Lie tu vos 
am ba sa dos Ita li jo je dar buo to jai.

Redakcijos prierašas. M. 
Mažvydo biblioteka tarėsi su amb. K. 
Lozoraičiu, kad oficialus kolekcijos 
pristatymas Lietuvos visuomenei 
vyks kiek vėliau, jam dalyvaujant, 
deja, rugpjūčio 13 d. Ambasadorius 
mirė...   

Ar gen ti nos ir vi sos P. Ame ri kos. 
Di de lė lie tu vy bės in jek ci ja 

pa si ju to po Ant ro jo pa sau li nio ka ro, 
kai at va žia vo ne ma žas bū rys lie tu vių 
iš DP sto vyk lų Vo kie ti jo je. Tuo me-
tu mes jau bu vo me iš si kvė pę, at ro dė, 
kad to kie ir lik sim. At si ra do tau ti nių 
šo kių gru pės, su si tvė rė cho ras, lie tu-
viai vėl pra dė jo lan ky ti baž ny čią, ku-
ri bu vo pa sta ty ta mū sų tė vų kar tos. 
Nors dy pu kai po ku rio lai ko iš va žia-
vo, bet lie tu vy bė at si ga vo. 

–Kaippraktiškaiatrodolie
tuviškasgyvenimas?

–Kiek vie ną šeš ta die nį, po pie-
tų, aš ati da rau Lie tu vių cen trą. Tai 
pa grin di nė die na, ka da su si ren ka 
lie tu viai. Bū na re pe ti ci jos – vai kų 

an sam blio, vy res nių jų an sam blio 
„In ka ras“, ve te ra nų gru pės „Ug nė“ 
ir cho ro. Vi si re pe tuo ja, ge ria me ar-
ba tą, šven čia me var di nes ir kt. At ro-
do, kad čia Lie tu va. 

–Lietuviai buriasi daugiau
siaiBuenosAires?

–Su si vie ni ji mo būstinė yra to-
liau nuo cen tro, prie mies ty je. Lie tu vių 
klu bas yra Ros sa rio. Be ris so mies te 
ge rai vei kia drau gi jos „Min dau gas“ ir 
„Ne mu nas“. Be je, tu riu sku bė ti na mo, 
nors dar tu rė čiau Lie tu vo je rei ka lų, 
nes 98-ąsias me ti nes šven čia „Ne mu-
nas“. Tai pa ti se niau sia lie tu vių or ga ni-
za ci ja. Po to pa gal am žių ei tų Su si vie-
ni ji mas, ku ris įsteig tas 1914 m. 

–ArLietuvažinomaArgenti
noje?

–O taip. Kai Lie tu va pa skel bė 
at kū ru si ne pri klau so my bę, aš nu ė jau 
pas Ar gen ti nos pre zi den tą, su ku riuo 
bu vo me drau gai, ir pa sa kiau, kad 
Lie tu va, ma no tė vų gim ta sis kraš tas, 
ta po lais vas ir bū tų ge rai, jei gu Ar-
gen ti na pir mo ji Ame ri kos že my ne jį 
pri pa žin tų. Pre zi den tas pa sa kė: „Ži-
nau, svei ki nu, bet ry toj šeš ta die nis, 
kan ce lia ri ja ne vei kia, at ei kit ki tą 
sa vai tę“. „Pre zi den te, da bar“, – pra-
šiau jo. „Ta da tas dek re tas tu rės bū-
ti pa skelb tas re zi den ci jo je?“ Sa kau: 
„Aiš ku, tai bus dar gra žiau“. „Ge rai, 
at ei kit su tau ti niais rū bais“. 

Pre zi den tas dek re tą pa si ra šė 
sek ma die nį sa vo re zi den ci jo je. Už-
ri šom jam tau ti nę juos tą. Pa sau ly je 
Ar gen ti na bu vo penk tas kraš tas, pri-
pa ži nęs Lie tu vos vals ty bę.

atkeltaiš5psl.

Mi rus il ga me čiam Lie tu vos Res pub li kos įga lio ta jam am ba sa do riui prie Šven to jo Sos to 
Ka ziui Lo zo rai čiui lie tu vių tau ta, Lie tu vos di plo ma ti ja ne te ko la bai są ži nin gos ir tė vy nei at si-
da vu sios as me ny bės. Žino jo me, kad Jis vi sa da gins Lie tu vos vals ty bės in te re sus, vi sa da bus 
nuo sek lus, o tuo pa čiu me tu pri ty ręs ir at sar gus di plo ma tas, pa pras tai ir man da giai, bet tvir tai 
ne nu si leidžian tis, kur rei kia gin ti Lie tu vos rei ka lus. Jis bu vo vie nas tų išti ki mos dva sios žmo-
nių, ant ku rių lai ko si pa sau lis.

Nuo šir džią užuo jau tą dėl am ba sa do riaus Ka zio Lo zo rai čio mir ties reiš kia me Ve lio nio šei-
mai – žmo nai ir duk rai, Ita li jos bei Pa sau lio lie tu vių ben druo me nėms, ku rių ak ty vus na rys Jis 
bu vo.

Eu ro pos Par la men to na rysVytautasLandsbergis
Tė vy nės są jun gos pir mi nin kas AndriusKubilius
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Lie tu vos Val do vų rū mams ky-
lant jie su si lau kia vis dau giau dė me-
sio. Vis daž niau tu ris tų iš už sie nio 
gru pės su sto ja Ka ted ros aikš tė je, 
prie pa min klo Ge di mi nui. Eks kur si-
jų va do vai in for muo ja apie šį Lie tu-
vos var do tūks tant me čio pa mi nė ji mo 
pro jek tą, ku rio iš kil min gas ati da ry-
mas įvyks 2009 m. Vals ty bės die ną 
– lie pos 6-ąją.

Šią va sa rą gau su ir už sie nio 
lie tu vių, ku rie lan ko si Lie tu vo je. 
Daug kas at vyks ta veik kas me tai, ki-
ti at vy ko spe cia liai į Dai nų šven tę. 
Tarp jų daug Val do vų rū mų at kū ri mo 
rė mė jų. Lie pos pra džio je su rū mais 
bu vo su pa žin din tas ne ma žas sve čių 
bū rys iš JAV. Jie ap si lan kė Tai ko mo-
sios dai lės mu zie ju je, ku ria me yra 
trys pa ro dos: pus an tro tūks tan čio 
ra di nių, ras tų Val do vų rū mų te ri to-

ri jo je, bū si mie siems rū mams įgy tų 
kul tū ros ver ty bių – go be le nų, bal dų, 
pa veiks lų ir pa ro da apie Lie tu vos di-
dį jį ku ni gaikš tį Alek san drą. Pa ro dos 
kas met pa pil do mos – lie pos 6-ajai 
– Val ty bės die nai. Sve čiai bu vo su pa-
žin din ti ir su Val do vų rū mų sta ty bos 
dar bais bei jų pa skir ti mi. 

Ap si lan ky mo pro ga Pa sau lio 
Lie tu vių Ben druo me nės fon do di rek-
to rė Mil da Len kaus kie nė at ve žė nau-
jai su rink tą pa ra mą Val do vų rū mams 
at kur ti. Tai 2000 dol. (USD) če kis. Iš 
vi so PLB fon das Val do vų rū mų pa ra-
mos fon dui jau yra per ve dęs 61 000 
dol. (apie 152 000 Lt). At ski rai lė šas 
tel kia ir Val do vų rū mų pa ra mos ko-
mi te tas JAV. Val do vų rū mų pa ra mos 
fon das yra su tel kęs dau giau ne gu 3 
mi li jo nus li tų iš dau giau kaip 62 000 
rė mė jų.

UžsieniolietuviaiValdovųrūmuose

sVečiAiVALdoVųrūMųAtkūriMorėMėjųpAgerbiMo iškiLMiųMetuLiepos6d. (iškAirės)pAMinkLosAugininkAs
jonAsgLeMžA,VALdoVųrūMųpArAMosFondoVALdybosnArysedMundAskuLikAuskAs,VALdoVųrūMųAtkūriMo
koMisijospirMininkAsprezidentAsALgirdAsbrAzAuskAs,VALdoVųrūMųpArAMosFondoVALdybospirMininkAsAL
girdAsVApšys,pAsAuLioLietuViųbendruoMenėspirMininkėreginAnArušienė,bernArdAsnArušisiruAb,,og
MinA”generALinisdirektoriusjonAsgirijotAs(šiAiįMoneiįteiktAsVALdoVųrūMųdidžiojostAtytojodipLoMAsuž
suteiktąpArAMądAugiAukAip100000Lt)

Pas ta rų jų me tų Val do vų rū mų 
sta ty to jai (pa au ko ję 1000 Lt ir dau-
giau) lie pos 6 d. bu vo pa gerb ti tra di-
ci nių Val do vų rū mų pa ra mos fon do 
iš kil mių rė mė jams pa gerb ti me tu. Iš-
kil mės vy ko Ka ted ros aikš tė je, prieš 
Val do vų rū mus. Svei ki ni mo žo dį ta-
rė fon do pri mi nin kas Al gir das Vap-
šys, Val do vų rū mų at kū ri mo ko mi si-
jos pir mi nin kas pre zi den tas Al gir das 
Bra zaus kas ir Pa sau lio Lie tu vių Ben-
druo me nės pir mi nin kė, vie na iš fon-
do stei gė jų Re gi na Na ru šie nė.

Val do vų rū mų at kū ri mo rė mė-
jai yra įvar din ti Val do vų rū mų pa ra-
mos fon do tin kla la py je www.lvr.lt. 
Čia ra si te ir in for ma ci jos apie Val do-
vų rū mų pa ra mos fon dą bei ga li my-
bes pa rem ti Rū mų at kū ri mą.

Valdovųrūmųparamosfondo
informacija
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De vy ni iš de šim ties lie tu vių 
– už Lie tu vos pi lie ty bės iš sau go ji mą 
as me nims, įgi ju siems ki tos vals ty bės 
pi lie ty bę. Tai pa ro dė PVI už sa ky mu 
vi suo me nės nuo mo nės ir rin kos ty ri-
mų cen tro „Vil mo rus“ šių me tų bir-
že lio 7–10 die no mis at lik ta rep re zen-
ta ty vi gy ven to jų ap klau sa. Ty ri mas 
vy ko 19 mies tų ir 60 kai mų, bu vo 
ap klaus tas 1001 ša lies gy ven to jas. 

Ab so liu ti dau gu ma lie tu vių 
pa lai ko Lie tu vos pi lie ty bės iš sau go ji-
mą tuo at ve ju, jei as muo yra įgi jęs ir 
ki tos vals ty bės pi lie ty bę. Į klau si mą 
„Ar no rė tu mė te, kad Jū sų vai kai ir 
vai kai čiai, įgi ję ki tos vals ty bės pi lie-
ty bę, iš lik tų ir Lie tu vos pi lie čiais?“ 
tei gia mai at sa kė 88,1 proc. vi sų ap-
klaus tų jų. Ne igia mai – vos 2,8 proc. 
Li kę tvir ti no, kad jiems tai ne svar bu 
(6,1 proc.) ar ba at sa ky mo ne ži ną (3,0 

Lietuviaipasisakouždvigubąpilietybę
proc.). Bū ti ny bę iš sau go ti Lie tu vos 
pi lie ty bę bet ku rio mis ap lin ky bė mis 
la biau pa brė žė mo te rys (90,1 proc.), 
ma žiau sias – iki 300 li tų – pa ja mas 
šei mos na riui gau nan tys žmo nės 
(92,7 proc.), kai mo gy ven to jai (92,5 
proc.). Už pi lie ty bės iš sau go ji mą pa-
si sa kė kiek ma žiau ru sų (72,6 proc.) 
ir len kų (82,1) kil mės lie tu vių. 

Tuo tar pu net 89,6 proc. lie tu-
vių kil mės gy ven to jų tei gė no rin tys, 
kad jų vai kai ir vai kai čiai Lie tu vos 
pi lie ty bę iš sau go tų. 

Dau gu ma ap klaus tų jų ne igia-
mai ver ti na Kon sti tu ci nio teis mo 
spren di mą, iš aiš ki nu sį, kad Lie tu vos 
pi lie čiai ne ga li kar tu tu rė ti ir ki tos 
vals ty bės pi lie ty bės. Net 55,9 proc. 
lie tu vių tvir ti no, kad toks spren di-
mas Lie tu vos vals ty bei tu rės ne igia-
mų pa sek mių. Kad šio spren di mo pa-

sek mės bus tei gia mos, ma nė tik 8,5 
proc. ap klaus tų jų. 22,0 proc. pri si-
pa ži no at sa ky mo ne ži ną, 13,6 proc. 
– kad jiems tai ne svar bu. 

Ne igia mas Kon sti tu ci nio teis-
mo spren di mo pa sek mes la biau ak-
cen ta vo žmo nės iki 29 me tų (63,5 
proc.), aukš tą jį iš si la vi ni mą tu rin tys 
(64,7 proc.), Vil niaus gy ven to jai 
(65,3 proc.). 

Ne igia mai ver ti nan tys Kon sti-
tu ci nio teis mo spren di mą yra įsi ti ki-
nę, kad dėl jo „Lie tu vos vals ty bė ir 
tau ta pra ras daug sa vo pi lie čių“ (68,4 
proc.), kad yra „pa žei džia mos Lie tu-
vos pi lie čių tei sės“ (59,6 proc.). Dau-
giau kaip pu sė tei gia mai ver ti nan čių 
teis mo spren di mą (8,5 proc. vi sų ap-
klaus tų jų) ti ki si, kad „jis su stab dys 
Lie tu vos gy ven to jų emig ra ci ją“. 

ParengtapagalLietuvosspaudą

LietuVosseiMoVicepirMininko,tėVynėssąjungospirMininkoAndriAuskubiLiAusteikiMuužnuopeLnusnepri
kLAusoMAiLietuVAiVisuoMeninę,šVietėjiškąVeikLą,ugdAntLietuViškąsąMoninguMąišeiVijojeirjAuniMogLobą,
VALstybės dienos progA LietuVos prezidentAsVALdAsAdAMkus gediMino ordino riterio kryžiuMi ApdoVAnojo
nijoLębrAžėnAitęLukšienępAronetto  Legendinio pArtizAno juozoLukšosdAuMAnto nAšLę. indrėspociūtės
nuotrAukoje:nijoLėbrAžėnAitėLukšienėpAronettopoApdoVAnojiMosująsVeikinAnčiAisArtiMAisiAisirLrseiMo
nAriAisViLijAALeknAiteAbrAMikiene(pirMojeeiLėjeAntrojiiškAirės)irjurgiurAzMA(pirMAsišdešinės)
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2006 m. rug pjū čio 8 d. TMID 
(Tau ti nių ma žu mų ir iš ei vi jos de par-
ta men tas) pa tei kė Pa sau lio Lie tu vių 
Ben druo me nės Sei mo na riams 105 
psl. „Lie tu vos vals ty bės il ga lai kės 
stra te gi jos lie tu vių emig ra ci jos ir iš-
ei vi jos at žvil giu san trau ką“. Dėl šios 
stra te gi jos 2006 m. spa lio 3 d. Pa sau-
lio Lie tu vių Ben druo me nė pa tei kė 
sa vo pa sta bas ir pa siū ly mus TMID. 
Stra te gi ja PLB ne bu vo pri im ti na. Bu-
vo pra šy ta dia lo go, to bu li nant stra te-
gi ją, ieš kant abi pu siai pri im ti nų spren-
di mų, kar tu pri imant spren di mus tar-
pu sa vio su ta ri mo pa grin du. Ta čiau 
to kio dia lo go ne su lau kė me. Ra šant 
ant rą ją stra te gi ją TMID pa da rė kai 
ku rių pa kei ti mų. Jau ne kal ba ma apie 
„iš ei vius“ ar ba „glo ba lios Lie tu vos“ 
su kū ri mą, ne ban do ma per im ti eko no-
mi nės mig ra ci jos stra te gi jos pro jek to 
tu ri nio, bet iš es mės pa grin di nių PLB 
pa siū ly mų vėl ne pai so ma.

Ant ro sios TMID stra te gi jos 
pa grin di niai trū ku mai yra šie:

TMID ne įvyk dė nei vie nos stra-
te gi jos da lies for mu la vi mo pa ma ti nių 
dar bų: nė ra nu ro dy tas joks moks li nis 
ty ri mas ar dar bas (nors tik riau siai bu-
vo rem ta si įvai riais šal ti niais). An tra 
ver tus, bū tų bu vę la bai nau din ga ir 
reikš min ga at lik ti už sie nio lie tu vių 
būk lės ty ri mą (gal būt kar tu su PLB, 
bet tai ne bu vo pa da ry ta);

ne įvy ko joks po li ti nis su si ta ri-
mas tarp skir tin gų su in te re suo tų pu sių 
(įvai rių Lie tu vos ins ti tu ci jų, už sie ny je 
gy ve nan čių lie tu vių at sto vų);

ka dan gi ne bu vo po li ti nio 
spren di mo (pvz., dėl ben dros vi zi jos 
ar tiks lų), stra te gi ja ne ga lė jo bū ti ku-
ria ma re mian tis to kiu spren di mu. 

Įgy ven di ni mo ver ti ni mo kri-
te ri jai at ro do lėkš ti, jie yra vien 
kie ky bi niai (kas nė ra blo gai, ta čiau 

Dėl„Ilgalaikėsvalstybėssantykiųsu
užsienyjegyvenančiaislietuviais

20082020m.strategijos“
ReginaNarušienė

PLB Val dy bos pir mi nin kė

jų siek ti nos reikš mės ne pa grįs tos jo-
kiais ar gu men tais, ne su pran ta ma, ko-
dėl bū tent tai ati tik tų įvar din tų tiks lų 
įgy ven di ni mą). 

Stra te gi ja vis dar yra la biau 
orien tuo ta į už sie nio lie tu vių pa ren gi-
mą grįž ti. Ką lai ko me grį ži mu? Svar-
bu pa brėž ti, kad jis ne bū ti nai tu ri bū-
ti fi zi nis, ir su da ry ti są ly gas grį ži mui 
per moks lą, fi nan si nes in ves ti ci jas, 
kul tū ri nius ry šius, po li ti nę tal ką ir 
t.t. To kio po žiū ro pa sek mė – iš es-
mės ig no ruo ja mi sės liai gy ve nan tys 
lie tu viai: etni nė se že mė se, Ry tuo se 
bei se niai įkur to se ben druo me nė se.

Trys šio je stra te gi jo je įvar din-
ti tiks lai yra ne adek va tūs: ins ti tu ci-
nis ko or di na vi mas (TMID pa rengs 
pro gra mą, bet nie kur ne ma ty ti, ar 
jos vyk dy mas bus ko or di nuo ja mas 
su PLB; siek ti vie nin gos lie tu vių 
tau ti nės ben druo me nės-lie tu vi jos 
su kū ri mo – tai la bai svar bia da li mi 
PLB dar bas; įvar din ti už da vi niai aki-
vaiz džiai ro do, kad TMID kol kas 
dar nė ra iš ty ru si ar įvar di ju si, ko kios 
prie mo nės ga li pa dė ti ug dy ti vie nin-
gą lie tu vių tau tą; siek ti iš sau go ti 
mū sų ta pa tu mą – vis dėl to už sie nio 
lie tu viams (juo lab PLB) ne rei kia, 
kad  bū tu me or ga ni zuo ja mi. PLB yra 
įga li sa va ran kiš kai or ga ni zuo ti sa vo 
dar bą, kaip ir at ski rų kraš tų ben druo-
me nės yra įga lios veik ti sa vo ini cia-
ty va. Spau di mas iš Lie tu vos ga li 
bū ti ma to mas kaip įsi ver ži mas į jų 
pri va čią erd vę ir stab dy ti na tū ra liai 
įsi siū ba vu sius, en tu ziaz mo ir ge ros 
va lios įta ko ja mus pro ce sus. Svar bu, 
kad Lie tu vos val džia ar jos ins ti tu ci-
jos ne im tų steig ti mo kyk lų ar per im-
ti tos veik los, ku ri šiaip vyks ta vi suo-
me ni niais pa grin dais. Nė ra pa reikš to 
no ro pa si nau do ti PLB pri klau san čių 
ben druo me nių pa tir ti mi, ži nio mis ir 

jo se su telk tais kul tū ri niais lo biais.
Pa teik tas teks tas įga li na su-

pras ti, jog stra te gi jos įgy ven di ni mas 
vėl yra pa lie ka mas TMID. PLB jau 
anks čiau iš reiš kė nuo mo nę, jog Stra-
te gi jos įgy ven di ni mas tu ri bū ti nu ma-
ty tas kom plek siš kai, da ly vau jant įvai-
rioms vals ty bi nėms ir ne vals ty bi nėms 
ins ti tu ci joms, ne vien tik TMID. PLB 
sa vo pa sta bo se tei gė, kad „TMID yra 
ne tin ka mas or ga nas sa va ran kiš kai 
vyk dy ti to kio pla taus mas to stra te gi-
ją. Už stra te gi jos vyk dy mą tu ri bū ti 
at sa kin ga Vy riau sy bė“.

Stra te gi jos įgy ven di ni mo prie-
žiū ra vėl pa lik ta TMID kom pe ten ci-
jai. Spren di mas vi siš kai ne lo giš kas, 
nes TMID ne ga li kon tro liuo ti pa čio 
sa vęs. Vyk dan čio ji ins ti tu ci ja nie kuo-
met ne ga li sa vęs pri žiū rė ti.
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„Pa gal prie mo nių po bū dį, 
stra te gi ją tu rė tų įgy ven din ti įvai rios 
vals ty bi nės ir ne vals ty bi nės ins ti tu ci-
jos. Stra te gi jos ko or di na vi mui tu rė tų 
bū ti įsteig ta spe cia li dar bo gru pė (ko-
mi si ja), su da ry ta iš įvai rių ins ti tu ci jų 
ir PLB at sto vų“. Šis pa siū ly mas yra 
es mi nis. Jis nau jo je stra te gi jo je yra 
ig no ruo ja mas. Tuo tar pu, jis ne abe-
jo ti nai yra ta pęs dar svar bes niu nei 
bu vo per nai, nes šiuo me tu sklan do 
kal bos apie eg zis tuo jan čios  „Iš ei vi-
jos in teg ra vi mo si į Lie tu vos gy ve ni-
mą“ ko mi si jos dar bo baig mę ar jos 
pa nai ki ni mą. 

PasaulioLietuviųBendruomenės
teikiamospastabos

Pra smin giau sias ry šys su Tė-
vy ne yra pi lie ty bė. Kon sti tu ci nio 
teis mo spren di mas, ku riuo de fak to 
at ima ma ga li my bė iš sau go ti už sie-
nio lie tu vių pi lie ty bę, pa da ry tas Lie-
tu vos Res pub li kos var du. Sei mui 
ne pa tai sius šios pa dė ties ir ži nant 
jos liūd nas pa sek mes dar nė ra tin ka-
mas lai kas ban dy ti kur ti stra te gi jas, 
ku rios tie sio giai įta kos už sie nio lie-
tu vius. PLB ma ny mu, pir miau sia pri-
va lu nu sta ty ti už sie nio lie tu vių kon-
sti tu ci nes tei ses. Ne tu rė da mas po li ti-
nių tei sių as muo ne ga li įneš ti in dė lio 
į tau tos at ei tį, jis pra ran da vil tį, so li-
da ru mo su ben dra pi lie čiais jaus mą ir 
at si to li na nuo Tė vy nės.

Pa sau lio Lie tu vių Ben druo me-
nė yra ju ri di nis as muo, su kur tas kaip 
JAV ne pel no sie kian ti vi suo me ni nė 
kor po ra ci ja. Vi sur TMID pro jek te 
„Pa sau lio lie tu vių ben druo me nė“ 
yra ra šo ma ma žio sio mis rai dė mis. 
Ra šant var dą ma žo mis rai dė mis mes 
klai di na me vi sus, nes api ben dri ni-
mas nė ra var das. Ta pa tai sa yra rei ka-
lin ga vi sa me TMID pro jek te. 

Ka dan gi vi so Sei mo po li ti nio 
spren di mo dėl Lie tu vos ir už sie nio 
lie tu vių es mi nio san ty kio nė ra bu-
vę, tu rė tu me va do vau tis LR Sei mo 
ir bu vu sios JAV LB, da bar Pa sau lio 
Lie tu vių Ben druo me nės, ko mi si jos 
spren di mu pri imant kon cep ci ją „In-
teg ra li Tau ta“. Ji bu vo  pri im ta 1996 
m. rug sė jo mė ne sio 2 d, Vil niu je, re-
mian tis Lie tu vių Char tos ir Lie tu vos 

Kon sti tu ci jos nuo sta to mis. „In teg ra-
li tau ta“ bu vo ap ta ri nė ta vals ty bės 
pa rei gū nų, su in te re suo tų as me nų 
ir vi sų Sei me at sto vau ja mų par ti jų 
at sto vų bei ati duo ta vi suo me nės ži-
niai. Šios kon cep ci jos po li ti kos prin-
ci pai yra: „Lie tu vių tau tą su da ro ir 
tė vų že mė je gy ve nan tys, ir už jos ri-
bų įsi kū rę pa sau lio lie tu viai. Juos į 
in teg ra lią tau tą jun gia aukš čiau sio ji 
tau ti nės ben druo me nės or ga ni za ci ja 
– ne pri klau so ma vals ty bė“. 

Jei vi si lie tu viai esa me in teg ra-
lios tau tos da lis, tuo met nė ra rei ka lo 
vie ną lie tu vių gru pę (pvz., už sie nio 
lie tu vius) at skir ti nuo tau tos ins ti tu ci-
jų – vy riau sy bės mi nis te ri jų. TMID 
yra ins ti tu ci ja, ku rian ti at ski ras pro-
gra mas už sie nio lie tu viams. To kias 
pro gra mas tu rė tų kur ti Lie tu vos val-
džia pa gal sa vo pa da li nių pa skir tis 
(mi nis te ri jas) ir jų eks per ti zę. TMID 
yra tie siog ad mi nist ra ci nis vie ne tas, 
ku ris šiuo me tu ku ria at ski ras švie ti-
mo bei kul tū ros pro gra mas. Tai iš es-
mės yra jau at gy ve nu si sis te ma. Šios 
stra te gi jos tiks lai tu rė tų bū ti: su da ry-
ti są ly gas iš lai ky ti bei ug dy ti tau tiš ku-
mą bei pi lie tiš ku mą už Lie tu vos ri bų; 
su da ry ti są ly gas iš lai ky ti bei megz ti 
nau jus ry šius tarp už sie ny je gy ve nan-
čių lie tu vių ir Lie tu vos vals ty bės; su-
da ry ti rei kia mas są ly gas, kad Lie tu va 
tap tų in teg ra lios, vie nin gos ir au gan-
čios tau tos ge og ra fi niu, kul tū ri niu ir 
po li ti niu cen tru, vi suo ti nais na mais. 

Spe ci fi nės pa sta bos dėl nau-
jo sios stra te gi jos pro jek to: stra te gi-
jos tiks lai – skam ba gra žiai (nors 
ne iš baig tai), ta čiau jų už da vi niai ir 
ver ti ni mo kri te ri jai ne ati tin ka pa čių 
stra te gi jos tiks lų. Pro gra mų, ry šių ir 
nau jų įstai gų kie ky bė dar ne reiš kia 
ko ky bės ar jų rei ka lin gu mo. Es mi-
niai PLB prin ci pai yra vi suo ti nu mas, 
pi lie tiš ku mas ir de mok ra tiš ku mas. 
De mok ra tiš ku mas reiš kia, kad už-
sie nio lie tu viai spren di mus dėl sa vo 
po rei kių bei veik los pri ima pa tys. 
Ban dy mas pri mes ti val dy mą iš šo no 
jiems nė ra pri im ti nas. Tu ri me iš mok-
ti dirb ti kaip part ne riai; Už sie ny je gy-
ve nan čių lie tu vių duo me nų ba zės su-
kū ri mas nė ra re a lis ti nis už da vi nys; 

paskirtis ir bendrosios nuo

statos. Ben dra dar bia vi mo po rei kis 
tu rė tų bū ti daug pla tes nis. Rei kia 
įtrauk ti po li ti ką, moks lą, spor tą ir vi-
sas ki tas sri tis, ku rios yra iš var din tos 
„In teg ra lios Tau tos“ kon cep ci jo je; 

būklėsanalizė. Būk lės ana li-
zės nė ra. Yra tik ne tiks li apy brai ža, 
ku ri re mia si ne aiš ku iš kur su rink to-
mis nuo mo nė mis ir iš va do mis. Gai-
la, kad ne bu vo at si klaus ta PLB nuo-
mo nės, kar tu su ja ne bu vo su de rin ta 
iš tek lių ir po rei kių sche ma; 

institucinė sandara. Rei kia 
pa ste bė ti, kad Pre zi den tas ne dvip-
ras miš kai ir vie šai yra iš sa kęs sa vo 
po zi ci ją dėl pi lie ty bės iš sau go ji mo. 
Pri ta ria me (8.5), kad kol kas trūks ta 
ama ba sa dų, kon su la tų ir URM dė me-
sio (iš tek lių) ben dra dar bia vi mui su 
už sie nio lie tu viais. PLB tu ri tik vie-
ną at sto vy bę (8.9); 

teisėsaktųanalizė. Kaip tei-
sin gai pa ste bė ta, pa grin di nis tei sės 
ak tas yra Lie tu vos Res pub li kos Kon-
sti tu ci ja. Svar bu pa brėž ti Kon sti tu ci-
jos pre am bu lę, kur tei gia ma, kad Lie-
tu vos vals ty bę su kū rė lie tu vių tau ta, 
iš sau go ju si sa vo dva sią, gim tą ją kal-
bą, raš tą ir pa pro čius. Yra svar bu pa-
mi nė ti, kad yra ap ri bo tas ne dvie jų 
pi lie ty bių tu rė ji mas, o Lie tu vos ir 
ki tos ar ba ki tų ša lių pi lie ty bių tu rė-
ji mas. Pa sau lio lie tu vius do mi na Lie-
tu vos pi lie ty bės, gau tos gi mus (Lie-
tu vos pi lie čiams ir jų pa li kuo nims) 
iš lai ky mas, iš sau go ji mas, ne pai sant 
bet ko kių ap lin ky bių ar įgy tų pi lie-
ty bių. Ne vie nas tei si nin kas yra aiš-
ki nęs, kad šį sie kį (ku riam pri ta ria 
ir dau gy bė po li ti kų) už tik rin ti nė ra 
bū ti na keis ti Kon sti tu ci jos 12 straips-
nio 2 da lį re fe ren du mu. Yra ki tų tei-
si nių ga li my bių; 

SSGG analizė. Li tu a nis ti nės 
mo kyk los už sie ny je yra gan skir-
tin gos. Jas stei gia ir jų veik lą or ga-
ni zuo ja ir už tik ri na kraš tų Lie tu vių 
Ben druo me nės, ne Vals ty bė. Kai 
ku rio se dės to ma lie tu vių kal ba kaip 
an tra kal ba ir ben druo me nės or ga ni-
zuo ja jau ni mo sto vyk las bei ku ria ar 
kliau ja si jau ni mo or ga ni za ci jo mis, 
ku rios su bu ria jau ni mą. Vals ty bei 
bus sun ku ir gal net ne prak tiš ka jas 
reg la men tuo ti. (10.2.7. ) 
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Prie sil pny bių tu rė tų bū ti pri-
dė ta dar vie na: Lie tu vos mo kyk li-
nė se pro gra mo se nė ra in for ma ci jos 
apie pa sau lio lie tu vių is to ri ją. To kia 
in for ma ci ja nu švies tų Lie tu vos nau-
ja jai kar tai pil ną Lie tu vos is to ri ją, są-
ly go tų ge res nį tar pu sa vio su pra ti mą 
ir leis tų iš vy ku siems kuo grei čiau 
in teg ruo tis į už sie nio Lie tu vių Ben-
druo me nes, ska tin tų ras ti ir teik ti 
sa vi tar pio pa ra mą esant už sie ny je ir 
iš lai ky ti sa vo tau tiš ku mą.

Rekomenduojametokiąesminių
žingsniųeigą

Pi lie ty bės įsta ty mu už tik ri na-
ma ga li my bė lie tu viams iš sau go ti 
Lie tu vos pi lie ty bę, ne pai sant gi mi mo 
vie tos ar ki tų pi lie ty bių, kei čiant Kon-
sti tu ci ją ir/ar ki tais tei siš kais bū dais. 

Vy riau sy bės su ku ria ma ir jai at-
sa kin ga Už sie nio lie tu vių ir Lie tu vos 
ry šių ko or di na vi mo ko mi si ja, ku ri bū-
tų su da ry ta iš Už sie nio rei ka lų mi nis-
te ri jos at sto vo, Švie ti mo ir moks lo 
mi nis te ri jos at sto vo, Kul tū ros mi nis-
te ri jos at sto vo,Vi daus rei ka lų mi nis te-
ri jos at sto vo, Eko no mi nės mig ra ci jos 
rei ka lų ko mi si jos pir mi nin ko, Mi nist-
ro Pir mi nin ko at sto vo ir tri jų Pa sau-
lio Lie tu vių Ben druo me nės at sto vų. 
Ko mi si jos tiks las bū tų ko or di nuo ti 
vi sas stra te gi jas, ku rios lie čia už sie-
ny je gy ve nan čius lie tu vius ir vi sų 
ins ti tu ci jų, įstai gų ir ne vy riau sy bi nių 
or ga ni za ci jų veik lą už sie nio lie tu vių 
sri ty je, bei efek ty viau pa nau do ti vals-
ty bės tu ri mus iš tek lius. 

Šią stra te gi ją (ir ki tas vals ty-
bės stra te gi jas, ku rios lie čia už sie nio 
lie tu vius) tu rė tų įgy ven din ti įvai rios 
vals ty bi nės ir ne vals ty bi nės ins ti tu ci-
jos pa gal prie mo nių po bū dį. 

3. Vie toj TMID tu rė tų bū ti su-
kur tas Už sie nio lie tu vių de par ta men-
tas. Apie tai sa vo nu ta ri muo se ne vie-
ną kar tą yra pa reiš ku si LR Sei mo ir 
LB ko mi si ja. De par ta men tas vyk dy tų 
Ko or di na ci nės ko mi si jos nu ta ri mus, 
pa teik tų in for ma ci ją Ko mi si jai, pa dė-
tų reng ti Ko mi si jos nu ta ri mu nu spręs-
tas vyk dy ti pro gra mas. De par ta men to 
veik la bū tų Ko or di na ci nės ko mi si jos 
ir Pa sau lio Lie tu vių Ben druo me nės 
pe ri odiš kai tik ri na ma ir ver ti na ma.

Lie pos 31 d.bai gė si PLB Val dy-
bai ir jos dar bams rem ti lė šų tel ki mo 
va jus, ku rį du mė ne sius (bir že lio-lie-
pos) ve dė PLB Fon das. Birželio mė ne-
sį išsiun tė me apie 1480 laiškų au ko to-
jų ad re sais JAV lie tu viams ir apie 120 
laiš kų Ka na dos lie tu viams. Tie laiškai 
bu vo išsiųs ti su PLB Val dy bos pir mi-
nin kės Re gi nos Na rušie nės trum pu 
krei pi mu si į Tau tie čius ir su JAV LB 
Krašto val dy bos pir mi nin ko Vy to Ma-
ciū no krei pi mu si į JAV LB rė mė jus, 
prašant pa rem ti PLB Val dy bą. Kar tu 
bu vo įdė ti au kai grą žin ti vo ke liai. Dau-
giau kaip 200 vo kų grį žo at gal, nes ad-
re sai pa si kei tę – vie ni mi rę, ki ti pa kei-
tę ad re są ir ne pa li kę nau jo ir t.t. 

Bir že lio mė ne sį išsiun tė me 80 
laiš kų JAV Lie tu vių Ben druo me nės 
apy gar dų ir apy lin kių val dy bų pir mi nin-
kams JAV LB Kraš to val dy bos pir mi-
nin ko Vy to Ma ciū no at siųs tais ad re sais, 
pra šy da mi tų val dy bų fi nan si nės pa ra-
mos PLB Val dy bos dar bams. Į JAV LB 
apy lin kių val dy bas pa kar to ti nai krei pė-
mės an trą kar tą lie pos mė ne sį.

Lie pos mė ne sį iš siun tė me apie 
400 elek tro ni nio pašto laiškų JAV, 
Ka na do je ir ki tuo se kraštuo se gy ve-
nan tiems ak ty viems lie tu viams.

Iki 2007 rug pjū čio 1 d. PLB 
Val dy bai (jos dar bams, At sto vy bei, 
„Pa sau lio lie tu viui“, etc. ) pa ra mą at-
siun tė 120 rė mė jų – 116 as me nų, vie-
na JAV LB apy gar dos val dy ba ir 3 
JAV LB apy lin kių val dy bos. Ben dra 
at siųs ta su ma yra 8,465.45 US do le-
riai. Va jaus išlai dos (vo kai, laiškų 
spaus di ni mas ir pašto žen klai) bu vo 
1,589.16 dol..  IŠ VI SO 6,876.29 US 
do le riai yra va jaus pa ra ma PLB veik-

PrisidėkimepriePLBveiklosfinansavimo
lai iki rug pjū čio 1 dienos.

Vi siems PLB rė mė jams jau bu-
vo iš sius ti kvi tai su pa dė kos laiškais 
ir maža do va nė le – PLB žen kle liu ir 
lip du ku. JAV LB apy gar dų ir apy lin-
kių pir mi nin kams bu vo pa ža dė ta už 
at siųs tą 100 dol. au ką vel tui duo ti 
vie ną „Pa sau lio lie tu vio“ me ti nę pre-
nu me ra tą, kaip do va ną. Vie na LB 
apy gar da ir vie na LB apy lin kė at siun-
tė po 100 dol., to dėl jos gaus pa ža dė-
tą PL pre nu me ra tą. 

Per ki tas ke lias sa vai tes ti ki-
mės dau giau su grįž tan čių laiškų su 
au ko mis, nes kai ku rie rė mė jai ne-
sku ba grei tai at sa ky ti. Tad ben dra 
su ma ga li pa kil ti ir tik rai viršyti per 
7,000 dol. ar dau giau. 

Pa dė ka pri klau so PLB Val dy-
bos pir mi nin kei Re gi nai Na rušie nei ir 
JAV LB Krašto val dy bos pir mi nin kui 
Vy tui Ma ciū nui už pa ra mą ren giant 
va jų ir vi siems ki tiems, ku rie pri si-
dė jo prie šio dar bo. Žino ma, didžiau-
sia pa dė ka yra vi siems au ko to jams, 
ku rie kon kre čia fi nan si ne pa ra ma re-
mia PLB veik lą. Vi si au ko to jai bus 
pa skelb ti „Pa sau lio lie tu vy je“.

Kvies tu me VI SUS KRAŠTUS 
bent sim bo li nė mis au ko mis pa rem ti 
ir pri si dė ti prie PLB veik los fi nan sa-
vi mo. Jo kie pla nai ir vi zi jos ne ga lės 
bū ti įgy ven din ti be lė šų. Neužten ka 
tik žodžių PLB sei muo se ar pir mi nin-
kų su važia vi muo se, rei kia kiek vie no 
krašto LB ir kiek vie no Ben druo me-
ni nin ko kon kre čios fi nan si nės pa ra-
mos PLB dar bams. 

VytautasKamantas
PLB Fon do pir mi nin kas

Mi rus Ka ziui Lo zo rai čiui, Lie tu vos di plo ma tui, PLB vei kė jui, il ga-
me čiam Ita li jos Lie tu vių Ben druo me nės bei jos val dy bos na riui, gi lios 
užuo jau tos žo džius ski ria me Ve lio nio šei mai ir Ita li jos Lie tu vių Ben druo-
me nei, ku ri ne te ko nuo sta baus ben dra dar bio, pa si au ko jan čio lie tu vio, pa-
trio to. Tai di džiu lė ne tek tis vi sai Lie tu vai. At kū rus Lie tu vos ne pri klau so-
my bę bei Lie tu vos ir Šven to jo Sos to san ty kius Ka zys Lo zo rai tis bu vo 
pir ma sis mū sų Tė vy nės ne pa pras ta sis ir įga lio ta sis am ba sa do rius prie 
Šven to jo Sos to ir Mal tos or di no. Te bū na leng va Jam Lie tu vos že mė.

PLB Val dy bos ir vi sos pa sau lio lie tu vi jos var du
ReginaNarušienė
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 „Drau gys tės til tas“ – tai tarp-
tau ti nis Eu ro pos li tu a nis ti nių mo kyk-
lų va sa ros są skry dis, į ku rį kvie čia-
mi šių mo kyk lų mo ki niai, jų tė vai ir 
mo ky to jai, lie tu vių ben druo me nių at-
sto vai. Pro jek tas gi mė Šve di jos Lie-
tu vių Bendruome nėje, Stok hol mo 
„Sau lės“ li tu a nis ti nė je mokyk loje. 
2005 me tų va sa rą įvy ko pir ma sis su-
si ti ki mas. 2006 me tais šei mi nin ko 
tei ses bu vo pe rė mu si Ai ri jos Lie tu-
vių Ben druo me nė ir Dub li no li tu a nis-
ti nė mo kyk la „4 vė jai“. „Drau gys tės 
til to 2007“ or ga ni za ci ja bu vo pa ti kė-
ta Vo kie ti jos Lie tu vių Ben druo me nei 
ir čia vei kian čioms li tu a nis ti nėms 
mo kyk loms.

Šio gra žaus ir pra smin go sam-
bū rio tiks las – ap tar ti už sie ny je gy-
ve nan čių lie tu vių ir lie tu vių kil mės 
vai kų švie ti mo ak tu a li jas, pa si da-
lin ti pe da go gi nio dar bo pa tir ti mi, 
kar tu spręs ti iš ky lan čius sun ku mus, 
už megz ti ge rus ben dra dar bia vi mo 
san ty kius tarp Eu ro pos ša lių lie tu vių 
ben druo me nių, su si pa žin ti, su si drau-
gau ti, su si telk ti ben driems dar bams. 
Šis nuo tai kin gas, įdo mus va sa ros ren-
gi nys už tik ri na drau giš ką mo ky to jų, 
moks lei vių bei jų tė vų ben dra vi mą, 
ska ti na mo ki nius dar rim čiau kib ti 
į lie tu vių kal bos stu di jas, su tei kia 

VoKietijoje Draugystėstiltas
Dr.VincasBartusevičius

jiems pro gą ge riau pa žin ti Lie tu vą, 
jos is to ri ją, tra di ci jas, kvie čia tap ti 
ak ty viais lie tu viš kų ben druo me nių 
na riais.

Lie pos 6 d. į Va sa rio 16-osios 
gim na zi ją su va žia vo 70 vai kų ir jau-
nuo lių nuo 1,5 ir 18 me tų (dau gu ma 
jų – li tu a nis ti nių mo kyk lų moks lei-
viai) bei kur kas dau giau su au gu sių-
jų iš 13 Eu ro pos kraš tų. Su au gu sie ji 
– tai vai kus ly dė ję tė vai, mo ky to jai, 
ben druo me nių va do vai, ren gė jai ir 
jų tal ki nin kai. Ren gė jams rei kė jo ge-
rai pa pra kai tuo ti vi sus re gist ruo jant 
ir ap rū pi nant rei kia ma in for ma ci ja. 
Po pir mos pa žin ties su Ro mu vos so-
dy ba pra si dė jo įvai ri DT pro gra ma. 

Są skry dis pra si dė jo vė lia vos 
pa kė li mo ce re mo ni ja, ku rią ve dė pro-
jek to va do vė Sa lo mė ja Bo et tcher ir 
ko or di na to rė Da lia Hen ke. Svei ki ni-
mai, li tu a nis ti nių mo kyk lų mo ki nių 
iš ra din gas pri sis ta ty mas links mo mis 
dai no mis, pa juo ka vi mais, ei liuo tais 
teks tais, skan duo tė mis ir pan. Pro-
gra ma bai gė si sma gia „Drau gys tės 
til to“ dai na (žo džiai Gvi do Maz ge-
lio, mu zi ka Vy to Lem kės). Va ka ras 
jau nie siems bai gė si dis ko te ka, ma žy-
liams – „La ba nak tu ko“ pa sa kė lė mis, 
o su au gu siems – va ka ro ne.

Programavaikams
Jau nie ji lie tu viu kai Va sa rio 

16-osios gim na zi jos par ko gam to je 
il sė jo si, ben dra vo, žai dė, spor ta vo 
ir mo kė si tris die nas. Po il gų vė jo ir 
lie taus sa vai čių die nos bu vo sau lė tos 
ir šil tos. 

Šeš ta die nio ry tas pra si dė jo 
sim bo li nė mis pa mo kė lė mis gim na zi-
jo je, ku rias ve dė gim na zi jos lie tu viai 
mo ky to jai. Moks lei viams bu vo įteik-
ti šios mo kyk los „lan ky mo pa žy mė-
ji mai“. Po pus an tros va lan dos tru ku-
sių „moks lų“ vi sa ki ta vai kų veik la 
vy ko par ke. 6–10 m. vai ku čiai rin ko-
si į „Jur ge lio meist re lio“ dirb tu ves 
ir šo kių bū re lius. Ten ma žie ji ga lė jo 
iš mok ti riš ti drau gys tės juos tą, pieš ti 
ant ak me nu kų. Šiam bū re liui va do-
va vo „meist rie nė“ Izol da Za cha rias. 
Su šo kių mo ky to ja Aud ro ne Ru čie ne 
vai kai šo ko „Pol ką su ra gu čiais“, dai-
na vo lie tu viš kas dai nas, da li no drau-
gys tės til to žie dą. 

11–17 m. mo ki niai rin ko si ki to-
kią veik lą. Bu vęs gim na zi jos mo ki nys 
Vai das Bru de ris ve dė dis ku si ją „Mu-
zi kos pa sau ly je“. „Jau nie ji ri te riai“ 
rin ko si į sa lą pas mo ky to ją Da rių Su-
ba čių, kur ga lė jo iš ban dy ti ri te riš kas 
sa vy bes: vik ru mą, drą są, su ma nu mą. 
Spor ti nius žai di mus ir „links mą sias 



232007 Rugpjūtis - Rugsėjis  /  Pasaulio lietuvis

PLB kraš tų ži nios

es ta fe tes“ or ga ni za vo mo ky to jai Alek-
san dras ir Auš ra Ge tau tai. 

Mokytojųseminaras
Se mi na re „Li tu a nis ti nių mo-

kyk lų šian die na ir žvilgs nis į at ei tį“ 
da ly va vo vi si į „Drau gys tės til to“ 
ren gi nius at vy kę li tu a nis ti nių mo-
kyk lų mo ky to jai (30 da ly vių). Bu vo 
sve čių, lek to rių iš Lie tu vos ir Vo kie-
ti jos Va sa rio 16-osios gim na zi jos. 
Se mi na ro pra džio je pra ne ši mus skai-
tė švie ti mo rei ka lų ko mi si jų at sto vai 
iš Ai ri jos, Di džio sios Bri ta ni jos, Vo-
kie ti jos ir Is pa ni jos. Jie trum pai pri-
sta tė li tu a nis ti nio švie ti mo pa dė tį jų 
ša ly se. PLB val dy bos švie ti mo ko mi-
si jos pir mi nin kė Lo re ta Pau laus kai-
tė iš sa miau pri sta tė šios ko mi si jos 
at si ra di mo ap lin ky bes, jos už da vi-
nius, jau nu veik tus ir pla nuo ja mus 
dar bus. Ji pa mi nė jo, kad šiuo me tu 
pa sau ly je vei kia 200 li tu a nis ti nių 
mo kyk lė lių, ku rio se dir ba apie 400 
mo ky to jų. Jau pra dė tas įgy ven din ti 
pro jek tas „Są siu vi nis: Ma no šei mos 
me dis“. Tę sia mi ki ti dar bai: ren gia-
ma duo me nų apie li tu a nis ti nė se mo-
kyk lo se dės tan čius mo ky to jus ba zė, 
skel bia mi įvai rūs kon kur sai, mo ky to-
jų kva li fi ka ci jos kė li mo se mi na rai, 
ska ti na mas ben dra dar bia vi mas tarp 
mo ky to jų.

TMID li tu a nis ti nio švie ti mo 
po sky rio ve dė ja Dai va Žem gu lie-
nė per skai tė pra ne ši mą „Ry šio su 
už sie nio lie tu viais švie ti mo sri ty je 

pa lai ky mas“. Jos pra ne ši me bu vo 
pa teik ti duo me nys, kiek pro jek tų re-
mia TMID, ko kias lė šas ski ria, kad 
jie bū tų įgy ven din ti, ko kiais bū dais 
pa lai ko mi ir plė to ja mi ry šiai.

Va sa rio 16-osios gim na zi jos 
di rek to rius An drius Šmi tas su pa žin-
di no su gim na zi jos veik la. Pa si sa kė 
dvi gim na zi jos lie tu vių kal bos mo-
ky to jos – Bro nė Lip šie nė ir Emi li ja 
Mei kie nė, ku ra to ri jos pir mi nin kas 
Ri mas Čup lins kas. Bu vo pri ei ta 
ben dros nuo mo nės, kad, nau do jant 
pui kią gim na zi jos mo ky mo, ug dy-
mo ba zę, bū ti na reng ti gim na zi jo je 
li tu a nis ti nių mo kyk lė lių mo ki niams 
lie tu vių kal bos in ten sy vaus mo ky mo 
kur sus-sto vyk las.

La bai ver tin ga, nau din ga, in-
for ma ty vi ir įdo mi bu vo VU fi lo lo-
gi jos fa kul te to Li tu a nis ti nių stu di jų 
ka ted ros lek to rės Jo a nos Pri bu šaus-
kai tės pa skai ta „Ko mu ni ka ci nio kal-
bos mo ky mo ypa tu mai“. Mo ky to jos 
čia ga lė jo pa si sem ti ne tik pa tir ties, 
ži nių, bet ir nau jų idė jų, ku rias ga lė-
tų sėk min gai įgy ven din ti sa vo li tu a-
nis ti nė se mo kyk lo se.

Nau din gi bu vo ir du pra ne ši-
mai, skai ty ti mo ky to jų Ni jo lės Jan-
kaus kie nės (Lon do no „Švy tu riu kai“ 
l. m. ve dė jos) „Dar bas gru pė je su 
skir tin go lie tu vių kal bos mo kė ji mo 
ly gio vai kais“ ir Re ginos Mo li nos 
(Šve di jos „Sau lės“ l. m. ve dė jos) 
„Li tu a nis ti nės mo kyk los dar bo or ga-
ni za vi mas“, nes jos kal bė jo, rem da-

mo sios sa vo dar bo pa tir ti mi.
Se mi na ras bai gė si dis ku si ja 

„Li tu a nis ti nių mo kyk lų pro ble mos ir 
jų spren di mo bū dai“, ku rią ve dė PLB 
val dy bos švie ti mo rei ka lų ko mi si-
jos pir mi nin kė Lo re ta Pau laus kai tė. 
Kiek vie na dis ku si jos da ly vė tu rė jo 
ga li my bę iš sa ky ti la biau siai sle gian-
čias sa vo mo kyk los bė das. Svar bu ne 
tik pa trauk ti mo ki nius į li tu a nis ti nes 
mo kyk lė les, bet ir juos ten iš lai ky ti. 
Pa na šiai yra ir su mo ky to jais – juos 
taip pat rei kė tų ska tin ti, mo ty vuo ti, 
kad jie šio dar bo ne tik im tų si, bet 
jį ir tęs tų. To dėl čia ne ma žą vaid me-
nį vai di na mo ky to jų ska ti ni mas pi-
ni gi nė mis pre mi jo mis. Fi nan sa vi mo 
klau si mu bu vo skir tin gų nuo mo nių: 
vie nos pe da go gės mie lai ski ria šiam 
dar bui sa vo lais va lai kį ir lė šas, o ki-
tos ma no, kad sun kus pe da go go dar-
bas yra ver tas at ly gi ni mo. Ge rų no rų 
ne pa kan ka ir ne vi sos mo ky to jos ga-
li, net ir no rė da mos, da lį sa vo as me-
ni nių lė šų skir ti mo kyk lė lės veik lai. 
Ne vi sos to kių lė šų ir tu ri.

Api ben dri nant mo ky to jų se mi-
na rą ga li ma teig ti, kad jis bu vo nau-
din gas ir rei ka lin gas. Bu vo vie nin gai 
nu tar ta, kad ir at ei ty je bū tų kvie čia-
mi lek to riai iš Lie tu vos, ypač pa gei-
dau ti nos dis ku si jos, iš ku rių plauk tų 
kon kre čios iš va dos.

Bendruomeniųatstovų
darbogrupė

Į „Drau gys tės til tą“ su si rin kę 
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lie tu vių ben druo me nių at sto vai tra di-
ciš kai ap ta ria ak tu a lius klau si mus ir 
in for muo ja vie ni ki tus apie vy ku sius 
ar bū si mus ren gi nius. Pir ma sis šio je 
dar bo gru pė je pra ne ši mą pa da rė Lie-
tu vos am ba sa do rius Vo kie ti jo je Eval-
das Ig na ta vi čius. Jis pla čiai ap žvel gė 
ben dra dar bia vi mo for mas tarp Lie tu-
vos vals ty bi nių ins ti tu ci jų ir lie tu vių 
ben druo me nių, kon sta ta vo, kad šiuo 
me tu po li ti kai Lie tu vo je yra su si do-
mė ję emig ran tais ir la bai po zi ty viai 
žiū ri į jų įjun gi mą į ben drus pro jek-
tus. 2008 m. yra pa skelb ti Vo kie ti jos 
ir Lie tu vos kul tū ros me tais, am ba sa-
do rius kvie tė kar tu su am ba sa da pla-
nuo ti ir vyk dy ti ren gi nius tiems me-
tams pa žy mė ti. 

Lie tu vos am ba sa do rė Ai ri jo je 
Izol da Brič kov skie nė kal bė jo apie 
am ba sa dos ir Lie tu vių Ben druo me-
nės Ai ri jo je sėk min gus pro jek tus. 
Nė vie nas ren gi nys, jos tei gi mu, Ai-
ri jo je ne vyks ta vien po am ba sa dos 
vė lia va.

Tau ti nių ma žu mų ir iš ei vi jos 
de par ta men to (TMID) ge ne ra li nio 
di rek to riaus pa va duo to ja Vi da Bag-
do na vi čie nė kal bė jo apie TMID ir 
Pa sau lio Lie tu vių Ben druo me nės 
kraš tų ben dra dar bia vi mo per spek ty-
vas, kė lė kai ku riuos kon kre čius to 

ben dra dar bia vi mo klau si mus. TMID 
esą daž nai sun ku su de rin ti ben druo-
me nių po rei kius ir lū kes čius su Lie-
tu vos vals ty bės nuo sta tais. Pas ta ruo-
ju me tu di dė ja ra tas tų, ku rie ne no ri 
pri klau sy ti ben druo me nei, o no ri 
veik ti sa va ran kiš kai. De par ta men tas 
kas met ren gia 6 tarp tau ti nius ren gi-
nius, ku rių 3 ski ria mi li tu a nis ti nio 
švie ti mo rei ka lams. Bu vo pa lies ti ir 
TMID ke lia mi Vals ty bės kon tro lės 
rei ka la vi mai. 

VLB pir mi nin kas An ta nas 
Šiugž di nis pra ne šė apie ES kraš tų ini-
cia ty vi nės gru pės veik lą. To kios gru-
pės rei ka lin gu mas bu vo ver ti na mas 
prieš ta rin gai. Dau gu mos nuo mo ne, 
to kia gru pė vis dėl to yra nau din ga 
ir rei ka lin ga. Eu ro pos kraš tų svo ris 
bū tų di des nis, jei jie tam tik rais klau-
si mais kal bė tų vie na kal ba. Nu tar ta 
at nau jin ti ES kraš tų va do vų elek tro-
ni nę kon fe ren ci ją ir pir mi nin kų su va-
žia vi me ap tar ti to les nę veik lą.

Vin cas Bar tu se vi čius (Vo kie ti-
ja) va do va vo dis ku si jai dėl svars ty ti-
nų klau si mų PLB ir PLJS pir mi nin-
kų su va žia vi me, o Au re li ja Go ris No-
rie nė (Bel gi ja) iš sa miai pri sta tė LR 
Sei mo ir PLB ko mi si jos struk tū rą, 
už da vi nius ir kai ku rias pro ble mas. 
Ri mas Čup lins kas (Vo kie ti ja) kal bė-

Šių me tų rug sė jo mėn. 1 d. 
Hütten fel de, Ro mu vos pi ly je, at si da-
rė Eu ro pos lie tu vių kul tū ros cen tras 
(ELKC). Cen tro tiks lai yra 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 
pa stan gas. 

ELKC cen tro di rek to riaus vie-
tai už im ti bu vo pa skelb tas vie šas kon-
kur sas, ku rio me tu gau ta pa raiš kų iš 
ke le tos Eu ro pos kraš tų. At ran kos 
ko mi si ja, ku rią su da rė Pa sau lio Lie-
tu vių Ben druo me nės, Tau ti nių ma-
žu mų ir iš ei vi jos de par ta men to prie 

jo apie Hütten fel de įsteig tą Eu ro pos 
lie tu vių kul tū ros cen trą. Nors vi si 
tei gia mai ver ti no, kad pa vy ko to kį 
cen trą įkur ti, ta čiau klau si mų ir abe-
jo nių ki lo dėl jo struk tū ros ir pa val-
du mo.

Sek ma die nį įvy ko pas ku ti nis 
po sė dis, ku ria me or ga ni za ci nis ko-
mi te tas – pro jek to va do vė Sa lo mė ja 
Böttcher, Da lia Hen ke, Gin ta ras Ru-
čys, Mar ty nas Gau ril či kas ir Da rius 
Su ba čius ir jų gau sūs tal ki nin kai iš-
gir do daug kom pli men tų. Šve di jos 
at sto vai pa ste bė jo, kad „Drau gys tės 
til tas“ au ga ir sa vo kie ky be, ir ko ky-
be. Bu vo iš sa ky ta min tis, jog ren gi-
nys truk tų il giau. Plo ji mais su tik tas 
pra ne ši mas, kad ki tų me tų „Drau gys-
tės til tą“ ima si reng ti Is pa ni jos LB. 

Po vė lia vų nu lei di mo „Drau-
gys tės til to“ da ly viai rin ko si į vie tos 
baž ny čią, kur šv. Mi šias au ko jo tėv. 
Pau lius, asis tuo ja mas kun. Jo no Dė-
di no. Ne tik Mi šioms, bet ir vi sam 
DT tal ki no br. Pau lius, Ka zi mie ras ir 
pran ciš ko nų jau ni mas iš Kre tin gos.

„Drau gys tės til to“ mar go je 
pro gra mo je bu vo Vil niaus „At vi ro ra-
to“ spek tak liai, va ka ro nė prie lau žo, 
ra te liai, dai nos, žai di mai, ka pe los iš 
Lie tu vos kon cer tas.

EuroposlietuviųkultūroscentrasHüttenfelde
LR vy riau sy bės, Vo kie ti jos Lie tu vių 
Ben druo me nės ta ry bos at sto vai ir 
Vo kie ti jos Lie tu vių Ben druo me nės 
val dy ba, iš vi sų pa teik tų kan di da tū-
rų tin ka miau siu iš rin ko Ri mą Čup-
lins ką. Be kan di da tų kom pe ten ci jos 
ir nu veik tų dar bų pa na šio se sri ty se 
at ran kos ko mi si ja ypač ati džiai nag-
ri nė jo ir ver ti no kan di da tų idė jas ir 
pa teik tus ELKC veik los stra te gi nio 
vys ty mo ir plėt ros pla nus. 

ELKC veik los kryp tys skirs to-
mos į pa slau gas, tai ko mas ne lie tu viš-
kai Eu ro pos vi suo me nei, ir į to kias, 
ku rios tai ko mos Eu ro po je gy ve nan-
tiems lie tu viams. At si žvel giant į 
ak tu a liau sius po rei kius ar ti miau sia 
ELKC veik la kon cen truo sis ties šiais 
už da vi niais. 

Lietuvių kultūros instituto

darbųtęstinumas irplėtra. ELKC 
ve dė jas iš sa miai su si pa žins su LKI 
ren gi nių or ga ni za vi mo, pub li cis ti-
niais ir bib lio te kos bei ar chy vo iš lai-
ky mo dar bais. ELKC ga lė tų iš sau go ti 
pa vel dą ir plės ti LKI dar bus eu ro pi niu 
lyg me niu. Vie na ver tus, tai reikš tų siū-
ly ti Eu ro pos lie tu vių ben druo me nėms 
jų veik los is to ri nės me džia gos ar chy-
va vi mo bei ka ta lo ga vi mo pa slau gas, 
kad šis iš ei vi jos kul tū ri nis pa vel das bū-
tų pri ei na mas at ei ties kar toms. Į LKI 
ren gi nius rei kė tų kvies ti moks li nin-
kus iš ki tų Eu ro pos ša lių. Įdo mes nę ar-
chy vi nę me džia gą de rė tų di gi ta li zuo ti 
ir pa teik ti tin ka mu for ma tu in ter ne te, 
kad ji bū tų pri ei na ma moks li nin kams 
vi sa me pa sau ly je. 

Vilnius – Europos kultūros
sostinė2009. 2009-ie ji me tai – ypa-
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tin gi Lie tu vai: ne tik mi ni me Lie tu-
vos var do pa mi nė ji mo tūks tant me tį, 
bet ir da ly vau ja me ES Mi nist rų Ta ry-
bos iš leis to je pro gra mo je „Eu ro pos 
kul tū ros sos ti nės“. Vil niaus mies to 
sa vi val dy bė ti ki si, jog da ly va vi mas 
pro jek te at vers ke lius kul tū ri niam 
ben dra dar bia vi mui su ki to mis Eu ro-
pos ša li mis ir ski ria tam la bai daug 
dė me sio ir lė šų. To dėl ga li ma tik pa-
si džiaug ti, kad ELKC at vers du ris 
dar te be vyks tant pa ruo šia mie siems 
dar bams ir ga lės į juos įsi jung ti. Vie-
nas iš ELKC pri ori te ti nių veiks mų 
bus ben dra dar bia vi mas su Kul tū ros 
sos ti nės ruo šos ko mi te tu, or ga ni zuo-
jant įvai riau sio po bū džio kul tū ri nius 
ren gi nius, gar si nan čius Vil niaus 
mies tą ir Lie tu vos var dą Eu ro po je. 

ELKC ir Vasario 16osios
gimnazijossimbiozė. ELKC stei gi-
mas Hütten fel de bus nau din gas tiek 
Kul tū ros cen trui, tiek gim na zi jai. At-
si ra dus ga li my bėms į ELKC veik lą 
įtrauk ti gim na zi jos už kla si nės kul tū-
ri nės veik los bū re lius, tuo pa čiu bū-

tų stip ri na ma ši veik la gim na zi jo je. 
ELKC ga lė tų net ska tin ti gim na zi jos 
moks lei vių kul tū ri nės veik los plėt rą, 
reng da mas pro jek tus, ku riuo se gim-
na zis tai ga lė tų pa si ro dy ti pla čia jai 
vi suo me nei ne tik Vo kie ti jo je, bet ir 
ki tuo se Eu ro pos kraš tuo se. 

Švietimasirvaikųstovyklos. 
ELKC veik la švie ti mo ir vai kų sto-
vyk lų or ga ni za vi mo sri ty je iš ryš kės 
tik glau džiai ben dra dar biau jant su 
VLB ir ki tų Eu ro pos kraš tų ben druo-
me nių švie ti mo ko mi si jo mis. ELKC 
im sis vi sų dar bų, ku rie pa leng vin tų 
lie tu viš kų mo kyk lė lių stei gi mą bei 
vei ki mą (kon sul ta ci nės pa slau gos, 
tin ka mos me to di nės me džia gos pa rū-
pi ni mas ar ba net jos pa ruo ši mo ko or-
di na vi mas).

Internetinių portalų kūri
mas. ELKC dar bas ir kau pia ma in-
for ma ci ja tu ri bū ti pri ei na ma kuo 
pla tes niam vi suo me nės ra tui. To dėl 
rep re zen ta ci nio Kul tū ros cen tro in-
ter ne ti nės sve tai nės kū ri mas bus vie-
nas pir mi nių ELKC dar bų. Šiuo pa-

grin du at ei ty je bus ku ria mi pla tes nio 
po bū džio por ta lai an glų kal ba apie 
lie tu vių gy ve ni mo Eu ro pos kraš tuo-
se da bar tį ir is to ri ją.

Nuolatinis bendradarbia
vimas su VLB ir Europos kraštų
lietuviųbendruomenėmis. At si žvel-
giant į pa grin di nius ELKC tiks lus 
ypa tin gas dė me sys bus ski ria mas 
tam priam ben dra dar bia vi mui su Eu-
ro pos lie tu vių ben druo me nė mis. 
ELKC sie kia veik ti eu ro pi niu lyg me-
niu ir to dėl Vo kie ti jos Lie tu vių Ben-
druo me nės val dy ba kvie čia ir ska ti-
na lie tu vių ben druo me nių at sto vus 
ak ty viai sa vo idė jo mis, min ti mis ar 
pa gei da vi mais pri si dė ti prie ELKC 
tei kia mų pa slau gų kon kre ti za vi mo. 

ELKC yra ins ti tu ci ja, ku rios 
pa slau go mis ga lės nau do tis pla tus 
Eu ro pos kraš tų gy ven to jų ra tas, o 
sėk min ga ELKC veik los plėt ra bus 
įma no ma tik iš lai kant nuo la ti nį dia-
lo gą su Vo kie ti jos ir ki tų Eu ro pos 
kraš tų lie tu vių ben druo me nė mis!

BernadetaGoštautaitė

itALijoje

 Iš gir dus šią liūd ną ži nią 
pir miau sia ma no aky se ir at min-
ty – lyg ne di de lis ir ne stip rus kū-
nu, bet la bai švie sios ir tvir tos 
dva sios žmo gus. Dva sios tvir ty-
bė ne bū ti nai reiš kia si gar sia kal-
ba ir pla čiais mos tais, bet svar-
biau sia yra lai ky ma sis prin ci pų 
bei įsi ti ki ni mų ir at spa ru mas iš-
mė gi ni mams.

 Vi si trys di plo ma tai Lo-
zo rai čiai, o prieš juos – dar ir 
se ne lis, spau dos drau di mo lai kų 
vei kė jas ad vo ka tas Mo tie jus Lo-
zo rai tis, pa ty rė di de lių iš mė gi ni-
mų ir gar bin gai juos at lai kė.

 Ka zys Lo zo rai tis bu vo 

Romojemirė
amb.KazysLozoraitis

švie saus pro to, di de lės vi di nės 
in te li gen ci jos ir ge ros šir dies 
as me ny bė; itin de li ka tus ben-
drau da mas su žmo nė mis, ir tai 
puo šė jį kaip di plo ma tą, o kar tu 
tu rė jo sub ti lų hu mo ro jaus mą ir 
tų žmo nių, ir po li ti kos vei kė jų, 
ir vy riau sy bių atžvil giu. Vi sa da 
bu vo nuo šir džiai, at kak liai per-
si ė męs Lie tu vos rei ka lais – nuo 
pat jos lais vės ir ne pri klau so my-
bės tar ny bos li gi am ba sa dos pa-
sta to Ro mo je rei ka lų. Jo la bai 
trūks Lie tu vai ir Lie tu vos di plo-
ma ti jai.

VytautasLandsbergis

VytAutAs LAndsbergis (iš deši
nės) ir kAzys LozorAitis dAžnAi
susitikdAVo LietuVos ir tArptAuti
niuoseForuMuose
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didŽiojojeBritAnijoje

Sek ma die nį, bir že lio 17 d., 
Not ting ha mo St. Bar na bo ka ted ro je 
įvy ko iš kil min gas iš vež tų jų į Si bi rą 
ir vie no švie siau sių Eu ro pos lie tu-
vių ku ni gų – Ste po no Ma tu lio, MIC, 
Lie tu vių ka ta li kų cen tro – „Ži di nio“ 
įkū rė jo ir Di džio sios Bri ta ni jos lie tu-
vių sie lo va dos va do vo, mir ties 4-ųjų 
me ti nių pa mi nė ji mas.

Kun. dr. Ste po nas Ma tu lis, 
MIC, bai gęs do mi ni ko nų „An ge li-
cum“ uni ver si te tą Ro mo je 1946-ai-
siais dak ta ra tu bei pa ruo šęs ant rą jį 
dak ta ra tą Gri ga liaus uni ver si te te 
Ro mo je  1953-ai siais bu vo pa skir tas 
Ma ri jo nų nau jo ky no va do vu, o 1957-
ai siais – Ma ri jo nų dva sios va do vu 
Ro mo je. 1958-ai siais pa skir tas Lon-
do no lie tu vių pa ra pi jos rek to rium. 
1965-ai siais įkū rė Not ting ha me jau-
ni mo „Ži di nį“ – lie tu vių ber niu kų 
ben dra bu tį, Auš ros var tų Ma ri jos 
kop ly čią, at gai vi no pa sau lio lie tu vių 
ka ta li kiš ką tau ti nės min ties žur na-
lą „Šal ti nį“, ku rį lei do, re da ga vo ir 
spaus di no „Ži di nio“ spaus tu vė je.

Iš kil min gas šv. Mi šias au ko jo 

GeduloirviltiesdienaNottinghame

Lie tu vos ma ri jo nų vy res ny sis kun. 
dr. Vy tau tas Bri lius, MIC. Sa vo pa-
moks le an glų kal ba jis pa brė žė ti kė ji-
mo reikš mę iš lai kant ne pri klau so my-
bės vil tį ir juo džiau siais Si bi ro kan-
čių me tais. Taip pat pa mi nė jo, kad ir 
mū sų lai kais ne trūks ta ne tei sy bės ir 
ne kal tos kan čios vi sa me pa sau ly je. 
Tai iš gy dy ti ga li Kris taus dva sia. Iš-
kil min gas gies mes lo ty nų kal ba gie-
do jo Ka ted ros cho ras.

Mi nė ji me da ly va vo Ko lum bo 
ri te rių iš Pe ter bo roug ho va do vai, 
Not ting ha mo, Lei ces te rio ir ki tų 
uni ver si te tų lie tu viai dok to ran tai ir 
dės ty to jai, Di džio sios Bri ta ni jos Lie-
tu vių ka ta li kų ben dri jos na riai iš Pe-
ter bo roug ho ir Not ting ha mo.

Po šv. Mi šių da ly viai vy ko 
į lie tu viš ką jį Wil lford Hill ka pi nių 
kam pe lį, ap lan ky da mi kun. dr. Ste-
po no Ma tu lio, MIC, ka pą ir vė liau į 
„Ži di nį“ pa ben drau ti. Di džio sios Bri-
ta ni jos Lie tu vių ka ta li kų ben dri jos 
pir mi nin kas Ste po nas Vait ke vi čius 
pa kvie tė pra ne šė ją kun. dr. Vy tau tą 
Bri lių, ku ris kal bė jo apie dva si nius 

pošV.MišiųMinėjiModALyViAiVykoįLietuViškąjįWiLLFordHiLLkApiniųkAMpeLį,ApLAnkydAMikun.dr.stepo
noMAtuLio,Mic,kApą

kan čios, vie ny bės ir at lai du mo as pek-
tus. Dr. Da rius Fur mo na vi čius an glų 
kal ba ap žvel gė trė mi mų sta tis ti ką.

Po iš kil min go mi nė ji mo vi si 
da ly viai su sė do ar ba tė lei prie ben dro 
sta lo Lie tu vių ka ta li kų cen tro – „Ži-
di nio“ kie me ly je. 

Nuo šir džiau siai dė ko ja me 
šau nio sioms Not ting ha mo šei mi nin-
kėms Fe lei Da ma še vi čie nei ir Ge nu-
tei Juo zels kie nei bei vi siems da ly va-
vu siems, ypač kun. dr. Vy tau tui Bri-
liui, MIC; East Mid lands Ko lum bo 
ri te rių sek re to riui Jo seph Rod ri gu ez, 
Di džio sios Bri ta ni jos Lie tu vių ka ta-
li kų ben dri jos pir mi nin kui Ste po nui 
Vait ke vi čiui, Not ting ha mo uni ver si-
te to dak ta ran tei Gab rie lei Ak so mai-
ty tei ir Brem ne rių šei mai, su ma žais 
vai ku čiais at va žia vu siems il gą ke lią 
iš Mar ket Har bo roug ho. 

Taip pat nuo šir džiau siai dė ko-
ja me Juo zui Ko je liui už svei ki ni mą 
ir Sta siui Kas pa rui už svei ki ni mą ir 
20 sva rų au ką.

dariusFurmonavičius
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Pra ėju sią va sa rą 
Kes to no ins ti tu to Ox for de 
pre zi den tas ka nau nin kas 
dr. Mi cha el Bor de aux lan
kė si Lie tu vo je. Po 36rių 
me tų sau go ji mo An gli jo je 
jis ar chi vys ku pui Si gi tui 
Tam ke vi čiui su grą ži no 
Lie tu vos ne pri klau so my
bės is to ri jai reikš min gą 
1971ųjų me mo ran du mą, 
pa si ra šy tą 17 050 Lie tu
vos ti kin čių jų ir ad re suo
tą so vie tų kom par ti jos ge
ne ra li niam sek re to riui L. 
Brež ne vui. Pa si ra šiu sie ji 
rei ka la vo ti kė ji mo lais
vės. To kio ga lin go pa reiš
ki mo, pa sie ku sio Va ka rus, 
iki tol dar ne bū ta. Ke lio
nės į Lie tu vą iš va ka rė se 
ka nau nin kas dr. Mi cha el 
Bour de aux (MB), Kes to
no ins ti tu to Ox for de pre zi
den tas, 19791990 m. dir
bęs mi nist rės pir mi nin kės 
Mar ga ret That cher pa ta
rė ju žmo gaus tei sių ir re
li gi jos klau si mais, sa vo 
na muo se Ox for de su ti ko 
at sa ky ti į Da riaus Fur mo
na vi čiaus,  Di džio sios Bri
ta ni jos lie tu vių ka ta li kų 
ben dri jos sek re to riaus, 
klau si mus (po kal bį spaus
di na me su trum pi nę).

Septyniolikostūkstančiųparašųmemorandumas
dr.dariausFurmonavičiaus pa šne ke sys su 

dr. MichaelBourdeaux, Kes to no ins ti tu to Oks for de įkū rė ju
–KaipJūssusidomėjoteLie

tuva?
–Aš dve jus me tus, nuo 1953 

m. ko vo mė ne sio, nuo tos pa čios die-
nos, kai mi rė Sta li nas, at lik da mas ka-
ri nę tar ny bą mo kiau si ru sų kal bos. 
Stu di jos man la bai ge rai se kė si ir aš 
jas tę siau Ox for do uni ver si te te. Po 
to stu di ja vau te olo gi ją. Ga liau siai 
1959-ai siais, po sep ty ne rių me tų stu-
di jų, ga lė jau nu vyk ti į Ru si ją. Bu vau 
vie nos pir mų jų uni ver si te tų mai nų 
gru pės, iš Bri ta ni jos vyks tan čios į 
Mask vos vals ty bi nį uni ver si te tą, na-
rys.

Su pran ta ma, kad ten su ti kau 
žmo nių iš vi sos So vie tų Są jun gos, 
taip pat ir stu den tų iš Bal ti jos vals-
ty bių. Ta da vi sa tai man dar ne tu rė-
jo di de lės įta kos, bet aš vi sa da la bai 
do mė jau si, kas vyks ta So vie tų Są jun-
go je, įskai tant oku puo tas Lie tu vą, 
Lat vi ją ir Es ti ją. 1960-ai siais ga lų 
ga le ga vau lei di mą jas ap lan ky ti 
– tai bu vo įra šy ta ma no vi di nia me 
pa se. Nu vy kus sa vai tei stu di juo ti į 
Le ning ra dą pla na vau ap lan ky ti taip 
pat ir Es ti ją bei Lat vi ją. Lau kiau lėk-
tu vo į Ta li ną, bet pri ėjęs KGB-is tas 
pa sa kė: „Jau nuo li, jūs ne ga li te lip ti į 
šį lėk tu vą“. ...Tu rė jau lauk ti 29-erius 
me tus – iki 1989-ųjų...

Tuo me tu, Są jū dis smar kiai 
stip rė jo. Bu vau pa kvies tas ap si lan ky-
ti Są jū džio būs ti nė je Ge di mi no aikš-
tė je ir su tik ti Vy tau tą Land sber gį. 

Me mo ran du mas 1971 m. bu vo 
pa si ra šy tas 17 050 žmo nių. Tik riau-
siai pa si ra šiu sių jų skai čius ne at ro do 
di de lis, bet kai šie pa ra šai bu vo su-
rink ti KGB pa no sė je – tai, iš tie sų, la-
bai la bai svar bus pa sie ki mas. Nuo sta-
bu, kad šis me mo ran du mas iš vi so iš-
li ko. Ta da vei kė Lie tu vo je maž daug 
570 baž ny čių, pu sė tiek, kiek bu vo 
ne pri klau so mo je Lie tu vo je 1930-ai-
siais ar po pir mo sios so vie tų in va zi-
jos į kraš tą 1940-ai siais. Kai ku rios 
baž ny čios bu vo la bai pri spaus tos. 

Kai ku rie vys ku pai bu vo įka lin ti, 
daug ak ty vių ku ni gų ir pa sau lie čių 
taip pat bu vo už da ry ta į ka lė ji mus. 
Ne taip se niai bu vo pa si bai gęs par ti-
za ni nis ka ras. Ži no me, kad daug da ly-
vių bu vo nu šau ta, o vi si, ku rie bu vo 
įtar ti, kad vie naip ar ki taip pri si dė jo, 
bu vo iš sių ti į Si bi rą. Ta čiau 1960-
ųjų pa bai go je tai dau giau ar ma žiau 
bai gė si, ir ta da tę sė si jau nebe ko va 
už Lie tu vos ne pri klau so my bę (bū tų 
sa vi žu dy bė or ga ni zuo ti ne pri klau so-
my bės ju dė ji mą 60-ai siais – Brež-
ne vo val dy mo lai ko tar piu), bet už 
Lie tu vos Ka ta li kų baž ny čios lais vę. 
Lie tu vos žmo nių drą sos dė ka 1971-
ai siais bu vo su ra šy tas ir pla ti na mas 
nuo sta bus do ku men tas, ku ris te tu-
rė jo vie no pus la pio la bai pa pras tą 
teks tą, pra šan tį lais vės Lie tu vos Ka-
ta li kų baž ny čiai. Nuo šio mo men to 
Lie tu vos Ka ta li kų baž ny čia ta po ne-
pri klau so my bės vė liav ne še. 

Šį do ku men tą aš va di nu Lie-
tu vos ne pri klau so my bės at kū ri mo 
pa grin du. Tarp ki tų da ly kų jis pra šo 
lais vės Lie tu vos ku ni gams, pa leis ti 
įka lin tą vysk. Ju li jo ną Ste po na vi čių. 
Pra šo ga li my bės ne pri klau so mai 
tvar ky tis ku ni gų se mi na ri jai, ku ri 
bu vo KGB kon tro liuo ja ma ir ma žai 
kas ją baig da vo. To dėl sens tant ku ni-
gams ne bu vo kas juos pa kei čia. Sto ji-
mą į se mi na ri ją taip pat kon tro lia vo 
KGB, vi sa Baž ny čia bu vo ati džiai 
se ka ma. Me mo ran du me bu vo pra-
šo ma at si sa ky ti pri va lo mo at eiz mo 
mo ky mo Lie tu vo je. Vi so je So vie tų 
Są jun go je bu vo prie var ta bru ka mas 
at eiz mas, vai kai mo kyk lo se ne bu vo 
mo ko mi krikš čio niš kų mo ra lės ir 
gy ve ni mo prin ci pų. Taip trum pai ga-
li ma bū tų api bū din ti šio do ku men to 
es mę.  Mes ma no me, kad gal būt iš 
pra džių bu vo pla ti na ma 570 šio do-
ku men to ko pi jų – po vie ną kiek vie-
no je ta da vei ku sio je pa ra pi jo je. Tai 
ini ci ja vo jau nų ku ni gų gru pė, da ly-
va ujant pa sau lie čiams. Ži no ma, tarp 
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or ga ni za to rių bu vo ku ni gas Si gi tas 
Tam ke vi čius. Aš va di nu jį ku ni gu 
– kuo ta da jis bu vo. 

Yra ži no ma, kad KGB su ži-
no jo, jog yra pla ti na mas toks do ku-
men tas, tad daug ko pi jų ga lė jo bū ti 
kon fis kuo ta. Svar bu pri si min ti, kad 
žmo nės slė pė do ku men tus, ne šė juos 
su lanks ty tus ki še nė se. Jie ke lia vo iš 
ran kų į ran kas, bet pa ra šai yra nuo-
sta biai ge rai iš si lai kę. Jie yra skir tin-
gų spal vų: juo di, mė ly ni, rau do ni, 
ret kar čiais net ža li – štai da bar at ver-
čiau pus la pį, ku ris pa si ra šy tas ža liu 
tu ši nu ku. Šie pa ra šai dau ge ly je la pų 
yra su rink ti ir pir mo je, ir ant ro je la-
po pu sė je. 

Ad re sa tas – Ko mu nis tų par ti-
jos cen tro ko mi te tas, bet rei kė jo ten 
me mo ran du mą nu vež ti ir jį įteik ti. 
Tas as muo tu rė jo bū ti dar ne ži no mas 
KGB, tad bu vo no ri ma jau no pa ti ki-
mo žmo gaus. Tai pa da ry ti pa si siū lė 
Ni jo lė Sa dū nai tė. To dar ne ži no jau 
prieš pus an trų me tų, kai šis do ku-
men tas bu vo eks po nuo ja mas Vil niu-
je, Na cio na li nė je bib lio te ko je. Ta da 
Ni jo lė Sa dū nai tė, ku rią bu vau su ti-
kęs daug kar tų nuo to lai ko, kai pra-
dė jau lan ky ti Lie tu vą 1989-ai siais, 
man pa pa sa ko jo, kad ji ir bu vo tas 
žmo gus, ku ris ve žė me mo ran du mą 
į Mask vą. Pa ke liui ji pa ty rė Die viš-
kos Ap vaiz dos vei ki mą. „Kas nu tiks 
tam do ku men tui, jei aš jį įteik siu Ko-
mu nis tų par ti jos cen tro ko mi te tui?“ 
– pa gal vo jo ji. „Dau giau apie šiuos 
pa ra šus nie kas ne be su ži nos. Net žmo-
nės bus nu baus ti to dėl, kad jie pa si ra-
šė do ku men tą“. Ji pa da rė nuo sta bų 
spren di mą – įteik ti teks to ko pi ją, bet 
ne la pus su pa ra šais. Ji ban dė su ras-
ti drą sų va ka rų tu ris tą, ku ris su tik tų 
mė gin ti per vež ti vi są me mo ran du mą 
į Va ka rus. 

Ti kit ar ne ti kit – ji su ra do, 
– žur na lis to var do ir pa var dės aš 
ne ži nau. Jis ži no jo, kad jis pats ne-
ga li iš vež ti do ku men to, nes bus tik-
ri na mas. Gal būt jis net gal vo jo, kad 
vi sas do ku men tų per da vi mas bu vo 
ste bi mas KGB. Iš tie sų to ne bu vo, 
nors veiks mas vy ko 1971-ųjų gruo-
dį. Jis nu ta rė per duo ti do ku men tus 
drau gui, ku ris dir bo Bri tų am ba sa do-

je Mask vo je. Drau gas juos per siun tė 
di plo ma ti niu pa štu į Lon do ną. Pa gal 
vi są pro to ko lą am ba sa da di plo ma ti-
niu pa štu siųs da vo tik pra ne ši mus 
ir ne mė go siųs ti do ku men tus, ku rie 
ne tu ri tie sio gi nės po li ti nės reikš mės. 
Šis me mo ran du mas ne bu vo am ba-
sa dos ra por tas. Kaip be bū tų, man 
ne ži no mas di plo ma tas ta da nu ta rė, 
kad juos tu rė tų gau ti ta da ne se niai 
įkur tas Kes to no ins ti tu tas, ku ris pa-
leng va gar sė jo kaip svar bus ty ri mų 
cen tras. 

Di plo ma tas už ra šė ant ru do vo-
ko ma no var dą ir ad re są ir aš vi są do-
ku men tą ga vau 1972-ųjų sau sį be jo-
kios nuo ro dos ar užuo mi nos, kas tai, 
kaip tai yra gau ta, iš kur tai at siųs ta. 
Iš kar to at pa ži no me lie tu vių kal bą. 
Ne tru kus teks tą iš ver tė me į an glų 
kal bą. Tu rė jo me ne to li gy ve nan čių 
lie tu vių drau gų, o mū sų ins ti tu te dir-
bo lat vė, ku ri ga lė jo skai ty ti lie tu viš-
kai – Ma ry tė Sa piets, ge rai ži no mo 
lat vių pra ne šė jo Ja nis Sa piets duk ra. 
Ji mums pa sa kė, kad tai mil ži niš kos 
svar bos do ku men tas. Mes tai su pra-
tom dėl gau sy bės pa ra šų. 

Vi sų pir ma pa da rė me teks to 
ko pi ją ir jį, iš vers tą į an glų kal bą, 
nu siun tė me į Jung ti nes Tau tas. Tai 
bu vo tam tik ra do ku men to pa tai sa. 
Su pran ta ma, ko dėl mes tą da rė me. 
Iš siun tė me ne pa ra šus, bet tik teks to 
ko pi ją. Kurt Walt heim, JT ge ne ra li-
nis sek re to rius, mums nie ka da ne at-
sa kė. Taip pat mes ne ga vo me jo kio 
pa tvir ti ni mo, kad me mo ran du mas 
bu vo gau tas JT ir kad kaip nors yra 
pa de da ma Lie tu vai. Bri tų vy riau sy-
bė taip pat nie ko ne pa dė jo, iš sky rus 
tai, kad ji di plo ma ti niu pa štu per siun-
tė šį me mo ran du mą mums. JT-ose ne-
bu vo jo kios re ak ci jos, tad mes pa tys 
pra dė jo me skleis ti in for ma ci ją apie 
šį do ku men tą. Mes pa da rė me mil ži-
niš ką dar bą. Sėk mė – nė ra tin ka miau-
sias žo dis šiam dar bui api bū din ti, bet 
tai iš tie sų bu vo tam tik ra sėk mė, nes 
pir mą kar tą Kes to no ins ti tu to dar bas 
su lau kė pla taus tarp tau ti nio pri pa ži-
ni mo ir pa ska ti ni mo. Tai įta ko jo ir 
BBC ru sų kal bos, ir „Lais vo sios Eu-
ro pos“ ra di jo lie tu vių ir ki tų kal bų 
tar ny bas pa skelb ti, kad do ku men tas 

pa sie kė Va ka rus. 
...Do ku men tas la bai ati džiai 

bu vo sau go mas mū sų ar chy ve ir 
tam tik ra pras me ste buk lin gai iš li-
ko, nes mū sų dar bą daž nai iš tik da vo 
fi nan si niai ne pri tek liai, per so na lo 
trū ku mas, ta čiau vis kas ga liau siai 
su si klos tė sėk min gai – KGB nie ka da 
ne pa vy ko įsi lauž ti į mū sų ar chy vą, 
mū sų pa tal pas. Tad štai da bar jis čia 
ir po 36 me tų An gli jo je ruo šia si ke-
lio nėn at gal į Lie tu vą. 

Mi nė jau, kad do ku men tas jau 
vie šė jo Lie tu vo je 3 sa vai tes pa ro do je 
2005-ai siais. Jis ta da bu vo la bai ge-
rai eks po nuo ja mas Vil niu je – il go je, 
gal 6 ar 7 met rų stik lo dė žė je. Kiek-
vie nas pus la pis den gė ki to pus la pio 
pu sę, tad ga li ma bu vo ma ty ti teks tą 
ir da lį ki tų pa ra šų. Tai bu vo mil ži niš-
kos įtai gos eks po zi ci ja. Kai ku rie, at-
ėję į pa ro dą, žmo nės sa kė: „Aš pa si-
ra šiau, ma no tė vai pa si ra šė“, – bu vo 
nuo sta bu. Ta da mū sų drau gui, Lie tu-
vos gar bės kon su lui Va li jo je Ant ho-
ny Pac ker, ki lo ge ra idė ja – šis do ku-
men tas tei sė tai pri klau so Lie tu vai. 
Aš taip pat gal vo jau ir tai pri sta čiau 
mū sų Kes to no ins ti tu to pa ti kė ti nių 
su si rin ki me, ku ris vie nin gai nu bal-
sa vo, kad do ku men tas tu rė tų bū ti su-
grą žin tas Lie tu vai. Tai pa da ry siu lie-
pos 9-ąją. Vyks tu į Kau ną, kur ma ne 
pa si tin ka pats ar chi vys ku pas Si gi tas 
Tam ke vi čius. Jis pa kvie tė pa si sve-
čiuo ti. Aš dar ne ži nau, kur per da vi-
mo ce re mo ni ja vyks, bet ži nau, kad 
Lie tu vos te le vi zi ja ten tik rai bus. 
Gal būt tai įvyks prie šais jo re zi den ci-
ją, nuo sta bius rū mus, ku rie kaž ka da 
bu vo Ko mu nis tų par ti jos būs ti nė. Bū-
tų tik rai nuo sta bu per duo ti šį do ku-
men tą prie šais bu vu sią Ko mu nis tų 
par ti jos būs ti nę. Šiuo se na muo se bu-
vo įsi kū ru si or ga ni za ci ja, ku ri no rė jo 
kon fis kuo ti šį do ku men tą, bet da bar 
tai yra Lie tu vos Ka ta li kų Baž ny čios 
lais vės sim bo lis. Tai štai to kia trum-
pa šio me mo ran du mo is to ri ja. Aš va-
di nu jį Lie tu vos lais vės at kū ri mo do-
ku men tu, nes jis aiš kiai su pran ta mas 
kaip ne vien re li gi nis, bet bū tent po-
li ti nis do ku men tas. Ni jo lė Sa dū nai tė 
Vil niu je teis me pa sa kė: „Tai yra pa ti 
lai min giau sia die na ma no gy ve ni me. 
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Aš esu tei sia ma už dar bą Kro ni kai, 
ku ri pro tes ta vo prieš fi zi nę ir dva si-
nę ti ro ni ją, pri mes tą mū sų tau tai. Aš 
esu tei sia ma, nes my liu žmo nes, sie-
kian čius tie sos“. Mei lė hu ma niz mui 
yra pa ti di džiau sia mei lė ir ko vo ti už 
per se kio ja mų jų tei ses yra di džiau sia 
mei lės dai na. Tai aiš kiai pa im ta iš re-
li gi nio kon teks to ir per kel ta į po li ti-
nį. Ta da Lie tu vo je šie kon teks tai bu-
vo per si py nę ir jų ne ga li ma at skir ti. 
Ni jo lė sie kė lais vės ne tik Lie tu vos 
Baž ny čiai, bet ir vi sai Lie tu vai.

–Ačiū už viską, ką Jūs pa
darėteirdaroteLietuvai.Jūstaip
patparašėtenuostabiąknygą„Lie
tuva–kryžiųkraštas“.KaipJums
kiloidėjaparašytiknygąapieLie
tuvą?

–Ne aš pa si ga vau idė ją, bet 
ma ne ji pa ga vo. Lie tu vos žmo nių 
ne įti kė ti no ryž to dė ka 7-aja me de-
šimt me ty je iš Lie tu vos plauk te plau-
kė do ku men tai apie ti kė ji mo lais vės 
pa žei di mus, ypač „Lie tu vos Ka ta-
li kų Baž ny čios 
kro ni ka“, ku rią 
lei do kun. Si gi-
tas Tam ke vi čius 
ir Ni jo lė Sa dū-
nai tė. „Lietuvos 
K a t a l i k ų 
B a ž n y č i o s 
kronika bu vo la-
bai de tal i, tu rė jo 
la bai daug in for-
ma ci jos apie tai, 
kaip so vie tų val-
džia el gė si su ti-
kin čiai siais. Aš 
gau da vau lie tu vių 
kal ba, bet pa pil do-
mą ko pi ją gau da-
vau ir ru sų kal ba, 
kad ga lė čiau tie-
siai skai ty ti (mes 
taip pat grei tai iš-
si vers da vo me lie-
tu viš ką Kro ni ką 
į an glų kal bą) ir 
ži nių bu vo la bai 
daug. Aš jau bu-
vau iš lei dęs ke le-
tą kny gų – apie 

ru sų or to dok sų baž ny čią, apie pro tes-
tan tų baž ny čią So vie tų Są jun go je, 
bet da bar at si ra do ga li my bė pa ra šy ti 
kny gą apie Ka ta li kų Baž ny čią Lie-
tu vo je. Me džia gos bu vo la bai daug 
– rei kė jo tik ją su si ste min ti. ...Kny ga 
bu vo iš leis ta 1979-ai siais. Są jū dis ta-
da dar ne bu vo at si ra dęs, bet ta da, kai 
aš ra šiau kny gą, ma čiau, kad jau dir-
va yra tam pa ruoš ta.

...Mes tu ri me part ne rį – Be-
ylor uni ver si te tą Te xas. Dar šį lie pos 
mė ne sį mū sų ar chy vas iš ke liaus į 
Ame ri ką. Ten yra tik rai ge ros ga li my-
bės jį iš sau go ti – bus įsteig tas Kes-
to no ty ri mų cen tras, iš lai kant mū sų 
var dą ir ar chy vą. Daug do ku men tų 
yra žy miai blo ges nėj pa dė ty je nei 17 
000-čių me mo ran du mas. Vi si do ku-
men tai bus iš sau go ti, pa si nau do jant 
ge riau sia pa sau li ne do ku men tų res-
tau ra vi mo pa tir ti mi. ...Dar dau giau, 
pa tys įdo miau si do ku men tai, įskai-
tant ir ši to ko pi ją, bus eks po nuo ja mi 
in ter ne te. Tad jie bus pri ei na mi ty ri-
nė to jams vi sa me pa sau ly je. Bū tų pui-

ku vis ką iš lai ky ti šia me kraš te, bet 
nie kas ne tu ri pi ni gų, net ir Ox for do 
uni ver si te tas. 

–Ar tyrinėtojai iš kitų uni
versitetų galės pasinaudoti visa
Kestonokolekcija?

–Taip, tik rai ga lės. Ke lio nės 
iš lai dos į Te xas yra gan di de lės, bet 
gy ve ni mo kai na – tik apie pu sė to, o 
gal net ir dar ma žiau, pa ly gi nus su 
Ox for du. Stu den tai, pa vyz džiui, at-
vyks tan tys į ar chy vą, ga lės ap si sto ti 
uni ver si te to tu ri muo se kam ba riuo-
se už 12 do le rių nak čiai. Tai, mū sų 
aki mis, be veik ne mo ka mai. Kai ten 
nu vyks ti, ne rei kia la bai daug iš leis ti 
pi ni gų gy ve ni mui. Ir mes taip pat vi-
lia mės, kad ga lė si me iš šios pu sės su-
teik ti sti pen di jas, vi sų pir ma stu den-
tams iš Ry tų Eu ro pos, kad jie ga lė tų 
nu vyk ti į Kes to no ar chy vą. 

Redakcijosprierašas:po me-
mo ran du mu yra pa si ra šiu si dr. Da-
riaus Fur mo na vi čiaus mo čiu tė Ona 
La zaus kie nė.

nottingHAMoLietuViAi,susibūrępAMinėtitreMtiesMetiniųirprisiMintiMyLiMąkunigąs.
MAtuLį,Mic
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Bir že lio 11 d. Vil ties ir ge du-
lo die nos pro ga Bal tie čių fe de ra ci ja 
Ka na do je (BFK) su ren gė įdo mų ir 
tu ri nin gą se mi na rą „Pa smer ki me ko-
mu niz mo nu si kal ti mus“ (Con demn 
Cri mes of Com mu nism). Se mi na rą 
pra dė jo Lat vių ben druo me nės vi ce-
pir mi nin kė Ali te Forst ma nis, pri sta-
ty da ma BFK pir mi nin ką Pet rą Meik-
le john – KLB KV vi ce pir mi nin ką 
spe cia lie siems pro jek tams, Es tų ben-
druo me nės pir mi nin ką Avo Kit task, 
Lat vių ben druo me nės pir mi nin ką 
Imants Purvs, Lie tu vių ben druo me-
nės pir mi nin kę Rū tą Ži lins kie nę ir 
ki tus gar bės sve čius. 

Pir mo jo je se mi na ro da ly je ek-
ra ne te ko ma ty ti už fik suo tus vaiz dus 
skaid rė se ir iš girs ti liu di ji mus tų as-
me nų, ku rie ko mu nis ti nia me pa sau-
ly je pa ty rė šiur pius iš gy ve ni mus, ver-
gi ją ir kan čias. Kal bė jo Gu di jos, Es-
ti jos, Veng ri jos, Lat vi jos, Lie tu vos, 
Len ki jos ir Viet na mo liu di nin kai. 
Ka na do je gi męs To ron to uni ver si te-

Pasmerkimekomunizmonusikaltimus
to pro fe so rius An drew Gre go ro vich 
kal bė jo te ma: „Ko mu niz mo nu si-
kal ti mai Uk rai no je“. Jo kal ba bu vo 
pa į vai rin ta pa vyz džiais ir jo pa ties 
pa ty ri mais iš  ke lio nės į Uk rai ną kar-
tu su Ka na dos mi nist ru pir mi nin ku. 
Dau ge liui bal tie čių jo pa skai ta bu vo 
tik gi lios žaiz dos at vė ri mas, ta čiau 
la bai svar bi te ma tiems, ku rie dar ir 
šian dien ko mu niz mo ne pa žįs ta.

Ka na dos par la men ta ras ir Ka-
na dos už sie nio rei ka lų de par ta men to 
sek re to rius prof. Pa trick Bo y er sa vo 
pra ne ši me „Šian die ni nis ko mu nis-
ti nis įvaiz dis Azi jo je“ su pa žin di no 
klau sy to jus su ko mu niz mo įta ka vi-
du rio ir to li mo sios Azi jos kraš tuo se 
ir sa vo pa ty ri mais Kam bo di jo je, Ira-
ke, Viet na me, Tai lan de, Uk rai no je ir 
Bul ga ri jo je.

Pa grin di nis se mi na ro pre le-
gen tas Go ran Lind blad – Šve di jos 
par la men to na rys ir vi ce pir mi nin kas 
Par la men ta rų sam bū rio ta ry bo je bei 
Vi du ri nių jų Ry tų ir Če čė ni jos po-

sky ry je. Jo te ma – „To ta li ta ri nių ko-
mu nis ti nių san tvar kų pa smer ki mas 
tarp tau ti nė je plot mė je“. Jis pla čiau 
iš dės tė ko mu niz mo da ro mą ir pa da-
ry tą ža lą ir rei ka la vo at sa ko my bės, 
kaip kad bu vo pa da ry ta 1948 m. Nu-
ern ber ge. Ne at ly gin tos sko los ska ti-
na da bar ti nius dik ta to rius tęs ti sa vo 
ti ro niš kus veiks mus. Jis ti ki no, kad 
ir da bar ti nė je Ru si jo je, ku rio je vy ko 
daug pa si kei ti mų, dik ta tū ri nė sis te-
ma te bes tip rė ja. Ru si jos tiks lai Bal-
ti jos ir vi sos Ry tų Eu ro pos kraš tuo se 
nė ra pa si kei tę nuo ca ri nių lai kų, tuo 
pa čiu su da rant grės mę vi sos Eu ro pos 
sau gu mui.

Pa si bai gus se mi na rui da ly viai 
kė lė si į lie tu vių Pri si kė li mo pa ra pi-
jos šven to vę, kur vy ko lie tu vių, lat-
vių ir es tų kil mės ka na die čių tra di-
ci nės (nuo 1953 m.) eku me ni nės pa-
mal dos. Apie 400 mal di nin kų su ti ko 
lie tu vių mo te rų „Vo lun gės“ cho ras 
gies mė mis. Pa mal dų me tu jos pa si gė-
rė ti nai su gie do jo pen kias tai die nai 
pri tai ky tas gies mes. In vo ka ci ją skai-
tė es tų ar ki vys ku pas An dres Taul, 
jam asis ta vo 12 dva si nin kų, o ati tin-
ka mus skai ti nius iš Šv. Raš to – tri jų 
kraš tų ben druo me nių pir mi nin kai. 
Di džiau sią įspū dį da rė vi sų mal di-
nin kų gie da mi tri jų tau tų ir Ka na dos 
him nai, ku rių žo džiai bu vo iš da lin ti.

Po pa mal dų vi si dva si nin kai, 
pre le gen tai ir vi si 400 mal di nin kų su-
si rin ko į pa ra pi jos sa lę pa si vai šin ti 
Bal tie čių fe de ra ci jos pa ruoš ta ka va 
ir ska nės tais ir pa si da lin ti  ne da lio-
mis ir nau jie no mis iš sa vos tė vy nės.

Pa na šios eku me ni nės pa mal-
dos bu vo su reng tos bir že lio 14 d. Ha-
mil to ne. Jas ren gė KLB Ha mil to no 
apy lin kės val dy ba, ku riai pir mi nin-
kau ja PLB val dy bos na rė An ge lė Vai-
čiū nie nė, pa de dant la bai darbš čioms 
pa ra pi jos tal ki nin kėms. Pa mal dos 
vy ko Ha mil to no Auš ros Var tų Mer-
ge lės Ma ri jos šven to vė je, o vai šės 
– Lie tu vių jau ni mo cen tre.

AlgirdasK.VaičiūnasAutoriAusnuotrAukoje:bALtiečiųFederAcijossurengtotrėMiMoMinėji
MoekuMeninėspAMALdostorontoLietuViųprisikėLiMošVentoVėje

KAnAdoje
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Dar ge ro kai prieš 1977 me tus 
lie tu vių tau to dai lės dar buo to jai-mė-
gė jai daž nai lan ky da vo  Anas ta zi jos 
ir An ta no Ta mo šai čių ūkį – kul tū-
ros cen trą, ku ria me va sa ros me tu ir 
ypač sa vait ga liais vy ko pa skai tos 
ir tau ti nio me no kur sai, kur me no 
mė gė jai bu vo su pa žin di na mi su lie-
tu viš ko mis stak lė mis, au dek lų, juos-
tų, go be le nų ir pa veiks lų kū ry ba. 
Ta mo šai čių na muo se ir „Ro mu vos“ 
ga le ri jo je lan ky da vo si me ni nin kai, 
mė gė jai, įvai rių or ga ni za ci jų gru pės 
ir li tu a nis ti nių mo kyk lų abi tu rien tai 
moks lo baig tu vių pro ga. Čia jie bu-
vo vai ši na mi pa čių Ta mo šai čių ga-
min ta su la, juo da duo na ir nuo sa vų 
bi čių me du mi.

1977 me tais Anas ta zi jos Ta-
mo šai tie nės rū pes čiu jų ūky je (prie 
Kings ton, On ta rio) bu vo su reng tas 

Lietuviųtautodailėsinstituto30metis
kul tū ros dar buo to jų su si rin ki mas ir 
įkur tas Lie tu vių tau to dai lės ins ti tu-
tas (LTI). Pir mas sky rius įsi stei gė 
To ron te 1978 me tais, o 1980-ai siais 
jau vei kė sky riai Bos to ne, Phi la delp-
hi jo je, Chi ca go je ir New Yorke.

Tris de šimt me čiui pa mi nė ti To-
ron to Ne il son Park Cre a ti ve Cen tre, 
erd vio je me nė je, bu vo pa ro dy ti 32-
jų me ni nin kų dar bai. Pa ro dą ati da-
rė New Yorko sky riaus pir mi nin kas 
Lau ry nas Vis ma nas. Te ko gro žė tis 
ne vien tik aki mis, nes tą įvy kį pa į vai-
ri no Ži bu tės Ši li nin kai tės va do vau ja-
mas mu zi ki nis vie ne tas kan klių mu-
zi ka ir liau dies dai no mis. Pa grin di nį 
žo dį ta rė ins ti tu to pir mi nin kė Al do-
na Ve sel kie nė – šio ins ti tu to įkū rė jos 
Anas ta zi jos Ta mo šai tie nės se suo. Ji 
pri mi nė, kad Ta mo šai čių ga le ri ją glo-
bo ja Vil niaus uni ver si te tas, o iš lai ky-

AutoriAusnuotrAukoje:žibutėsšiLininkAitėsVAdoVAujAMAsMuzikinisVienetAsdžiuginoAusįkAnkLiųMuzikA
irLiAudiesdAinoMis

mu – spe cia lus fon das, val do mas per 
Ka na dos lie tu vių fon dą. Ta mo šai čių 
pa lai kai yra pa lai do ti Vil niaus An ta-
kal nio ka pi nė se.

Pa ro do je ga li ma bu vo įsi gy ti 
ir LTI iš leis tų kny gų: „Lit hu a nian Na-
tio nal Cos tu me“, „Lit hu a nian Easter 
Eggs“ ir „Lit hu a nian Sas hes“, o taip 
pat ir 2000 me tais iš leis tą LTI is to ri-
ją su veik los ir dar bų ap ra šy mais lie-
tu vių kal ba su san trau ka an gliš kai.

Pa ro dos ati da ry mo pro ga ap si-
lan kiu sie ji sve čiai bu vo pa kvies ti į 
gre ti mai esan čią me nę, kur prie vy no 
ir ska nės tų bu vo da li ja ma si pra ei ties 
įspū džiais ir se no mis pa žin ti mis, nes 
bu vo sve čių iš to li mes nių pro vin ci jų 
ir JAV.   

AlgirdasK.Vaičiūnas



Pasaulio lietuvis  /  2007 Rugpjūtis - Rugsėjis32

PLB kraštų žinios

„Vai kams daž nai sa ko ma, ką 
jie pri va lo da ry ti, bet di džio ji pa slap-
tis yra su pras ti, ką gy ve ni me pa tin-
ka da ry ti. Ir jei jau su pran ti, tai tu ri 
tai da ry ti ge rai, ir kai da rai tai la bai 
ge rai... ki ti ima sek ti pas kui ta ve. 
Žmo nės se ka pas kui tuos, ku rie tu ri 
ma gi jos“. Šiuos žo džius pa sa kė me-
ni nin kas Jack Lar sen East Hamp ton, 
NY vals ti jo je įkū ręs Long Hou se 
Re ser ve skulp tū rų par ką. Į jį vie ną 
ba lan džio šeš ta die nį, vie to je įpras tų 
pa mo kų, gel to nuo ju au to bu su at va-
žia vo A.Ka zic kie nės li tu a nis ti nės 
mo kyk los mo ki niai ir, įkai tę nuo pa-
ga liau su lauk tos sau lės, už ki mę nuo 
lie tu viš kų dai nų, se kė pas kui lie tu-

NežemiškasŽemėssavaitgalis
A.Kazickienėslituanistinėjemokykloje

junGtinėseAMeriKosVALstijose

viš kai kal ban čius ne pa žįs ta mus vy-
rus, ku rie, sa ko ma, tu rė jo daug ma gi-
jos sa vo ran ko se. Ma gi jos? Ko kios? 
Jie ran ko se ne šė tik di de lius la pus, 
pri seg tus prie len tos, me di nį sto vą ir 
dė žę su pieš tu kais ir po pie rium.

Li tu a nis ti nė je mo kyk lo je pa-
mo kos vyks ta tik šeš ta die niais, ta-
čiau dai li nin kus pa vy ko at si vi lio ti, 
o mo ki nius, mo ky to jus ir tė ve lius su-
do min ti da ly vau ti net dvi die nas. Tai 
bu vo Že mės die nos, ba lan džio 22 d., 
sa vait ga lis su dau ge ly je JAV li tu a nis-
ti nių mo kyk lų jau pa žįs ta mais dviem 
lie tu viais iliust ra to riais.

Gin ta ras Jo cius ir Ro lan das 
Kiau le vi čius ap si dai rė Long Hou se 

Re ser ve te ri to ri jo je, pa sė dė jo bam-
bu kų kė dėj ir tarp bal to ak mens šach-
ma tų, ap čiu pi nė jo plokš čią pir kai-
tę, pa nar di no sa vo ste buk lų pil nus 
del nus į  skaid rų fon ta no van de nį ir 
mos te lė jo vi siems ei ti pas kui. Ne į 
siū lo mą am fi te at rą dau bo je, ne į stik-
li nę ve ran dą, bet į mil ži niš ką gaub lį 
su sky lė tais še šė liais me no pa mo kai 
apie tai, kaip ku ria mi pa sa kų he ro jai. 
Kuo il giau pie šė, tuo vai kams vis aiš-
kiau da rė si, kaip at si ran da ste buk lų 
kny gos: rei kia tik Mū zą pra kal bint, 
ma gi jos pa si sem ti ir daug daug me tų 
pieš ti.

Po dai nin gos ke lio nės at gal į mo-
kyk lą, per di džiu lį til tą va žiuo da mi, Že-

A.kAzickienėsLituAnistinėsMokykLosMokiniAisudAiLininkAisgintArujociuMirroLAndukiAuLeVičiuMbei
MokykLosdirektoreneiLAbAuMiLiene
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mės kraš tą ste bė jo: At lan tas ty vu lia vo 
tūks tan čiais spin du lių, gal ir Lie tu vą 
bū tų pa ma tę, ge riau pa si stie bę. Į šal tą 
van de nį bris ti tei sę tu rė jo sve čiai, kol 
mo ki niai kaps tė si ko pų smė ly je, – ka-
sė vie nas ki tą į jį, ir da bar jau iš Že mės 
gy vy bės ir ma gi jos sė mė si...

„Ne pa mirš kit pie ši nių pa ro dai 
ry to jui,“ – prie mo kyk los du rų pri-
mi nė pie ši mo mo ky to ja dai li nin kė 
Ra sa Va lie nė ir sku bė jo vi dun su Ro-
lan du Kiau le vi čium ir Gin ta ru Jo ciu-
mi tar si jo iliust ruo tos „Ne gir dė tos 
ne re gė tos pa sa kos“ kur ti. Už den gė 
sce ną: dan gų, pa da rė pie vą, gė lių 
pri so di no, gry bą už dė jo, ežiu ką ir 
kiš kį įpra šė ir sau lei šyps nį nu brė žė. 
Mol ber tą di džiu lį at ne šė ir di džiu lę 
dro bę, ir ša lia lie tu viš kos Tri spal vės 
iš kė lė mė ly ną Že mės vė lia vą.

Ką sau lė tą sek ma die nio po pie-
tę pa ma tė, nie kas sa vo aki mis ne ti-
kė jo – nei mo ki niai, nei tė ve liai, nei 
mo ky to jai. Vė liau Fre dis Luč ka, šio-
se vie to vė se gi męs ir 85 me tus čia 
gy ve nan tis, lie tu viš kai ta rė: „Vi si 
li kom nu ste bę, ko kią gra žią šven tę 
suor ga ni za vot“, – o vie nas iš tė ve lių 
pri dū rė: „Ši tos vie tos to kio lie tu viš-
ko ren gi nio nė ra ma čiu sios. Pa si ju-
tom kaip Lie tu voj. Te gul ma to vai-
kai, ko kie lie tu viai yra ta len tin gi“.

...Vie nas brie dis, brie džiai 
du, štai ir Brie dis Ka ra lius... Vie na 
var lė, dvi var lės ir Var lių ka ra lie nių 
vi sos de šim tys trys... Brie džiai kal bė-
jo, šo ko ir pie šė ir į sce ną au to rius 
kvie tė. Var lės, iš po vų pa vir tu sios, 
blaks tie nom mirk sė jo: jas pie šė vai-
kai, ma mos ir tė čiai. 

„Ar dar pie šim?“ –  klau sė Gin-
ta ras, ir vi si ba ra vy kams ūsus rai tė, 
kol dai li nin ko iliust ruo tą  „Gry bų ka-
rą“ skai tė Gab rie lė Pet raus kai tė. „Ar 
dar no rit?“ – klau sė Ro lan das, ir vai-
kai, ra tu su sė dę, Ro lan do Kiau le vi-
čiaus kny ge lės „Zo o li da ys“ žvė re lių 
or na men tais ža vė jo si.

Per per trau ką vi si dai li nin kų 
ta py bos dar bus ap žiū ri nė jo ir kny ge-
les pir ko. Gin ta ras Jo cius ir Ro lan-
das Kiau le vi čius ne vien au to gra fus 
da li no, bet kiek vie nam ir po grei tą 
pie ši nu ką su rai tė. 

Po per trau kos, pa si gir dus kla-

si ki nės mu zi kos gar sams, dai li nin kai 
di de lė je dro bė je pra dė jo ta py ti Long 
Is lan dą: pie ti nį ir šiau rės ra gą, lai-
vus, na mus ir žo ly nus ir Lie tu vą už 
van de ny no. „O kur paukš čiai,“ – pa-
klau sė kaž kas. „Šai ir jie“, – pri dū rė 
Gin ta ras, – į Lie tu vą skren da. Ti kiu, 
mes vi si parsk ri sim...“

Di dži ą ją dro bę nu pir ko mu zi-
ką ir me nus puo se lė jan tys žy mių jų 
Lie tu vos Bar šaus kų pa li kuo nys... 
Vai kiš ko šar žo lo te ri ją lai mė jo Vi li-
ja Bau mi lai tė. Kol Gin ta ras Jo cius 
pie šė šar žą, dai li nin kė Ra sa Va lie nė, 
mo ki nių pie ši niais Že mės te ma su ža-
vė ta, tė vų pra šė kū ry bi nes ga lias vai-
kuo se puo se lė ti.

„Su Ro lan du su da rėm pui kų 
tan de mą, – vė liau pri pa ži no Gin ta-
ras. – Ir la bai vi liuo si, kad vai kams 
pa liks ne iš dil do mą įspū dį ir ge rus 
pri si mi ni mus. Kaž ką to kio, ma tyt, 
teks ir Lie tu vo je da ry ti. Tik kaip aš 
be Ro lan do? Kai pa ma čiau jo pir mą-
ją so li nę pre zen ta ci ją New Yorko 
Mai ro nio mo kyk lo je, jis ma ne ir 
už de gė ta idė ja – da ry ti ben dras pre-
zen ta ci jas ir pa ro dą. Mū sų du e te jis 
dau giau ar tis tas, o aš – pro diu se ris. 
Kaž ką ga lė čiau da ry ti ir vie nas, bet 
tai jau ne bū tų taip efek tin ga...“

Fre dis Luč ka tik pri dū rė: „Ge-
rai, kad Gin ta ras va žiuo ja Lie tu von. 
Jei vi si čia liks, tai kas bus?“

„Jums tur būt bus įdo mu, ko-
kio mo kes čio šie dai li nin kai pa pra šė 
už šven tę?“ – prieš pa bai gą pa klau sė 
mo kyk los va do vė ir pa ty lė ju si pri dū-
rė: „Jo kio“. Ir sa lėj at si ra du sią ty lą 
nu trau kė: „Ačiū“. „Ir jūs, vai kai, jei 
ga lė sit pa da ry ti ką nors gra žaus ir ge-
ro vel tui, da ry kit ir vi sa da pri si min-
kit šiuos vy rus“. Ir vai kai pa kar to jo 
„Ačiū“.

„Tai ga li pa sa kyt ne tik vai kai, 
bet ir tė ve liai,“ – pa si gir do iš sa lės 
su au gu sio bal sas ir nu ai dė jo plo ji-
mai.

Sėk mės Tau, Gin ta rai Jo ciau, 
Lie tu vo je ir už jos ri bų, te gul my li 
ir ver ti na Ta ve ma ži ir di de li. Te gul 
kles ti Ta vo ta len tas. Lauk sim Ta vo 
nau jų iliust ruo tų kny gų ir nuo sta bių 
dro bių. O iš Ta vęs, Ro lan dai Kiau le-
vi čiau, ti ki mės dau giau kny ge lių, ir 
ne tik an gliš kų, bet ir lie tu viš kų, ir 
dau giau  vieš na gių – su liū tų, ži ra-
fų... ko a lų kau kėm.

Ta ria me ačiū Long Hou se Re-
ser ve ad mi nist ra ci jai, ypač Jo an ne 
Sohn, už nuo sta bų pri ėmi mą, pa do-
va no tą mū sų mo kyk lai be įė ji mo mo-
kes čio, už du me no gi dus – Se le na 
Rot hwell ir Den nis Sa mu els ir ga li-
my bę mū sų dai li nin kams me no pa-
mo kai pa si nau do ti Jack Lar sen me ni-
ne te ri to ri ja.     

neilaBaumilienė

MenosAVAitgALisžeMėsdienosprogA.pAMokąVedAknygųiLiustrAto
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Sau lė tos va sa ros die nos vėl su-
kvie tė mo ky to jus į Dai na vą.  O ko kia 
mo ky to jų sto vyk la be gru pės lie tu viš-
kai be si mo kan čių jų!? Nors šie met 
sto vyk lau ti pra dė jo me ne įpras tu me-
tu – bir že lio 24 die ną – tai ne at bai dė 
kur sų da ly vių, ir į Dai na vą su si rin ko 
24 mo ky to jos iš pen kių – Bos to no, 
Chi ca gos, In dia na po lio, Mai ro nio 
(Le mont, IL) ir ,,Ra sos” (Na per vil le, 
IL) – li tu a nis ti nių mo kyk lų, kar tu su 
sa vo vai kais (kai ku rios ir su vy rais, 
be ku rių pa gal bos ne bū tu me su kro vę 
lau žo, val gę ska nios žu vies ir taip 
gra žiai dai na vę). Kaip ir kas met, sto-
vyk lon at vy ko no rin tys iš mok ti lie-
tu viš kai ar pa gi lin ti lie tu vių kal bos 
ži nias. Jų šiais me tais bu vo 25.

Or ga ni za ci nis ko mi te tas, va do-
vau ja mas Jū ra tės Do vi lie nės ir Aud-
ro nės El vi kie nės bei pa de dant JAV 
LB Švie ti mo ta ry bai, su ruo šė tik rai 
įdo mią pro gra mą. Kur sų sa vai tė bu-
vo skir ta tech ni nių prie mo nių pa nau-

MokytojųtobulinimosikursųsavaiteiDainavojepasibaigus
LaimaApanavičienė

do ji mui mo kyk lo se ir šven ti niams 
pa pro čiams. Pa skai tas skai tė Lai ma 
Apa na vi čie nė (Chi ca gos li tu a nis ti nė 
mo kyk la), dr. Ri ma Bin der (kon sul-
tan tė pe da go gi kos klau si mais), Dai-
va Na vic kie nė (JAV LB Švie ti mo 
ta ry bos pir mi nin kė) ir vieš nia iš Lie-
tu vos – dr. Ra mu tė Skrip kie nė (Švie-
ti mo plė to tės cen tro pro jek to va do-
vė). Bu vo per skai ty ta 11 pa skai tų,  
pra ves ta pa ro do mo ji pa mo ka, vy ko 
ap skri to sta lo dis ku si jos, kiek vie nos 
mo kyk los at sto vės pri sta tė sa vo mo-
kyk las. Na, o pa skai toms pa si bai gus 
vi si mo kė mės dai nuo ti (mok. D. Na-
vic kie nė) ir šok ti (mok. Ni jo lė Pu pie-
nė).

Po va ka rie nės pra si dė da vo va-
ka ri nės pro gra mos – svei ki no me Jo-
nus ir Ja ni nas, spor ta vo me, su si kau-
pi mo va ka ro me tu pri si mi nė me skau-
dži ą ją Lie tu vos is to ri ją – trė mi mus į 
Si bi rą, prie lau žo pa si ro dė sto vyk los 
ta len tai, žiū rė jo me ki no fil mus. At si-

svei ki nant vi si sto vyk lau to jai su ruo-
šė pui kią me ni nę pro gra mą.

Kol ma my tės klau sė si pa skai-
tų, vai kai da ly va vo spe cia liai jiems 
su ruoš to je pro gra mo je, ku riai va do-
va vo Ka ri na Kon čie nė. Ne leng vus 
lie tu vių kal bos ,,moks lo rie šu tus 
krim to” lie tu viš kai be si mo kan čių jų 
gru pė. Juos mo kė Vy tau tas Jo nai tis, 
Auš re lė Sa ka lai tė ir Au re li ja Ta mo-
šiū nai tė. Vi sus sto vyk lau to jus so čiai 
mai ti no šei mi nin kės Al do na Šo liū-
nie nė ir Bro nė Ab ro maus kie nė. Vi-
sus ūkio dar bus pui kiai at li ko Jo nas 
Pet rai tis. Ne tik pa si mo kę ir pa gi li nę 
ži nias, bet ir ge rai pail sė ję at si svei ki-
no me su Dai na va, tar da mi jai : ,,Iki 
ki tos va sa ros.”

O štai ką pa ra šė mo ky to jų to-
bu li ni mo si kur sų sa vai tės vieš nia 
iš Lie tu vos dr. Ra mu tė Skrip kie nė: 
,,Esu tik rai lai min ga, kad tu rė jau ga-
li my bę ap si lan ky ti Dai na vo je. La bai 
grei tai įsi ti ki nau, jog tai nė ra įpras-
ta mo ky to jų kva li fi ka ci jos to bu li ni-
mo sto vyk la. Ji ne pa pras ta tuo, kad 
yra la bai pa na ši į gi mi nės su si rin ki-
mą. Čia kiek vie nas, di de lis ir ma-
žas, tu ri ką veik ti ir ko pa si mo ky ti. 
Sto vyk la Dai na vo je yra uni ka li ne 
vien to dėl, kad įkur ta nuo sta bia me 
gam tos kam pe ly je, o to dėl, kad yra 
vie nin te lė to kia pa sau ly je. Nors kai 
ku riems sto vyk lau to jams pri me na ir 
ki tas šir džiai mie las vie tas, vis tiek 
Dai na va yra vie nin te lė to dėl, kad 
gy vuo ja dau giau kaip 50 me tų ir net 
ke lioms lie tu vių kar toms yra svar bi 
pa ti sa vai me (ne kaip ma žy tė Lie tu-
vos ko pi ja). Čia pa tir ti iš gy ve ni mai 
ir jaus mai yra to kie tik ri, kad no ri si 
vėl ir vėl su grįž ti! Tai to kia uni ka li 
sto vyk los įkū rė jų do va na pa sau liui, 
kad net sun ku įver tin ti sto vyk lau to-
jams pa da ry tą po vei kį. 

Sun ku iš var dy ti, ko kių da ly kų 
čia iš tie sų iš moks ta ma: bū ti kar tu, 
drau gau ti, my lė ti, au ko tis, džiaug tis 
žmo nė mis ir pa sau liu, duo ti, o gal im-
ti, nes to taip pat tu ri me mo ky tis”.pAskAitininkės(iškAirės)dAiVAnAVickienė,rAMutėskripkienė,LAiMA 

ApAnAVičienė ir riMA kAšubAitėbinder. Audronės eLVikienės nuotr. 
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Istorijairdabartis
Šią vasarą New Yorko Man hat-

ta no ra jo ne esan čia me CCNY („Ci ty 
Col le ge of New York“) pa sta te run-
gė si 34 vy rų A (pu siau pro fe sio na lių 
ir uni ver si te tuo se žai džian čių krep-
ši nin kų) ir B (mė gė jų) ly gio, jau nių 
(iki 18 m. am žiaus) ir mo te rų krep ši-
nio ko man dos bei ne to lie se, Bron xo 
ra jo no pri ei go se įsi kū ru sia me „Ame-
ri can Tur ners“ klu be, rung ty nia vo 
8 vy rų, mo te rų bei miš rios Šiau rės 
Ame ri kos lie tu vių tin kli nio eki pos. 
Žai dy nes or ga ni za vo vie nas se niau-
sių Jung ti nė se Vals ti jo se mū sų tau-
tie čių įsteig tų Lie tu vių at le tų klu bų 
– New Yorko LAK, sa vo veik los pra-
džią sie jan tis su dar 1901 m. Bro ok-
ly ne, NY, su bur ta „At ei ties“ or ga ni-
za ci ja, už po ros me tų ofi cia liai „per-
krikš ty ta“ „Lie tu vos gim nas ti kos 

klu bu“ ir įre gist ruo ta New Yorko 
vals ti jo je. 1960 m. iš vi sų New Yorko 
lie tu vių at le ti nių or ga ni za ci jų be li ko 
LAK, po sa vo vė lia va su bū ręs vi sus 
šių apy lin kių tau tie čius. Po pu lia riau-
si buvo eu ro pie tiš kas fut bo las, sta lo 
te ni sas, šach ma tai, tin kli nis ir krep ši-
nis. Su žy miau sio vi sų lai kų lie tu vio 
lau ko te ni so žai dė jo Vi to Ge ru lai čio 
sėk me pa sau li niu mas tu ypač su stip-
rė jo ir New Yorko te ni si nin kai, o 
Vi tas vi suo met bu vo ak ty vus šios or-
ga ni za ci jos na rys. Kuo met 1971 m. 
gy ven ti į di džiau sią Ame ri kos mies-
tą iš kai my ni nės Ka na dos, To ron to, 
at vy ko gar sus lie tu vis spor ti nin kas 
Pra nas Gvil dys, vie ti nis LAK at gi-
mė dar pla tes nei veik lai, ku ri tę sė si 
be veik 3 de šimt me čius. Ta čiau 2002 
m. net „Kle vo la po“ ša lies čem pio nu 
(1958 m.) ta pęs, il gą lai ką ne nu ga li-

muo ju iš ei vi jos sta lo te ni so pa sau ly-
je ti tu luo tas tuo me ti nis New Yorko 
LAK pir mi nin kas stai ga iš ke lia vo į 
Ana pi lį ir niu jor kie čiams spor ti nin-
kams at ėjo tik rai ne leng vas laik me-
tis. Be veik tuo pat me tu pran ciš ko nų 
vie nuo lių or di nas pa reiš kė ul ti ma tu-
mą NY LAK ir ki toms lie tu viš koms 
or ga ni za ci joms per 2 sa vai tes ap-
leis ti „Kul tū ros ži di nio“ pa tal pas ir 
iš si kraus ty ti. Bet ne bu vo lem ta per 
100 me tų is to ri ją me nan čiam Lie tu-
vių at le tų klu bui New Yorke išnyk ti. 
Tre čia ban giai en tu zias tai iš Lie tu-
vos bei ke le tas JAV gi mu sių lie tu vių 
imig ran tų vai kų per pra ėju sius ke le-
tą me tų at gai vi no New Yorko LAK 
to kiu mas tu, kad di džiau sia už sie ny-
je gy ve nan čių mū sų tau tie čių įkur ta 
spor to są jun ga 2006 m. ru de nį pa ti-
kė jo niu jor kie čiams su reng ti sa vo 

LaurynasR.Misevičius,ŠALFASSRytųapygardospirmininkas
57osiosŠALFASSžaidynės

e.MiseVičienėsnuotrAukoje:2007M.šALFAssžAidyniųVyrų„A“LygiokrepšinioturnyroLAiMėtojAicHicA
gos„LituAnicA“susportošVentėsgArbėssVečiuįžyMiuojuLedorituLininkuišLietuVos,neWyorkegyVenAnčiu
irnHLkoMAndAiny„rAngers“prikLAusAnčiudAriuMkAspArAičiu
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kas me ti nes žai dy nes, ku rio se da ly va-
vo apie 400 iš ei vi jos lie tu vių krep ši-
nin kų bei tin kli nin kų. Nors bu vo ne-
ma žai skep ti kų, abe jo ju sių sa vo pa-
tal pų ne tu rin čių New Yorko lie tu vių 
– spor to mė gė jų ga li my bė mis su reng-
ti aukš to ly gio var žy bas po 15 me tų 
per trau kos, tar si a.a. Pra no Gvil džio 
au ros pa de da mi did mies čio at sto vai 
pa tei si no ŠAL FASS funk cio nie rių 
ir pla čiai po šį že my ną iš si sklai džiu-
sios Lie tu vių Ben druo me nės vil tis ir 
de ra mai su ruo šė 57-ąją Šiau rės Ame-
ri kos mū sų tau tie čių spor to šven tę.

Varžybosprasidėjo
Pir mie ji ŠAL FASS žai dy nių 

pro gra mo je star ta vo vy rai krep ši nin-
kai ir tin kli nin kai. Vy rų „A“ ly gio 
pir ma ja me pus fi na ly je daug kar ti niai 
ana lo giš kų čem pio na tų nu ga lė to jai 
Chi ca gos žal gi rie čiai krep ši nin kai 
nu ga lė jo iš to liau siai at vy ku sius Los 
Angeles (Ca li for nia) „Ban gos“ var-
žo vus re zul ta tu 49:42, o ant ra ja me 
pus fi na ly je ki ta či ka gie čių eki pa „Li-
tu a ni ca“ įvei kė To ron to „Vy ties“ ko-
man dą 44:35. Vy rų „B“ ly gio pus fi na-
liuo se rung ty nia vo net 2 stam biau sio 
Ame ri kos lie tu vių „sos ti nės“ spor to 
klu bo Chi ca gos A.S.K. „Li tu a ni ca“ 
pen ke tu kai – pir mo ji ko man da tu rė jo 
pri pa žin ti aikš te lės šei mi nin kų New 
Yorko LAK-2 pra na šu mą 47:63, o 
„Li tu a ni ca-2“ vy rai su ge bė jo įveik-
ti Bos to no „Gran dies“ krep ši nin kus 
62:44. 

Pirmiejifinalai
Mo te rų ir jau nių tur ny ruo se 

už si re gist ra vo po 5 ko man das. Į fi-
na lą iš ko pė Chi ca gos „Li tu a ni ca“ 
bei New Yorko/New Jer sey jung ti-
nė jau nių eki pa ir To ron to „Vy ties“ 
bei jung ti nis New Yorko/New Jer sey 
vals ti jų mo te rų pen ke tu kai. Ne tru-
kus pa aiš kė jo pir mosios 57-ųjų ŠAL-
FASS žai dy nių nu ga lė to jos. Daug-
kar ti nės pas ta rų jų me tų ana lo giš kų 
tur ny rų lai mė to jos To ron to „Vy ties“ 
krep ši nin kės ne pa li ko jo kių vil čių 
nors ir karš tai žiū ro vų pa lai ko moms 
aikš te lės šei mi nin kėms – jung ti nei 
New Yorko/New Jer sey vals ti jų lie-
tu vių ko man dai, nu ga lė da mos prie ši-

nin kes 47:37. Nau din giau sia tur ny ro 
žai dė ja iš rink ta Ha mil to ne (Ka na da) 
gi mu si As hley Kun cis, ku riai ati te ko 
New Yorko LAK įsteig tas spe cia lus 
pri zas. Tre čio ji vie ta ati te ko kai my ni-
nės Con nec ti cu to vals ti jos „Aud ra“ 
pen ke tu kui. 

Jau nių (iki 18 m.) var žy bo se 
nu ga lė to jais ta po či ka gie čių „Li tu a-
ni ca“, va do vau ja ma iš Lie tu vos prieš 
7 me tų emig ra vu sio bu vu sio kre tin-
giš kio tre ne rio Ste po Ži lio. „Vė jų“ 
mies to at sto vai įvei kė ge ro kai jau nes-
nių žai dė jų New Yorko/New Jer sey 
ko man dą įti ki na mu re zul ta tu 56:37. 
Nau din giau siu žai dė ju iš rink tas Chi-
ca gos prie mies ty je Le mon te gi męs 
jau nuo lis Juo zas Pranc ke vi čius, ku-
riam bu vo įteik tas ŠAL FASS Ry tų 
apy gar dos įsteig tas pri zas – „Lie tu-
vos ry to“ krepšinio klu bo ke pu rai tė. 
Tre ti li ko Ha mil to no „Ko vo“ jau nie-
ji krep ši nin kai. 

O prieš di džiuo sius – vy rų ko-
man dų – fi na lus sek ma die nio po pie-
tę bu vo iš da lin ti ap do va no ji mai jau 
taip pat į CCNY spor to sa les per si-
kė lu sių tin kli nin kų var žy bų nu ga lė-
to jams. Mo te rų tur ny re nie kas ne pri-
ly go Cle ve lan do, OH, „Žai bui“, po 
at kak lios ko vos fi na le įvei ku siam 
Bos to no „Gran dį“, nors į ŠAL FASS 
spor to šven tę ne ga lė jo at vyk ti (dėl 
ati dė to lėk tu vo rei so) ke li žai dė jai. 

Nau din giau sia tin kli nin ke pri-
pažin ta Ame ri ko je gi mu si lie tu vai tė 
Vai va La niaus kai tė, su tė vais gy ve-
nan ti Cle ve lan de. Na, o šios kom pa-
ni jos ga mi nių im por tuo to jai į JAV 
„Li tus co“ fir ma nau din giau siu tin-
kli nio tur ny re pa skel bė bos to nie tį, 
di de lį šio spor to en tu zias tą, Gin tau-
tą Gar sį. Jo su ma niai va do vau ja mi 
Bos to no „Gran dies“ vy rai fi na li nė se 
tin kli ni nin kų rung ty nė se pa lau žė per-
nai ŠAL FASS čem pio na tą lai mė ju sią 
Los Angeles „Ban gą“. Miš rių eki pų 
(ben dros vy rų ir mo te rų tin kli nio ko-
man dos) var žy bo se nu ga lė jo taip pat 
Bos to no „Gran dies“ tin kli nio eki pa, 
fi na le lai mė ju si prieš Los An ge les 
„Ban gą“. 

Apdovanojimai
Pagrindinėje CCNY sporto

komplekso salėje prasidėjo vyrų

krepšinio varžybų finalas. Pirmie
ji susirungė „B“ lygio finalininkai
– Chicagos „Lituanica2“ ir New
Yorko „LAK2“ komandos. Mini
malią persvarą pavyko išsaugoti
aikštelės šeimininkams, kurių su
dėtyje žaidė ir 57ųjų ŠALFASS
žaidynių organizacinio komiteto
vadovas Juozas Milukas – 65:64.
Naudingiausiu šioje kategorijoje
tapoJAVgimęslietuviųkilmėsvai
kinasBraddWierzbicki,ojamLR
generalinio konsulatoNewYorke
įsteigtątauręįteikėspecialiaišioje
šventėjeapsilankęsNHLNiujorko
„Rangers“ ledo ritulio komandai
priklausantis lietuvis Darius Kas
paraitis.Trečiavietašiosevaržybo
sepasidalijoChicagos„Lituanica
I“ ir Bostono „Grandis“. „Bron
zinius“ apdovanojimus vyrų „A“
lygioturnyrepoatkaklioskovossu
LosAngeles„Banga“iškovojoTo
ronto„Vytis“78:70.

Na,o2007m.ŠALFASSžai
dynesvainikavokrepšinio„A“fina
las, kuriame susitiko neabejotinai
stipriausiosšiuometulietuviųvyrų
Š.AmerikojedviChicagosekipos
– „Lituanica“, daugiausia suburta
išJAVgimusiųlietuvaičių,ir4sy
kius Š. Amerikos lietuvių fizinio
auklėjimoirsportosąjungosvaržy
bose(paeiliui)ikišiųmetųtriumfa
vęs„Žalgirio“penketukas.„Litua
nica“neišleidopergalėsišsavoran
kųikipatfinaliniošvilpuko62:59.
Tarpfavoritusnugalėjusiųnaujųjų
ŠALFASSčempionųžaidė irnau
dingiausiu turnyro krepšininku
išrinktasklaipėdietisValdasVasy
lius.Chicagos „Lituanica“ vyrams
atiteko ir $1000 piniginis prizas,
kurįlaimėtojaipaskyrėsavomies
toJaunimocentreesančiailituanis
tineimokyklai.

Padėka organizaciniam ko
mitetui:PetruiSevalkovui,Romui
Keziui su sūnumisRimu irVyčiu,
AldonaiirKęstučiuiAugyliamssu
sūnumiDonatu,DanaiVainauskie
nei,MonikaiSabalieneibeiStasiui
Kavaliauskuiirdidžiausiąvaržybų
organizavimonaštąnešusiamJuo
zuiMilukui.



372007 Rugpjūtis - Rugsėjis  /  Pasaulio lietuvis

plb kraštų žinios

Ai ri jo je vie šė jo Mu zi kos ir 
te at ro aka de mi jos tre čio jo kur so stu-
den tai ir ak to rius Si gi tas Rač kys. Ak-
to riai pir mą kar tą at ve žė spek tak lį į 
Ai ri jos šir dį – Dub li ną. 

Šiuo ren gi niu ALB tę sia ak-
ci ją „Ma žie ji ge ro sios va lios am ba-
sa do riai“, ku rios užuo maz ga bu vo 
Ai ri jos Lie tu vių Ben druo me nės 
ini ci juo tas lab da rin gas auk cio nas, 
su rin kęs per pus an tro tūks tan čio eu-
rų Ku piš kio Šv. Ka zi mie ro vai kų 
na mams. Šią ge rą ži nią jiems ve žė 
mū sų ge ro sios va lios am ba sa do riai, 
Va ba lnin ko Ba lio Sruo gos vi du ri nės 
mo kyk los moks lei viai ir ALB ak ty-
vo tė ve liai, gy ve nan tys Lie tu vo je.

Ai ri jo je ma ža isiais ge ros va-
lios am ba sa do riais tam pa li tu a nis ti-
nės mo kyk los „Ke tu ri vė jai“ moks-
lei viai, ku rie pa do va no jo spek tak lį 
Ar ki vys ku po Ra ja no Vy riau sio jo mo-
kyk lai Lu ka ne, ku rio je mo ko si apie 
50 nu oš. vai kų iš ki tų ša lių, tarp jų 
– ir dvy li ka lie tu vai čių. Po spek tak-
lio ak to riai ste bė jo si su lau kę vi siš kai 
ki to kio dė me sio nei Lie tu vo je: vai kai 
plo jo pa si bai gus kiek vie nai dai nai, 
juok da vo si iš kiek vie no ak to rių pokš-
to, su si ža vė ji mo šūks niais pa ly dė jo 
bu či nio sce ną. Su ne kan tru mu vi si 
lau kė penk ta die nio ir „Ke tu rių vė jų“ 
mo kyk lė lės už da ry mo šven tės. Į ne di-
de lę, vos 120 vie tų tu rin čią sa lę, su-
si rin ko apie 200 vai kų ir jų tė ve lių. 
Jau nie ji ak to riai bu vo vėl gi nu ste bin-
ti žiū ro vų re ak ci jos. Ma žie ji gar siai 
juo kė si ir lais vai ben dra vo su pa sa-
kos vei kė jais, o pa bai gą vai ni ka vo il-
gi plo ji mai ir su si ža vė ji mo šūks niai.

„Co liu kė“ – tai vie nos da lies 
mu zi ki nė im pro vi za ci ja pa gal Han-
so Chris tia no An der se no pa sa ką, 
ku rio je vai di na III Mu zi kos ir te at ro 
aka de mi jos vai dy bos kur so stu den-
tai (va do vas Ri mas Tu mi nas). Spek-
tak lio es ki zas bu vo su kur tas 2005 
me tais fes ti va liui-kon kur sui „Han so 
Chris tia no An der se no me tai te at re“, 
ku rį or ga ni za vo Kau no dra mos te at-
ras, jis ta po šio fes ti va lio nu ga lė to ju.  
„Co liu kę“ te at ro kri ti kai įver ti no už 

„Coliukė“DublineirLukane Airijoje

„žais min gą po žiū rį į pa sa kos žan rą“, 
žiū ro vai – už „su ge bė ji mą pa tik ti“, o 
vai kų žiu ri – už „ge riau sią pa sa kos 
in ter pre ta ci ją“. Vai kai taip pat ap do-
va no ji mą sky rė To mo Stir nos su kur-
tam Kur mio vaid me niui. 

Jau na ir kū ry bi niu azar tu trykš-
tan ti ko man da „Co liu kę“ su kū rė ne-
šab lo niš kai, griau da ma vi sus „vai kiš-
ko spek tak lio“ ste re o ti pus. Ak to riai, 
pa si telk da mi sub ti lų ir ar tis tiš ką hu-
mo rą, vaiz duo tę, mu zi ki nius, plas ti-
kos ir im pro vi za ci jos su ge bė ji mus, 
su kū rė iš mo nės ir džiu ge sio ku pi ną 
spek tak lį, ku ris ne tik pa čius ma žiau-

sius, bet ir su au gu sius žiū ro vus kvie-
čia pa žvelg ti į ge rai ži no mą pa sa ką 
ki taip.  Ne si slėp da mi už de ko ra ci jų 
ar puoš nių kos tiu mų jau nie ji ak to riai 
se ka pa sa ką pa si telk da mi vien sa vo 
mu zi ki nį ir vai dy bi nį kū ry biš ku mą. 
Ma ža to, iš už si ė mi mų aka de mi jo je 
me tu gi mu sių es ki zų su kur ta stu den-
tiš ka „Co liu kė“ – ne tik pa sa ka, bet 
ir vai dy bos pra džia moks lis vi siems.

Šven tės ge ne ra li nis rė mė jas: 
Tau ti nių ma žu mų ir iš ei vi jos de par ta-
men tas. Rė mė jai: LR am ba sa da Ai ri-
jo je, „Wes tern Union“, „Li tu a ni ca“.

ALBinf.

studentiškAirnešAbLoniškA„coLiukė“pAsiekėAiriją

2007-06-30 Ko pen ha go je vy-
ko Da ni jos Lie tu vių Ben druo me nės 
ne ei li nis vi suo ti nis su si rin ki mas, ku-
ris iš rin ko nau ją DLB ta ry bą: An drių 
Ka ro lį, Ar tū rą Mas laus ką, Jo li tą Ki-
čie nę, Min dau gą Vaup šą, Re dą Miel-
da žy tę, Re mi gi jų Juod vir šį, Vy tau tą 
Rau do nį. Tos pa čios die nos DLB ta-
ry bos su si rin ki me nu tar ta DLB ta ry-
bos pir min ku iš rink ti Vy tau tą Rau do-
nį, o DLB ta ry bos iž di nin ku – Ar tu rą 
Mas laus ką.

dLBinf.

NaujaLBtaryba dAnijoje
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1952 m. Ade lai dės pa bal tie-
čiai su da rė ben drą pa bal tie čių or ga ni-
za ci ją „The Bal tic Coun cil of South 

RenginysporenginioAdelaidėjeAustrALijoje

Ade lai dės lie tu viai, vie nin te-
liai, ku rie tu ri sa vo baž ny čią – kop ly-
čią ir lie tu vį ku ni gą. Syd nė jaus lie tu-
viai, mi rus prel. Pet rui But kui ir vė-
liau kun. P. Mor tū zui, li ko be ku ni go 
ir lie tu viš kų pa mal dų. Bu vo ban dy ta 
iš kvies ti ku ni gą iš Lie tu vos, bet ir 
čia jau čia mas ku ni gų sty gius. Da bar 
jiems kar tą per mė ne sį Mi šias at na-
šau ja len kų ku ni gas. Tik Mer bour no 
lie tu viams, mi rus prel. P. Dauk niui, 
pa vy ko gau ti lie tu vį ku ni gą iš Lie tu-
vos, kun. Egi di jų Ar na šių, o šiam iš-
vy kus – kun. Al gir dą Šim kų.

Ade lai dės lie tu vis kun. Juo zas 
Ni ko de mas Pet rai tis, MIC, dau giau 
kaip 20 m. va do vau ja lie tu vių pa ra-
pi jai. Jis prieš pen ke tą me tų at šven-

dAinuojAAdeLAidėsLietuViųcHorAs„LituAniA“

Aust ra lia“. Šios or ga ni za ci jos pa grin-
di nis tiks las yra kel ti ir skleis ti ne tei-
sin gą Pa bal ti jo vals ty bių oku pa ci ją. 
Pa bal tie čių trė mi mai 1941 m. ir vė-
liau bu vo la bai pla čiai mi ni mi, da ly-

vau jant Aust ra li jos po li ti kams. Nors, 
ma žė jant po Ant ro jo pa sau li nio ka ro 
at vy ku sių jų pa bal tie čių, šie mi nė ji-
mai sil po, bet idė jos ne asi sa ky ta iki 
šiol. Šiais me tais pa bal tie čiams va do-
vau ja Ade lai dės apy lin kės val dy bos 
pirm. Le o nas Va si liū nas. Jo pa stan-
go mis su reng tos 55-osios trė mi mų 
me ti nės, ku rios vy ko lat vių Šv. Pet ro 
baž ny čio je. Pa grin di nis kal bė to jas 
mons. Do vy das Cap po, Ade lai dės 
ka ta li kų ar ki vys ku pi jos gen. vi ka-
ras. At vy ko ke le tas par la men ta rų ir 
kt. gar bin gų sve čių. Po pra ne ši mo 
mal das ir Šv. Raš to skai ti nius skai tė 
lat vių, es tų ir lie tu vių ku ni gai. Jung-
ti nis es tų, lat vių ir lie tu vių cho ras 
gie do jo A. Top man „Re qui em“. Vi-
sus ma lo niai nu ste bi no Mar ryt vil le 
gim na zi jos cho ras, at li kęs 4 gies mes 
ir dai nas vi so mis trim kal bo mis. Cho-
rui di ri ga vo lat vis Al dis Sils. Šis cho-
ras yra kon cer ta vęs Eu ro po je ir net 
Lie tu vo je. Dai na vo lie tu vių ir lat vių 
cho rai. Lie tu vių cho rui „Li tu a nia“ 
va do vau ja Jo nas Po cius.

Mi nė ji me da ly va vo dau giau 
kaip 100 es tų, lat vių ir lie tu vių. Mi-
nė ji mas baig tas tri jų vals ty bių him-
nais.

Paminėtipabaltiečiųtrėmimai

Pagerbtaskun.J.N.Petraitis tė 50 m. ku ni gys tės ju bi lie jų, šie met 
– am žiaus 85-erių ir ku ni gys tės 55-
erių su kak tis. Nors am žiaus naš ta sle-
gia, bet ku ni gas Juo zas vi sa da jau nas 
ir vi sur su spė ja. Jis kiek vie ną ry tą at-
na šau ja šv. Mi šias, o sek ma die niais 
– net dve jas, re da guo ja Ade lai dės lie-
tu vių biu le te nį, ku ris lei džia mas kas 
an tra sa vai tė, ap tar nau ja is pa nų ben-
druo me nę, ku ri ne tu ri ku ni go, nes 
lais vai kal ba is pa niš kai. Mo kė da mas 
ge rai ir lo ty niš kai, šią kal bą leng vai 
iš mo ko, kai jam te ko net 18 me tų 
dirb ti tarp Ar gen ti nos lie tu vių.

Po pa dė kos pa mal dų gie do jo 
Šv. Ka zi mie ro baž ny ti nis cho ras, 
vad. Ne mi ros Stap le ton ir vieš nios 
iš Mel bour no – Bi ru tė Ky man tie nė 
– Aust ra li jos lie tu vių ka ta li kų fe de-
ra ci jos pir mi nin kė ir Ri ta Ma čiu lai-

tie nė. Po to pa ra pi jos sa lė je vy ko 
vai šės, ku rias ve dė pa ra pi jos pir mi-
nin kas Vik to ras Bal tu tis. Klau sė mės 
Jo no Po ciaus skam bi na mų kla si ki nių 
kū ri nių, Sie ty nas Ku bi lius de kla ma-
vo An ta no Gus ta čio, Jo no Ais čio ir 
Bernardo Braz džio nio ei les, vieš nios 
so lis tės at li ko po pu lia rių lie tu viš-
kų dai nų. Klau sy to jai pra šė so lis tes 
kvies ti daž niau. Me ni nei pro gra mai 
va do va vo „Li tu a nia“ me no va do vas 
Jo nas Po cius, o vai šes ruo šė Ade lai-
dės ka ta li kų mo te rų drau gi jos val dy-
ba.

Žinias iš Adelaidės parengė
ViktorasBaltutis

AdeLAidėsLietuViAišVenčiAkun.
juozo nikodeMo petrAičio, Lietu
ViAMs pAtArnAujAnčio dAugiAu kAip
20Metų,jubiLiejų
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Tautosšventė
Iš ei vi ja Tau tos šven tę bu vo 

įpra tu si švęs ti rug sė jo 8-ąją. Po Lie-
tu vos ne pri klau so my bės at ga vi mo 
1990 m. Lie tu vos vy riau sy bė Vals ty-
bės die na pa skel bė lie pos 6-ąją. Pa-
ma žu ir va ka rie čiai ap si pra to su šia 
per mai na.

Šie met Ade lai dės lie tu viai 
Vals ty bės šven tę šven tė vi są sa vai-
tę. Dėl su si da riu sių są ly gų apy lin kės 
val dy ba šven tę at kė lė į lie pos 1-ąją. 
Lie tu vių na muo se ir Šv. Ka zi mie ro 
kop ly čios kie me ly je bu vo pa kel tos 
vė lia vos ir įvy ko trum pa pro gra ma. 
Lie tu vos Res pub li kos gar bės kon su-
lė Ja ni na Va bo lie nė, OAM, lie pos 
6-ąją Lie tu vių na muo se su ren gė pri-
ėmi mą, ku ria me da ly va vo P. Aust ra-
li jos vals ti jos prem je rui at sto va vu si 
min. Car mell Zol lo, MLC, dau ge lio 
vals ty bių kon su lai ir gar bės kon su-
lai, Ade lai dės or ga ni za ci jų va do vai 
ir at sto vai. Bu vo pa reng ta ne di de lė 
Lie tu vos is to ri jos pa ro dė lė. 

Pa svei ki nu si su si rin ku sius J. 
Va bo lie nė api bū di no Lie tu vos ke lią 
į ne pri klau so my bę. Pie tų Aust ra li jos 
prem je ro at sto vė Car mell Zol lo pa-
kė lė tos tą už Lie tu vą. Bu vo su gro ti 

Lie tu vos ir Aust ra li jos him nai. Po to 
vy ko vai šės, ku rių me tu lie tu viams 
bu vo pro ga su si pa žin ti su ki tų vals ty-
bių kon su lais ir P. Aust ra li jos pa rei-
gū nais. 

Toks mū sų gar bės kon su lės 

ren gi nys la bai svei kin ti nas, nes ki tų 
vals ty bių at sto vai nė ra pa kan ka mai 
su si pa ži nę su Lie tu va, ki ti net ne ži-
no, kur ji yra, ir bu vo pro ga juos su-
pa žin din ti.

pietųAustrALijos (kAirėje) Min.cArMeLLzoLLo,MLc, ir Lr gArbės
konsuLėpietųirVAkArųAustrALijAibeišiAurineiterotorijAijAninAVAbo
Lienė,oAM
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Lie tu vių kal bos kur sai šia me 
mies te jau vyks ta 3 me tai. Jų va do-
vas Ju an Ig na cio Four ment Kal ve lis 
se niai dir ba su lie tu vių jau ni mo or-
ga ni za ci ja ir mo ko lie tu vių kal bos. 
Šiuo me tu kur sų pa va duo to ja yra Ire-
ne An dru na vi čiū tė.

Mo kyk los Ju an Bau tis ta Al ber-
di di rek to rė pa sko li na pa tal pą, ku rio-
je vyks ta kur sai. Tai la bai svar bu vi-
sai Be ris so Lie tu vių Ben druo me nei. 
Moks las trun ka 3 me tus, kad bū tų 
vi siš kai įsi sa vin tos pa mo kos.

Jono Basanavičiaus lie tu viš ka 

ŠeštadieninėmokyklaBerisseArGentinoje

LietuViškosjonobAsAnAVičiAusMokykLosberissesuAugusiųjųgrupės
MokiniAi.kAirėje–MokykLosVedėjAsj.i.F.kALVeLis

mo kyk la ben dra dar biau ja su mo kyk-
la Ju an Bau tis ta Al ber di iš Be ris so. 
Jos dė ka mes ga li me dirb ti ir mo ky-
tis kiek vie ną šeš ta die nį.

Mo kyk lo je mo ko si 2 mo ki nių 
gru pės, tai ko mas skir tin gas dar bo po-
bū dis dir bant su vai kais ir su pa gy-
ve nu siais žmo nė mis. Sten gia mės pri-
sta ty ti lie tu viš ką kul tū rą, pa pro čius 
ir tra di ci jas. Ro do me fil mus apie 
Lie tu vą ir Vil nių, kad vi si pa ma ty tų 
šian die nos Lie tu vos vaiz dus. Tai yra 
mū sų tiks las. Ži no me, kad be kal bos 
nė ra tau tos, bet mes no ri me pa pa sa-

ko ti ir apie is to ri ją, lie tu viš kus val-
gius, pa aiš kin ti apie da bar ti nę  ša lies 
po li ti nę si tu a ci ją, kad žmo nės su si da-
ry tų pil ną vaiz dą apie Lie tu vą pra ei-
ty je ir šian dien.

Sma gu, kad be veik vi si lie-
tu vių kil mės žmo nės pri si de da prie 
kur sų rengimo. Ar gen ti nie čiai taip 
pat do mi si Lie tu va ir ret kar čiais, kai 
ro do mi fil mai, at va žiuo ja jų žiū rė ti.

juanignacio
FourmentKalvelis
Mo kyk los va do vas

„Ecos de Li tu a nia“ lie tu vių 
ra di jo pro gra ma Bu e nos Ai res pro-
vin ci jos de pu ta tų rū mų dek re tu ofi-
cia liai pri pa žin ta kaip „svar bios kul-
tū ri nės reikš mės“ pro gra ma. La bai 
svar bu, kad pa grin di nės Ar gen ti nos 
pro vin ci jos krei pia dė me sį į „Ecos 
de Li tu a nia“ ir pri pa žįs ta ve dė jo ir 
vi so ko lek ty vo dar bą bei veik lą, kaip 
ši ra di jo va lan dė lė ben drau ja ir sklei-
džia ži nias apie Lie tu vą Ar gen ti no je 
ir vi so je Pie tų Ame ri ko je, ben druo-
me nės var du pa lai ko ry šį su Ar gen ti-
nos vy riau sy bės at sto vais.

Kaip „svar bios kul tū ri nės 
reikš mės“ pro gra mą „Ecos de Li tu a-
nia“ taip pat pri pa žįs ta La Pla ta mies-
to ta ry ba, pa skel bu si tai dek re tu. La 
Pla ta yra Bu e nos Ai res pro vin ci jos 

„EcosdeLituania“vėlgavosvarbųapdovanojimą
sos ti nė. Tai vie nas iš svar biau sių Ar-
gen ti nos mies tų (prie Be ris so mies to, 
kur yra lie tu vių ben druo me nė). Mies-
to at sto vai pui kiai ben drau ja ir ben-
dra dar biau ja su „Ecos de Li tu a ni a“. 

Ju an Ig na cio Four ment Kal ve-
lis sa ko, kad žmo nės do mi si ir mie lai 
įsi trau kia į ra di jo pro gra mos veik lą. 

„Ecos de Li tu a nia“ jau bu vo 
įtrauk ta į mu ni ci pa li nio pa vel do są-
ra šus Be ris so mies te ir San Mar ti no 
mies te, kur me ras yra dr. Ri car do 
Ivoš kus.

„Ecos de Li tu a nia“ ko lek ty-
vas: ad mi nist ra to rius ir ve dė jas Ju an 
Ig na cio Four ment Kal ve lis; Isa bel 
Kal ve lis (ve dė jo pa gal bi nin kė, mu-
zi kos re dak to rė ir lie tu viš kų val gių 
sky re lio ve dė ja); Ju an José Four-

ment (pro duk ci ja); Fa bián Mes chi-
ni (tech ni kos ope ra to rius); Mi gu el 
Stra ta kis („Web mas te ris“). Además, 
co la bo ran: Al fon so Mar kus (sie lo-
va da); Ana Se mė nas (li te ra tū ra ir 
ei lė raš čiai); Car los For te (lie tu vių 
kal ba); Ad rián Glem za (spor tas); 
Ire ne An dru na vi čius (tra di ci jos ir 
pa pro čiai); Ju an Kli mai tis (pa tar lės 
ir anek do tai Be ris so mies te); Mir ta 
Ce cis (tu riz mas); Raúl Pet ro nis (nau-
jau sios žinios); Pa o la Mon ke vi čius 
(lie tu vių mig ra ci ja); Ped ro Glem za 
(eko no mi ka); Vir gi nia Pet ro nis (tei-
sė); Va len ti na Bu kaus kas de Pérsi co 
(is to ri ja); Ar nal do Vez bic kas (mi tai 
ir le gen dos), Ca si mi ro Ma čiu lis (re-
li gi ja), Néli da Za vic kai te de Mah ne 
(Lie tu va XXI am žiu je), En ri que Ci-
ko ta (tau ti niai šo kiai). 

Lie tu vių ra di jas tu ri ko res pon-
den tų vi sa me pa sau ly je, jie pra ne ša 
Lie tu vių Ben druo me nės ži nias ir nau-
jie nas iš Lie tu vos: Dei man tė Dok šai-
tė (lie tu viams.com re dak to rė), Jur-
gi ta Lau ri tė nai tė, Al gir das De lo nas. 
Nau jie nas iš Bra zi li jos mums pra ne-
ši nė ja Adil son Puo džiū nas, iš kai my-
ni nio Urug va jaus – Jor ge Iva naus-
kas, o iš Jung ti nių Ame ri kos Vals ti jų 
– Eli na Gai di maus kai tė.

Šiuo me tu lai dos ga li ma klau-
sy tis ir in ter ne tu ad re su: www.ecos-
de li tu a nia.com.ar. 

„ecosdeLituania“inf.
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„World Tra de Cen ter“ (Pa sau-
lio pre ky bos cen tro) pa sta tai bu vo 
aukš čiau si vi so je Ame ri ko je. La bai 
gai la, kad jie bu vo taip ne gai les tin-
gai nu šluo ti nuo mū sų pa sau lio že mė-
la pio. Ži nia, WTC vie to je nu spręs ta 
pa sta ty ti pa min klą 2001-ųjų me tų 
rug sė jo 11 die nos įvy kių au koms at-
min ti. Ata kos me tu bu vo su griau ti 7 
pa sta tai, pen kis jų ža da ma at sta ty ti 
iki 2012 me tų. Na, o at sta to mų jų dar-
bų va do vas yra lie tu vis ar chi tek tas 
Ed mun das Nar bu tas. Jis dir ba „Sil-

LietuvisarchitektasirPasaulioprekyboscentras
EugenijaMisevičienė

vers tein Pro per ties“ kom pa ni jo je, 
ku ri ir at sa kin ga už WTC at sta ty mo 
pro jek tą. Lie tu vis dir ba New Yorko 
vie na me iš šios kom pa ni jos jau at sta-
ty tų WTC ap lin kos pa sta tų. Šis bokš-
tas, va di na mas 7-uo ju, ata kos me tu 
nu vir to pas ku ti nis, o at sta ty tas pir ma-
sis, jo sta ty ba pa baig ta 2006 me tais. 
Pa sta tas 52 aukš tų, lie tu vio Ed mun-
do Nar bu to ka bi ne tas yra 38-aja me 
aukš te, pro jo lan gus ma ty ti ne tik 
nuo sta bus Man hat ta no vaiz das, bet 
ir vi sos sta ty bos, vyks tan čios World 

Tra de cen tro aikš tė je.
Pats Ed mun das Nar bu tas gi mė 

Det roi to mies te, Mi chi ga no vals ti jo-
je. Jo tė ve liai – emig ran tai iš Lie tu-
vos. Ma ma Sta sė ki lu si iš Du se tų, o 
tė ve lis Me čys – iš Kau no. Jie bu vo 
Ant ro jo pa sau li nio ka ro pa bė gė liai, 
ku rį lai ko gy ve no Mu en che ne (Vo kie-
ti ja), pa bė gė lių sto vyk lo je. Ten jie du 
su si pa ži no ir su si tuo kė. 1949 m. at-
vy ko į New Yorką, vė liau per si kė lė į 
Det roi tą, kur tuo me tu ke lia vo daug 
žmo nių iš Eu ro pos. Ma ma dir bo di-

edMundAsnArbutAsprienAujųjų„WorLdtrAdecenter“pAstAtųMAketonuotrAukos.išAsMeninioALbuMo
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de lė je par duo tu vė je, o tė vas bu vo 
ar chi tek tas. Jis mo kė si dar prieš ka ri-
nė je Lie tu vo je ir Aust ri jo je. Det roi to 
apy lin kė se pa sta tė ne ma žai na mų. 
Vė liau Ed mun do tė vai per si kraus tė į 
Ca li for nia vals ti ją ir tik po tė vo mir-
ties ma ma su grį žo į Det roi tą ir da bar 
te be gy ve na vie na me iš tė vo sta ty tų 
na mų. Ed mun do mo ti na da bar jau 
pen si nin kė, pas ją sū nus nu va žiuo-
ju du kar tus per me tus, sten gia si su 
ja kal bė ti tik lie tu viš kai. Ed mun das 
Nar bu tas vis dar kal ba, su pran ta, ra-
šo ir skai to tė vų kal ba. Jis vai kys tė je 
apie 5 me tus lan kė šeš ta die ni nę Šv. 
An ta no pa ra pi jos li tu a nis ti nę mo kyk-
lą. Ed mun das taip pat tu ri bro lį Kęs-
tu tį, ku ris yra tei si nin kas ir dir ba di-
zai no ver sle, kar tu su šei ma gy ve na 
San Fran cis co (Ca li for nia). 

Su bū si mą ja žmo na Ro sa lyn 
Ed mun das su si pa ži no dar mo kyk lo-
je. Vė liau jie kar tu stu di ja vo Mi chi-
ga no uni ver si te te, jis – ar chi tek tū rą, 
ji – me ną. Dar stu di jų me tais jau nuo-
liai su si tuo kė. Ro sa lyn taip pat gi mė 
Det roi te, jos tė vai yra len kų kil mės. 
Ji ku rį lai ką dir bo bib lio te ki nin ke, vė-
liau „South be ach“ me no auk cio nuo-
se. Da bar ji jau pen si jo je. Vai kų Nar-
bu tai ne tu ri, gy ve na dvie se. Bai gę 
uni ver si te tą jie spren dė, kur va žiuo ti 
– ar į San Fran cis co, ar į New Yorką. 
Ir nu spren dė vyk ti į New Yorką, kur 
per si kraus tė 1978 m. Šis mies tas, Ed-
mun do ma ny mu, pui ki vie ta kop ti 
kar je ros laip tais ir mė gau tis kul tū ri-
niu gy ve ni mu.

„Sil vers tein Pro per ties“ kom-
pa ni jo je E. Nar bu tas dir ba dve jus su 
pu se me tų. Bai gęs Mi chi ga no uni ver-
si te tą, ar chi tek tū ros spe cia ly bę, iš 
pir mo kar to (tai pa da ry ti pa vyks ta to-
li gra žu ne vi siems) iš lai kė ar chi tek-
to pa ten to eg za mi nus, tuo la bai sa ve 
nu ste bi nęs. Vė liau 3 m. dir bo pa gal-
bi niu ar chi tek tu (tai tu ri da ry ti prieš 
tap da mas sa va ran kiš ku ar chi tek tu). 
At vy kęs į New Yorką jis dir bo to kio-
se ži no mo se ar chi tek tų kom pa ni jo se 
kaip „SOM“, „Per kins and Will“ ir 
kt. Prieš pra dė da mas dirb ti „Sil vers-
tein Pro per ties“ kom pa ni jo je Ed mun-
das dar ba vo si „Hi nes“ fir mo je. Vie-

ną die ną „Sil vers tein“ at sto vai pa tys 
jam pa skam bi no ir pa klau sė, ar ar chi-
tek tas ne no rė tų pri si jung ti prie jų fir-
mos WTC at sta ty mo dar bų. Ži no ma, 
lie tu vis su ti ko su jų pa siū ly mu, ku ris 
tei kia uni ka lią ga li my bę, pa si tai kan-
čią kar tą gy ve ni me.

„Sil vers tein Pro per ties“ kom-
pa ni jo je Ed mun das Nar bu tas dir ba 
di zai no va do vu. Jo ko man do je – ar-
chi tek tai, di zai ne riai, brai žy to jai, 
in ži nie riai ir kt. spe cia lis tai. Ed mun-
das at sa kin gas už 2, 3 ir 4 bokš tų 
tech ni nę do ku men ta ci ją, pri žiū rė ti 
pro ce są bei pla nuo ti at sta to mų jų dar-
bų fi nan sus. 

Bū da mas kom pa ni jos „Sil-
vers tein Pro pe ries“ dar buo to jas jis 
va do va vo Lais vės bokš to (Fre e dom 
To wer), ku ris bus aukš čiau sias iš vi-
sų 5 pla nuo ja mų WTC pa sta tų (bus 
di džiau sias ir vi sa me Man hat ta ne) 
di zai nui. Jų kom pa ni ja pa ruo šė vi są 
do ku men ta ci ją ir to les nį dar bą per-
da vė „Port Aut ho ri ty“ fir mai. Da bar 
lie tu vis dir ba „su“ 2 bokš tu, ku ris 
bus to kio pat aukš čio, kaip „Em pi re 
Sta te“ pa sta tas. Pas ta ra sis šiuo me tu 
yra aukš čiau sias Man hat ta ne. „Dvy-
nu kų“ vie to je bus pa sta ty tas pa min-
klas, ty li vie ta, kur žmo nės ga lės pa-
gerb ti mi ru siuo sius. O ki ti pa sta tai 
bus ko mer ci nės pa skir ties. Nau jų jų 
bokš tų sta ty boms nau do ja mos ug-
niai ir smū giams at spa rios me džia-
gos. Sie nos da ro mos daug sto res nės, 
nei bu vo anks čiau, nau do ja ma daug 
nau jų tech no lo gi jų. Nau ji WTC bokš-
tai bus pa tys sau giau si New Yorke. 
Jei pa si kar to tų rug sė jo įvy kiai, pa sta-
tai ir ja me esan tys žmo nės tik rai ne-
be nu ken tė tų. Šioms sta ty boms bus 
iš leis ta dau giau kaip 20 mi li jar dų 
do le rių. 

Man hat ta ną puo šia ir dau giau 
lie tu vio ar chi tek to pro jek tuo tų pa sta-
tų. Per vi są sa vo 30-ties me tų kar je-
rą Ed mun das Nar bu tas su pro jek ta vo 
tik rai ne ma žai sta ti nių Ame ri ko je bei 
Ka na do je. Di de li, 25 mi li jo nų kvad-
ra ti nių pė dų plo to, pa sta tai – to kių 
tur būt per 10. Jis taip pat dir bo sta-
tant ke lias li go ni nes, oro uos tus, pa-
vyz džiui, Dul les oro uos tą Was hing-

to ne ir J.F. Ken ne dy oro uos to New 
Yorke vie ną iš ter mi na lų. Ki tas jo 
sta ty tas pa sta tas, ne pa ti kė si te, bu vo 
vie nas iš taip pat nu griau tų Rug sė jo 
11-tą ją. Tai vieš bu tis, ku ris sto vė jo 
tarp dvie jų Pa sau lio pre ky bos cen tro 
pa sta tų. Tai bu vo vie nas pir mų jų jo 
kur tų pa sta tų, pro jek tuo tų vos per si-
kė lus į New Yorką. 

Rug sė jo 11-osios įvy kių me tu 
jie su žmo na atos to ga vo Por tu ga li jo-
je ir ma ši na ke lia vo iš vie no mies te-
lio į ki tą, ne žiū rė da mi te le vi zo riaus. 
Kai at si dū rė se na me ne di de lia me 
vieš bu ty je, jo žmo na įsi jun gė te le vi-
zo rių. Ed mun das tuo me tu bu vo vo-
nio je, kai iš gir do Ro sa lyn ver kiant. 
Nuo rug sė jo 11-osios ata kos bu vo 
pra ėję 6 va lan dos. Leis da mie si Ke-
ne džio ae ro uos te Nar bu tai dar ma tė 
dul kes, ku rios te be ki lo į orą. Nė vie-
nas Ed mun do drau gas ar pa žįs ta mas 
ne žu vo, ta čiau tarp mi ru sių jų bu vo 
jo pa žįs ta mų drau gų ir šei mos na rių. 
Įvy kio me tu pa sta tuo se bu vo ir „Sil-
vers tein“ kom pa ni jos, ku ri nuo mo jo 
tuos pa sta tus, dar buo to jų. Tarp jų 
yra žmo nių, ku rie, lėk tu vui įskri dus 
į pa sta tą, bu vo 65-aja me aukš te, ta-
čiau su ge bė jo iš si gel bė ti. 

Ed mun das su žmo na gy ve na 
vir šu ti nė je Man hat ta no ra jo no da ly-
je, va ka rų pu sė je. Tai la bai gra žus ra-
jo nas prie Hud son upės. Jie gy ve na 
na me, pa sta ty ta me dar 1907 me tais. 
Šia me ko o pe ra ty vi nia me pa sta te jie 
yra jau 18 me tų. 6 me tus Ed mun das 
bu vo bu tų val dy bos pir mi nin kas, 
jam tek da vo ne ma žai dar bų. Ta čiau 
prieš 5 me tus lie tu vis to dar bo at si sa-
kė. Nar bu tų kai my nai la bai in te li gen-
tiš ki žmo nės. Tarp jų ne ma žai me ni-
nin kų, ra šy to jų, gam to sau gi nin kų ir 
ki tų įdo mių žmo nių. 

Ed mun das Nar bu tas di džiuo-
ja si sa vo kil me. Tai, kad jis yra lie-
tu vis, žmo nėms tik su ke lia su si do-
mė ji mą. Su žmo na jie la bai mėgs ta 
ke lio nes, va ži nė ja po pa sau lį, ta čiau 
Lie tu vo je jiems ap si lan ky ti dar ne-
te ko. Ed mun das vi sa da la bai no rė jo 
ten nu vyk ti, pla na vo net šiais me tais, 
bet jei ne iš eis, bū ti nai tai pa da ry ti ža-
da ki tą met.
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To ron to Mai ro nio lie tu vių mo
kyk los aš tun to sios kla sės mo ki niai 
skai tė Šat ri jos Ra ga nos „Ir kos tra ge
di ją“, ku ri jiems pa li ko di de lį įspū
dį, su kė lė dau gy bę gin čų, dis ku si jų, 
to dėl te ko su ruoš ti li te ra tū ri nį teis
mą, kiek vie nam mo ki niui pa da li nant 
po vaid me nį. Ka dan gi vei kė jų bu vo 
ma žiau ne gu mo ki nių kla sė je, vie nas 
vaid muo ati te ko ke liems mo ki niams. 

Mo kyt. Rima ŽemaitytėDe
Iuliis

Teisėjas–EvaldasMitras
Mes su si rin kom nu spręs ti, kas 

kal tas dėl Ir kos tra ge di jos. Teis me 
da ly vau ja Ir ka, Ir kos mo ti na po nia 
So fi ja, tė tis, tar nai tė Liud vė, po nas 
Gurs kis ir jų gy nė jai – ad vo ka tai. 
Kai vi si baigs sa vo kal bas, aš nu sprę-
siu, kas kal tas, kad Ir ka ver kia ir jau-
čia, kad jos nie kas ne my li.

Irka–AustėjaVaškevičiūtė,
TomasBotyrius

Man šešeri me tai. Aš esu ge ra 
mer gai tė, ku ri no rė jo my lė ti vi sus, 
bet ne vi si ma no mei lės nu si pel nė. 
Man la bai liūd na na muo se, nes ma no 
ma my tė vi sa da dir ba su po nu Gurs-
kiu. Jei gu ma ma no rė jo dau giau bū ti 
su po nu Gurs kiu, ji tu rė jo ma ne vež ti 
į mo kyk lą, kad aš na mie ne bū čiau. 
Taip, ji nai man nu pir ko daug ko, bet 
man rei kė jo tik ma mos ir tė tės mei-
lės. Jei gu vai kas to ne gau na, jam ne-
ge ra. Aš pa bė gau, nes no rė jau, kad 
ma ma pra dė tų gal vo ti apie ma ne. Na-
mie aš ga liu drau gau ti tik su šuniu-
ku Dži mu. Aš dau giau ben drau ju su 
Liud ve ne gu su sa vo ma my te. Man 
at ro do, kad tė ve lis ma ne my li la biau 
ne gu ma ma. Jis man do va no jo Dži-
mą ir su ma ni mi ben dra vo, kai bu vo 
at va žia vęs ir kai aš bu vau pas jį. Da-
bar vi są die ną žai džiu su Dži mu, o 
ma ma dir ba su po nu Gurs kiu. Kai 

grįž ta, ji ne no ri gir dė ti, ką aš da rau 
vi są die ną vie na. Nak tį aš kar tais ver-
kiu, kal buo si su žvaigž dė mis. Man 
at ro do, kad jos yra vai kai kaip aš, 
bet ne tu ri jo kių rū pes čių.

Tą die ną, kai at va žia vo po nas 
Gurs kis, aš nu ė jau į kam ba rį at si-
pra šyt, bet pa ma čiau, kaip jis kal ba 
ma mai į au sį. Ma ma iš stū mė ma ne 
iš kam ba rio ir lie pė ei ti į so dą. Aš 
su pra tau, kad ji ma nęs ne be my li. Iš-
gir dau, kaip ji su po nu Gurs kiu ne-
gra žiai kal bė jo apie ma ne ir tė ve lį.

Aš pa si ė miau sa vo lė lę, ku riai 
la biau siai rei kė jo glo bos, ke lis li tus, 
Dži mą ir iš ke lia vau pas tė tę. Bet tė-
tės bu te, jo kė dė je, sė dė jo ki ta mo te-
ris. Ta da aš pra vir kau.

Irkos advokatai – Povilas
Grigutis,MatasSungaila

Kaip Ir kos ad vo ka tai mes ma-
no me, kad by la bus pa lan ki mums. 
Ir kos ma ma bu vo la bai blo ga jai. 

tAriAsiponiossoFijosAdVokAtAitoMAstrussoWirAnikėrudnitsky

Torontomaironiukaisurengėliteratūrinįteismą
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Duk ra va ka rais no rė jo pri sig laus ti 
prie ma mos, bet ma ma ją tik nu stum-
da vo. Ji drau ga vo su po nu Gurs kiu ir 
ne no rė jo bū ti su Ir ka. Po nas Gurs kis 
ty čia ma my tę sten gė si ati trauk ti nuo 
duk ters. Kas bū tų, jei gu sve ti mas 
žmo gus at ei tų į jū sų na mus ir pra dė-
tų jums nu ro di nė ti? Mes ma no me, 
kad Ir ka ne tu rė jo ki to ke lio, kaip tik 
pa bėg ti. Ir jos tė vas jai nie ko ge ro 
ne pa da rė, jis tik gy ve no sa vo gy ve-
ni mą. 

Irkos mamytė ponia Sofija
–VeronikaJonuškaitė

Ir kos ad vo ka tai sa ko, kad aš 
ne my liu Ir kos. Tai ne są mo nė. Kai aš 
su Ir kos tė ve liu iš si sky riau, li kau gy-
ven ti su Ir ka. Aš ją be ga lo my liu. 
Ir ka tu ri vi so kiau sių lė lių, suk ne lių, 
kas pi nų ir žais lų. Kiek vie ną die ną 
jai yra pa ruoš ta mais to. Aš pla nuo ju 
su ras ti jai mo ky to ją. Aš ga liu su pras-
ti, ko dėl esu kal ti na ma. Ir ka ne bu vo 
pa ten kin ta, gy ven da ma su ma ni mi, 
nes aš daug lai ko pra lei džiu su po nu 
Gurs kiu. Aš tu riu daug lai ko pra leis-
ti lau kuo se, miš ke. To kius di de lius 
lau kus sun ku pri žiū rė ti. Kiek vie ną 
die ną aš par ei nu pa var gu si. Rei kia 
nu spręs ti, ku riuos me džius miš ke 
kirs ti, par duo ti, kad šei mai bū tų pi ni-
gų. Po nas Gurs kis vi sa da pa de da. Aš 
la bai dė kin ga jam už tai. 

Ir ka, bū da ma ma žas vai kas, įsi-
vaiz da vo, kad aš jos ne my liu. Vai kai 
tu ri di de lę vaiz duo tę. Aš ma nau, kad 
ši tas nesu si pra ti mas bus iš aiš kin tas.

Ponios Sofijos advokatai –
AnikėRudnitsky,TomasTrussow

Ir ka dar ma ža. Taip, ji vie ni ša, 
ne tu ri nei bro liu ko, nei se su tės, tė ve-
lis gy ve na to li ir su ki ta mo te ri mi, o 
Ir kos ma ma sa vo lais va lai kį lei džia 
su po nu Gurs kiu. Ir ka jau čia si nu-
skriaus ta, nes ma ma jai ne ski ria tiek 
daug dė me sio, kiek mer gai tė no rė tų. 
Mes, kaip ad vo ka tai, pa sa ky si me, 
kad kiek vie nas žmo gus tu ri sa vo gy-
ve ni mą. Tai, kad po nia So fi ja dau-
giau lai ko pra lei do su po nu Gurs kiu, 
ne reiš kia, kad ji ne my li sa vo duk ros. 
Juk ji pir ko duk rai lė les, dra bu žius, 
rū pi no si, kad ji bū tų pa val giu si ir 

šva ri. Bet Ir ka no ri dar dau giau. Ji 
no ri vis ko tik sau. Ir ka dar ma ža ir 
ne la bai su pran ta, kad vis ką rei kia 
da lin tis su ki tais. Ma ma tu ri su si tvar-
ky ti sa vo gy ve ni mą jų abie jų nau dai. 
Po nia So fi ja ne kal ta, ji la bai my li sa-
vo duk rą. Kai ji li ko vie na, į pa gal-
bą jai at ėjo po nas Gurs kis. Jis bu vo 
la bai ge ras ir jai pa dė jo at lik ti vi sus 
dar bus. Ir ka ne su pra to, kad ma ma ją 
my lė jo, bet ne tu rė jo lai ko.

Irkostėvelis–AdomasKulie
šius,PetrasPečiulis,DaivaAndriu
lytė

Aš Irką la bai my liu. Aš ži nau, 
kad ir ji ma ne my li. Jai aš nie ko blo go 
ne pa da riau. Aš tik ne ga lė jau gy ven ti 
su jos ma ma ir no rė jau gy ven ti sa vo 
gy ve ni mą. Aš la bai my liu sa vo dukrą 
– nu pir kau jai šuniuką, ku ris yra jos 
vie nin te lis drau gas. Džimas žaidžia 
su ja, kai Ir kai liūd na. Ir kos ma ma 
jai nu pir ko tik žais lų, ku rie my lė ti ne-
mo ka. Aš ne bu vau na mie, kai Ir ka at-
va žia vo. Jei gu bū čiau ži no jęs, bū čiau 
jos lau kęs. Aš nu va žiuo ju į dva rą ap-
lan ky ti Ir kos. Ir ka tu rė tų ži no ti, kad 

ją my liu. Jei gu Ir ka ma nęs pa si il go, 
tai ro do, kad esu ge ras tė tis. 

Ponas Gurskis – Danielius
Kuliešius

Aš ne pa da riau Ir kai nie ko blo-
ga, tik no rė jau, kad Ir kos ma ma bū tų 
su ma nim, ne tik su Ir ka. Aš su Ir ka 
vi sa da gražiai el giau si, nors žino jau, 
kad ji ma nęs ne mėgs ta ir ne la bai 
gražiai kal ba su ma ni mi. Kai kar tą 
aš no rė jau su Ir kos ma ma iš va žiuo ti, 
ji su ma ni mi bu vo la bai ne man da gi. 
Tai, žino ma, man ne pa ti ko, bet aš jai 
nie ko blo go ne pa da riau. Ne aš kal-
tas, kad ji liūd na.

Teismonuosprendis
Teisėjas–EvaldasMitras
Aš nu spren džiau, kad nė ra di-

des nės baus mės tė vams, kaip pra ras ti 
sa vo duk ters mei lę vi sam gy ve ni mui. 
Ir kos ma my tei, tė ve liui, po nui Gurs-
kiui pa lik si me pa tiems su si tar ti su jų 
pa čių są ži ne. Jei gu ne, ant jų są ži nės 
gu lės Ir kos skaus mas, iš kęs tas dėl 
šių su au gu sių jų žmo nių ne tin ka mo el-
ge sio su še še rių me tų mer gai te.

2007-05-22 gru pė Lie tu vos 
po li ti nių ka li nių, trem ti nių, re zis ten-
tų ir žmo gaus tei sių gy nė jų pa skel-
bė krei pi mą si į lie tu vių tau tą dėl 
dvi gu bos pi lie ty bės. „1991 m. at ku-
riant Lie tu vos ne pri klau so my bę tuo-
me ti nės val džios nu ta ri mu iš ei vi jos 
lie tu viams Lie tu vos pi lie ty bė, ku rią 
bol še vi kų oku pa ci nė val džia bu vo 
jiems at ėmu si, ne tik ne bu vo su grą-
žin ta, bet net bu vo už gin ta. Tai pa da-
rė oku pan tų pa reng ti ir iš moks lin ti 
žmo nės, iš mo ky ti ne igia mai žiū rė ti į 
mū sų iš ei vi ją, nors jai pri klau sė ket-
vir ta da lis mū sų tau tos, trys ket vir ta-
da liai lie tu vių ra šy to jų ir t.t., ku rių 
pa tir tis ko vo je už Lie tu vos lais vę bū-
tų ne pa pras tai pra ver tu si. Ne su ge bė ta 
ir pri si min ti, kad jau 1937 m. gruo džio 
30 d. tarp JAV ir LR bu vo pa si ra šy ta 
ka ri nės prie vo lės su tar tis, įtvir ti nan ti 
dvi gu bos pi lie ty bės ga li my bę. Ir pa-
gal LR 1938 m. Kon sti tu ci ją pi lie tis, 

Politiniaikaliniaiirtremtiniai
pasisakouždvigubąpilietybę

tu rė da mas sve ti mą pi lie ty bę, ga lė jo 
iš lai ky ti ir Lie tu vos pi lie ty bę. De ja, 
ir vė liau Kon sti tu ci nis teis mas 2006 
m. lap kri čio 13 d. nu ta ri mu už kir to 
ke lią dvi gu bai pi lie ty bei. Tad tas bar-
ba riš kas žings nis te be es ka luo ja mas 
ir šian dien, nes kai kam ir da bar ti nė-
je Lie tu vo je la bai no ri si, kad įvai riu 
bū du lie tu viai, at si dū rę už Lie tu vos 
ri bų, bū tų pri vers ti nu trauk ti pi lie ti-
nius san ty kius su Lie tu va. Jiems ne-
rū pi tau tos ne da lo mu mas. Ši švent va-
giš ka nuo sta ta – oku pa ci nis re lik tas. 
Mes, ku rie nie ka da ne si taiks tė me su 
oku pa ci ja ir kiek be iš ga lė da mi su ja 
ko vo jo me, ne tik at si pra šo me mū sų 
drą sios, nie ka da ko vo je už Lie tu vos 
lais vę ne nu lei du sios ran kų iš ei vi jos, 
bet ir rei ka lau ja me nu trauk ti šia nie-
kin gą prak ti ką Lie tu vo je“, – sa ko ma 
gru pės po li ti nių ka li nių, trem ti nių, 
re zis ten tų ir žmo gaus tei sių gy nė jų 
krei pi me si.                            PLinf.
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Per pas ta ruo sius 10–15 me-
tų dau gu ma ES ša lių su vo kė ry šių 
su emig ran tais pa lai ky mo svar bą ir 
ėmė da ry ti ati tin ka mų tei sės ak tų pa-
tai sas, kad emig ran tai ga lė tų iš sau-
go ti pi lie ty bę ar ba įgy ti ją iš nau jo. 
Tai, jog šios vals ty bės ėmė si tei si nių 
prie mo nių iš sau go ti ir at kur ti dau gy-
bės sa vo emig ran tų tei sę į pi lie ty bę, 
bu vo nu lem ta ke le to veiks nių. Tarp 
jų ga li ma pa mi nė ti So vie tų Są jun-
gos griū tį, po ku rios Ry tų Eu ro po je 
at gi mė ne pri klau so mos tau tos, taip 
pat ES plėt rą, ka dan gi ji nau jie siems 
ES pi lie čiams su da rė są ly gas ne tik 
pi giai ir grei tai ke liau ti, bet ir emig-
ruo ti.

Ko kios prie žas tys ska ti na kil-
mės vals ty bę at kur ti ir pa lai ky ti pi-
lie ty be pa rem tus sai tus su po vi są 
pa sau lį pa skli du siais jos sū nu mis 
ir duk te ri mis? Vie na iš aki vaiz džių 
prie žas čių yra ta, jog emig ran tai, 
siųs da mi na mie li ku siems gi mi nai-
čiams už sie ny je už dirb tus pi ni gus, 
kil mės (gim ta jai) vals ty bei su ku ria 
eko no mi nę nau dą. Ki ta la bai svar bi 
prie žas tis yra ta, kad ne daug gy ven to-
jų tu rin čios vals ty bės ma no, jog žmo-
nių pra ra di mas stab do jų eko no mi nį 
au gi mą ir ke lia grės mę kul tū ri niam 
vals ty bės iš li ki mui, to dėl jos ban do 
su kur ti pa ska tas emig ran tams su grįž-
ti. Taip pat kil mės vals ty bės at si žvel-
gia į tai, kad emig ran tai už sie ny je tu-
ri veik ti kaip ak ty vūs sa vo tė vy nės, 
jos is to ri jos ir kul tū ros gy nė jai, tad 
ji sie kia už tik rin ti emig ran tų su in te-
re suo tu mą už si im ti kil mės vals ty bei 
pa lan kia veik la. Da ly vau da mi už sie-
nio vals ty bių po li ti nia me gy ve ni me 
emig ran tai įgy ja svar bių po li ti nio 
da ly va vi mo įgū džių, ku riais pa si nau-
do jus, jų tė vy nei ga li bū ti su teik ta 
svar bi ir kri ti nę reikš mę tu rin ti tarp-
tau ti nė pa ra ma. Ir ga lų ga le – su grį žę 
emig ran tai dau ge liu as pek tų pra tur ti-
na sa vo tė vy nės gy ve ni mą, kas jau 
sa va me yra ver ty bė. Vi sos iš var din to-
sios prie žas tys yra pa grįs tos.

PilietybėsklausimasEuroposSąjungoje
ReginaNarušienė

Ki ta ver tus, dėl įvai rių prie žas-
čių dau gy bė emig ran tų sa vo ruož tu 
sie kia at gau ti ir iš lai ky ti sa vo kil mės 
vals ty bės pi lie čio sta tu są. Jiems pi-
lie ty bė yra svar biau sias re a lus ry šys 
su kil mės vals ty be, sim bo li zuo jan tis 
emig ran to prie rai šu mą tė vy nei. Bet 
ku rio je pa sau lio ša ly je gy ve nan čiam 
emig ran tui pi lie ty bė yra ne ap čiuo-
pia mas sim bo lis, su tei kian tis jam ta-
pa ty bę. Emig ran tams tai yra svar bu, 
ka dan gi kil mės vals ty bė je jie tu ri 
ar ti mes nių ar to li mes nių gi mi nai čių, 
tu ri tur to. Taip pat emig ran tai no ri 
da ly vau ti sa vo tė vy nės po li ti nia me 
gy ve ni me, pri si dė ti prie jos at ei ties 
kū ri mo, jie daž nai lan ko si tė vy nė je 
ir pla nuo ja vie ną die ną čia grįž ti gy-
ven ti vi sam lai kui. To dėl bet koks 
įsta ty mas ar po li ti ka, ku ria yra pa-
nei gia ma emig ran tų tei sė į pi lie ty bę, 
jiems ke lia su mi ši mą ir siel var tą.

Bent sep ty nios iš se nų jų ES 
ša lių ir be veik vi sos nau jo sios vals-
ty bės na rės iš kar tos į kar tą iš ša lies 
emig ra vu sių as me nų pa li kuo nims 
nuo gi mi mo su tei kia pi lie ty bę, ne kel-
da mos są ly gos, kad pi lie ty bę tu rin tis 
žmo gus tu ri gy ven ti kil mės vals ty bė-
je (žr. Rai ner Bau bock, Eu ro zi ne vei-
ka lą „Kas yra Eu ro pos pi lie čiai?“). 
Pran cū zi ja lei džia sa vo už sie ny je 
gy ve nan tiems pi lie čiams įgy ti an trą 
pi lie ty bę, kar tu iš lai kant ir Pran cū zi-
jos pi lie ty bę. Už sie ny je gy ve nan čių 
Pran cū zi jos pi lie čių pa li kuo nys iš 
kar tos į kar tą au to ma tiš kai ne ri bo tam 
lai kui įgy ja Pran cū zi jos pi lie ty bę. 

Ai ri ja ai rių pa li kuo nims lei-
džia tu rė ti dvi gu bą pi lie ty bę. Dvi gu-
ba pi lie ty bė yra lei džia ma Ita li jo je, o 
ita lų kil mės as me nys, nors ir ne tu rin-
tys Ita li jos pi lie ty bės, ga li ei ti vals ty-
bi nes pa rei gas, bū ti ren ka mi.

Por tu ga li jos Kon sti tu ci jo je 
yra nu ma ty ta dvi gu bos pi lie ty bės ga-
li my bė, už sie ny je gy ve nan tiems šios 
ša lies pi lie čiams yra su tei kia mos 
to kios pat tei sės, kaip ir pa čio je Por-
tu ga li jo je gy ve nan tiems pi lie čiams 

– jie ga li bū ti ren ka mi Por tu ga li jos 
par la men to na riais ir pa sy vi ą ja bal so 
tei se da ly vau ti par la men to rin ki muo-
se.

Is pa ni jos Kon sti tu ci jos 11-
aja me ir 12-aja me straips niuo se yra 
nu ma ty ta, kad iš is pa nų kil mės žmo-
nių ne ga li bū ti at im ta Is pa ni jos pi lie-
ty bė.

Šve di jo je ne gy ve nan tys jos 
pi lie čiai tu ri dvi gu bą pi lie ty bę, ku ri 
jiems su tei kia vi sas tei ses ir lei džia 
da ry ti di de lę įta ką po li ti niam Šve di-
jos gy ve ni mui. 

Es ti jos Kon sti tu ci jo je nu ma-
ty ta, kad „Iš nė vie no as mens, ku ris 
gim da mas įgi jo Es ti jos pi lie ty bę, ši 
pi lie ty bė ne ga li bū ti at im ta“. Lat vi-
jo je yra drau džia ma tu rė ti dvi gu bą 
pi lie ty bę, ta čiau šis drau di mas ne tai-
ko mas emig ran tams. 

Nors Len ki jo je dvi gu ba pi lie ty-
bė už draus ta, šis drau di mas ne tai ko-
mas et ni nės kil mės len kams. Len ki-
jo je ga lio ja nuo sta ta dėl tų ne len kų 
kil mės as me nų, ku rie Len ki ją pa li ko 
sa va no riš kai ir ku rie yra įgi ję sa vo 
tik ro sios tė vy nės pi lie ty bę, re pat ria-
ci jos. Be to, Len ki jo je yra pri im ta 
kon sti tu ci nė pa tai sa, ku rios dė ka as-
muo ga li ne tek ti Len ki jos pi lie ty bės 
tik tuo at ve ju, jei jis ar ba ji iš reiš kia 
aiš kų no rą at si sa ky ti pi lie ty bės. 

Če ki jos Kon sti tu ci jo je yra nu-
ma ty ta, kad Če ki jos pi lie ty bė ne ga li 
bū ti at im ta prieš as mens va lią. Slo va-
ki jo je ga lio ja nuo sta ta, kad pi lie ty bė 
ga li bū ti pa nai kin ta tik pa ties as mens 
pra šy mu.

Yra ne daug pa ti ki mų duo me-
nų apie tai, kiek as me nų šian dien tu ri 
dvi gu bą pi lie ty bę, ka dan gi nė ra prie-
mo nių pa tik rin ti to kių duo me nų pa ti-
ki mu mo. Nors ga li my bė tu rė ti ke le tą 
pi lie ty bių pa ver čia nie kais pra di nę 
vals ty bin gu mo idė ją, ta čiau šian dien 
dau gu ma ša lių ti ki, kad li be ra les nis 
po žiū ris į dvi gu bą pi lie ty bę yra ge-
riau sias bū das už tik rin ti na cio na li nę 
vie ny bę. Tad dvi gu ba pi lie ty bė yra 
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pla čiai pa pli tęs ir ne iš ven gia mas fe-
no me nas. Ne pai sant to, kad kai ku-
rios ša lys tu ri nu si sta čiu sios aiš kią 
pi lie ty bės po li ti ką, ne lei džian čią 
tu rė ti dvi ar dau giau pi lie ty bių, dau-
gu mo je pi lie ty bę re gu liuo jan čių įsta-
ty mų aps tu iš im čių, be to, prak ti ko je 
tei siš kai griež tai įfor min ta po li ti ka 
ne re tai yra vyk do ma nuo lai džiau.

Vis dau giau žmo nių įgy jant 
dvi gu bą pi lie ty bę apie šį fak tą ne re-
tai ne ži no nė vie na iš pi lie ty bę su tei-
ku sių vals ty bių, ka dan gi ša lys daž nai 
net gi ne tu ri prie mo nių tam iš si aiš kin-
ti. Iš es mės ne įma no ma už tik rin ti, 
kad drau di mas tu rė ti dvi pi lie ty bes 
bus ne pa žei džia mas.

To kie po li ti nių tei sių su var žy-
mai, kaip tei sė bal suo ti ar bū ti iš rink-
tam ES re tai pa si tai ko. Yra nuo mo-
nių, kad vals ty bėms tarp tau ti niu lyg-
me niu tu rė tų bū ti už draus ta ne leis ti 
sa vo pi lie čiams tu rė ti dvi gu bos pi lie-
ty bės, ka dan gi, nu sta ty da mos to kius 
drau di mus, ša lys dis kri mi nuo ja sa vo 
pi lie čius prieš tas vals ty bes, ku rių 
kon sti tu ci jo se yra įtvir tin tos ly gaus 
trak ta vi mo nuo sta tos, taip pat – pa-
žei džia kai ku rių tarp tau ti nių kon ven-
ci jų, to kių kaip Eu ro pos Kon ven ci ja 
dėl tau ty bės, nuo sta tas. 

De ja, Lie tu va pa ten ka tarp tų 
ša lių, ku rios pi lie ty bės reg la men ta-
vi mo sri ty je žen gė ke le tą žings nių 
at gal. 2006 me tų lap kri čio 13 die ną 
LR Kon sti tu ci nis teis mas pa tei kė la-
bai griež tą Kon sti tu ci jos aiš ki ni mą, 
pa gal ku rį nė vie nas et ni nis lie tu vis 
ne ga li tu rė ti dvi gu bos pi lie ty bės. 
Dvi gu bos pi lie ty bės drau di mas ke lia 
grės mę to kios ma žos vals ty bės kaip 
Lie tu va iš li ki mui, jos vals ty bin gu-
mui, tu rint ome ny je di džiu lius emig-
ra ci jos iš Lie tu vos srau tus. 12-aja me 
LR Kon sti tu ci jos straips ny je įtvir tin-
ta, kad „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”. Po Ne pri klau so-
my bės at kū ri mo Lie tu vos par la men-
tas pri ėmė tei sės ak tus, lei džian čius 
už sie ny je gy ve nan tiems et ni niams 
lie tu viams iš lai ky ti Lie tu vos pi lie ty-
bę po to, kai jie įgy ja ki tos vals ty bės 
pi lie ty bę. Vė liau LR Kon sti tu ci nis 

teis mas šiuos įsta ty mus pri pa ži no 
esant prieš ta rau jan čius LR Kon sti tu-
ci jai ir net gi – kaip dis kri mi na ci nius. 
Ta čiau pa gal įvai rių ap klau sų duo me-
nis di džio ji da lis Lie tu vos gy ven to jų 
pri ta ria tam, kad emig ra ci jo je gy ve-
nan tys ir ki tos vals ty bės pi lie ty bę įgi-
ję et ni niai lie tu viai ne tu rė tų pra ras ti 
Lie tu vos pi lie ty bės. Tad da bar yra 
tin ka mas lai kas Lie tu vai tei si niu bū-
du iš spręs ti pi lie ty bės pro ble mą.

Kaip Lie tu vai iš ei ti iš su si-
da riu sios si tu a ci jos? Kon sti tu ci nio 
teis mo tei gi mu, 12-asis LR Kon sti-
tu ci jos straips nis ga li bū ti pa keis tas 
vi suo ti nio re fe ren du mo spren di mu. 
Ta čiau su dė tin go Kon sti tu ci nio re-
fe ren du mo pro ce dū ros ga li ma ir iš-
veng ti nau do jan tis ki to mis prie mo nė-
mis. Tad tei si nės pa tai sos ga lė tų bū ti 
at lik tos:

ati tin ka muo se tei sės ak tuo se 
aiš kiai api brė žiant tai, kas lai ky ti na 
12-aja me Kon sti tu ci jos straips ny je 
mi ni mais „at ski rais at ve jais“. Kol 
kas to kių tei sės ak tų nė ra pri im ta; 

Sei mo at lik to mis 32-ojo Kon-
sti tu ci jos straips nio, ku riam tai sy ti 
ne tu ri bū ti šau kia mas re fe ren du mas, 
pa tai so mis, prie mi nė to jo straips nio 
pri du riant to kį sa ki nį: „Iš as mens, pi-
lie ty bę įgi ju sio gims tant, Lie tu vos pi-
lie ty bė ne ga li bū ti at im ta“ (to kia pa ti 
nuo sta ta yra įtvir tin ta Es ti jos Kon sti-
tu ci jos 5.2 straips ny je); 

ar ba, jei Lie tu vos pi lie tis tuo 
pat me tu ga li bū ti lai ko mas ir už sie-
nio vals ty bės pi lie čiu, ir, jei gu tai 
lei džia tos už sie nio vals ty bės įsta-
ty mai, sa vo tei si niuo se san ty kiuo se 
su Lie tu vos Res pub li ka toks as muo 
trak tuo ja mas tik kaip Lie tu vos pi lie-
tis (kaip tai įtvir tin ta ir 9.2 Lat vi jos 
Kon sti tu ci jos straips ny je);

ar ba „As muo, ku ris pa gal Lie-
tu vos Res pub li kos tei sės ak tus yra 
lai ko mas Lie tu vos pi lie čiu, tuo pat 
me tu ne ga li bū ti ki tos vals ty bės pi lie-
tis” (kaip yra nu ma ty ta ir Len ki jos 
Kon sti tu ci jos 2-aja me straips ny je) 
ir iš jo kio as mens Lie tu vos pi lie ty-
bė ne ga li bū ti at im ta, iš sky rus tuos 
at ve jus, kai pats as muo yra iš reiš kęs 
no rą at si sa ky ti pi lie ty bės);

ar ba „Lie tu vos pi lie ty bė ga li 

bū ti at im ta tik pa ties ją tu rin čio as-
mens pra šy mu”, kaip yra nu ma ty ta 
9.1 Slo va ki jos Res pub li kos Kon sti tu-
ci jos straips ny je);

ar ba „Iš jo kio as mens ne ga li 
bū ti at im ta pi lie ty bė prieš jo pa ties 
va lią” (kaip kad bu vo nu ma ty ta 1993 
me tais at lik to se Če ki jos Kon sti tu ci-
jos pa tai so se);

ar ba „Iš lie tu vių kil mės as me-
nų Lie tu vos pi lie ty bė ne ga li bū ti at-
im ta“ (1978 me tų Is pa ni jos Kon sti tu-
ci jos 11.2 straips nis); 

ar ba „Iš jo kio Lie tu vos pi lie-
čio, pi lie ty bę įgi ju sio gims tant, pi lie-
ty bė ne ga li bū ti at im ta prieš jo va lią” 
(tai 2007 me tų ba lan džio 20 die ną 
pri im tas pa siū ly mas, lau kian tis LR 
Sei mo ir Pa sau lio Lie tu vių Ben druo-
me nės ko mi si jos spren di mo).

Tarp tau ti ne su tar ti mi kiek-
vie nas Lie tu vos pi lie tis kar tu yra ir 
Eu ro pos Są jun gos pi lie tis (17 straips-
nis), ta čiau jis ne ga li bū ti ir ko kios 
nors ki tos Eu ro pos Są jun gos na rės pi-
lie tis. Įsto jus į Eu ro pos Są jun gą vi si 
lie tu viai au to ma tiš kai įga vo dvi gu bą 
pi lie ty bę.

Taip pat dar 1938  me tų bir že-
lio 20 die ną Lie tu va su da rė su tar tį su 
JAV, pa gal ku rią Lie tu vos pi lie čiams 
bu vo leis ta tu rė ti dvi gu bą – Lie tu vos 
ir JAV – pi lie ty bę. Ki tos vals ty bės 
taip pat yra su da riu sios dvi ša lius ir 
/ar dau gia ša lius su si ta ri mus su ki to-
mis vals ty bė mis, lei džian čius dvi gu-
bą pi lie ty bę, kaip kad yra pa da riu-
sios Ita li ja ir Če ki jos Res pub li ka.

Tad šian dien LR Sei mas tu ri 
pui kią pro gą pa da ry ti rei ka lin gus 
pa kei ti mus. Aš ti kiu, kad Sei mas pa-
si nau dos šia pro ga ir ims veik ti svar-
biau sių ša lies in te re sų var dan.

Iš an glų kal bos ver tė Mil da 
Bag do nai tė

Bernardinai.lt, 20070716

Pasaulio Lietuvių Ben
druomenėsvaldybanuoširdžiai
užjaučia savo narę – Angelę
Vaičiūnienę – JAV, Kanados,
Australijos, Japonijos, Naujo
siosZelandijos reikalųkomisi
jospirmininkę,mirusMylimai
Mamytei.
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2007 m. se mi na re da ly va vo 
25 už sie nio lie tu vių mo kyk lų mo ky-
to jos iš 22 pa sau lio kraš tų bei Pa sau-
lio lie tu vių ben druo me nės val dy bos 
Švie ti mo rei ka lų ko mi si jos na riai. 

Mokytojaidirbogrupėmis
Ne pir mus me tus vei kian čių 

ir nau jai be si stei gian čių li tu a nis ti nių 
mo kyk lų mo ky to jos dar bo gru pė se 
daug dė me sio sky rė mo ky mo, vaiz di-
nės ir dau gia ly pės erd vės prie mo nių 
klau si mams. Pe da go gi nę pa tir tį tu-
rin čios mo ky to jos be ne dau giau siai 
dis ku ta vo apie in teg ruo to, ke lioms 
am žiaus gru pėms skir to va do vė lio 
lei dy bą, ku ria me la bai su pap ras tin tu 
sti liu mi bū tų šiek tiek es mi nių Lie tu-
vos is to ri jos, ge og ra fi jos, kul tū ros 
ir gra ma ti kos mo ky mo si ži nių. Šiuo 
klau si mu nuo mo nių bū ta įvai rių. Kai 
ku rių mo ky to jų ma ny mu, uni ver sa-
laus va do vė lio iš leis ti ne įma no ma, 
nes vi sų mo kyk lų mo ki nių po rei kiai, 
ge bė ji mai ir pa mo kų va lan dų skai-
čius la bai ski ria si. Ta čiau ki tų mo ky-
to jų nuo mo ne, toks va do vė lis tie sio-
giai prak tiš kai pa leng vin tų už sie nio 
li tu a nis ti nių mo kyk lų mo ky to jų dar-
bą, ka dan gi be veik vi sos mo ky to jos 
dir ba vi suo me ni niais pa grin dais ir 
pa mo kų pa si ruo ši mui su gaiš ta be ga-
les lai ko. Mo ky to jos taip pat ak cen-
ta vo MO KY TO JO KNY GOS po rei-
kį dar bui už sie nio li tu a nis ti nė se mo-
kyk lo se. Pa sau lio Lie tu vių Ben druo-
me nės Švie ti mo rei ka lų ko mi si jos 
na rė Gied ra Pau lio nie nė, ku ri prieš 
tris de šimt me tų su sa vo tė ve liu Ka-
na do je įkū rė lig šiol sėk min gai vei-
kian čią Mai ro nio li tu a nis ti nę mo kyk-
lą, pa siū lė iš leis ti pra ty bų są siu vi nį 

Užsieniolietuviųmokyklųmokytojųirvadovų
kvalifikacijoskėlimoseminarasVilniuje

Ba lan džio mėn. 1820 d. Vil niu je vy ko už sie nio lie tu vių mo kyk lų mo ky to jų ir 
va do vų kva li fi ka ci jos kė li mo se mi na ras „Li tu a nis ti nio švie ti mo plėt ra“. Tai jau 
de šim ta sis to kio po bū džio se mi na ras, ku rį ren gia Tau ti nių ma žu mų ir iš ei vi jos de
par ta men tas prie LRV. Pa tei kia me redosMieldažytės, gim to sios lie tu vių kal bos 
mo ky to jos prie Ko pen ha gos sa vi val dy bės, pa sa ko ji mą apie se mi narą.

„Ma no šei mos me dis“ – šios mo ko-
mo sios prie mo nės po rei kis įtrauk tas 
į PLB Švie ti mo rei ka lų ko mi si jos re-
zo liu ci ją.

Šiuo me tu Švie ti mo ir moks lo 
mi nis te ri ja dar nė ra pa ruo šu si jo kių 
spren di mų už sie nio li tu a nis ti nių mo-
kyk lų mo ky to jų dar bo sta žo skai čia-
vi mo bei at ly gi ni mų mo kė ji mo klau-
si mu. Iš tik rų jų šis klau si mas yra 
la bai su dė tin gas, nes apie 80 proc. 
už sie nio li tu a nis ti nių mo kyk lų mo ky-
to jų ne tu ri nei pe da go gi nio, nei li tu-
a nis ti nio iš si la vi ni mo, o pa gal ga lio-
jan čias da bar ti nes tai syk les Lie tu vos 
mo kyk lo se ga li dirb ti tik mo ky to jai, 
tu rin tys pe da go gi nį li tu a nis ti nį iš si la-
vi ni mą.

Mokymopriemonės
Pas ta rai siais me tais Lie tu vo je 

iš leis ta ne ma žai ver tin gų mo ky mo 
prie mo nių lie tu vių kal bos mo ky to-
jams, dir ban tiems lie tu viš ko se ben-
dro jo la vi ni mo mo kyk lo se, ta čiau 
pa pras tai to kia mo ko mo ji me džia-
ga ap im ties, te mų ir kal bos raiš kos 
at žvil giu yra per daug su dė tin ga ir 
nė ra tin ka ma už sie nio li tu a nis ti nių 
mo kyk lų mo ki niams. Pvz., Ele nos 
Mar ce lio nie nės ar Vi dos Plen tai tės 
kla si ki niuo se pra di nių kla sių „Šal ti-
nė lio“ ir „Šal ti nio“ va do vė liuo se bei 
pra ty bų są siu vi niuo se li tu a nis ti nių 
mo kyk lų mo ky to jai ga li at rink ti tik 
kai ku riuos teks tus ar pra ti mus. Kaip 
pri pa ži no ŠMM dar buo to ja Da nu tė 
Ko les ni ko va, lie tu viš kų va do vė lių 
lei dy ba yra at si dū ru si iš šū kio aki-
vaiz do je. Au to riai di džiau sias pa jė-
gas bu vo sky rę lie tu vių kal bos va do-
vė liams Lie tu vo je gy ve nan tiems ne 

lie tu vių kil mės vai kams ar, kaip bu-
vo ti ki ma si, Lie tu vą už plū sian tiems 
ki ta kal biams iš Ry tų. Ta čiau at si ti ko 
at virkš čiai, iš Lie tu vos per pas ta ruo-
sius pen ke rius me tus iš vy ko šim tai 
tūks tan čių lie tu vių, o Va ka rų ša ly se 
ėmė si kur tis lie tu viš kos mo kyk los. 
Ge ras va do vė lis pa ra šo mas ir iš lei-
džia mas ne taip ir grei tai, pa ga liau 
ir va do vė lių au to riai tie sio giai nė ra 
su si dū rę su už sie nio li tu a nis ti nių mo-
kyk lų mo ky mo po rei kiais bei dar bo 
spe ci fi ka. Ne da ly va vu sių se mi na re 
mo ky to jų dė me siui – „Švie sos“ lei-
dyk los pro jek tų va do vė Ge no vai tė 
Ky nė (www.svie sa.lt, g.ky ne@svie-
sa.lt) pri sta tė nau jau sio va do vė lio, 
skir to už sie nio li tu a nis ti nių mo kyk-
lų pra di nu kams, pro jek tą. Šio pro-
jek to va do vė kvie čia vi sas už sie nio 
mo ky to jas ir mo ki nių tė vus pri si dė ti 
sa vo idė jo mis, su ma ny mais ir pa siū-
ly mais ku riant šį va do vė lį. Vil niaus 
uni ver si te te Lie tu vių kal bos ka ted ros 
spe cia lis tai yra iš lei dę ke le tą la bai 
ver tin gų lie tu vių kal bos va do vė lių: 
„Nė die nos be lie tu vių kal bos“, „Po 
tru pu tį“, „Per ženk slenks tį“. Rei kia 
pa ste bė ti, kad vi sos šios prie mo nės 
yra skir tos in ten sy viam su au gu sių 
už sie nie čių lie tu vių kal bos mo ky-
mui(si), šias kny gas ga li ma pa ti kė ti 
tik įgu du siam ir ge rai mo ty vuo tam 
skai to vui ar stu den tui, o ne už sie ny-
je gi mu siam lie tu vių kil mės pra di nu-
kui, ku rio lie tu vių kal bos ži nios yra 
tik ru di men ti nės ar ba, kaip ne re tai 
pa si tai ko, iš vi so ne tu ri jo kių lie tu-
vių kal bos įgū džių, tai yra, net nė ra 
pa sie kęs A1 – lū žio ly gio. Kol kas 
tik be pra de dan tiems pra di nių kla sių 
mo ki nu kams yra pats tin ka miau sias 
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Ra mu tės Skrip kie nės „Spin du lė lis“. 
Vie nin te lis šio va do vė lio trū ku mas 
yra tas, kad šio va do vė lio teks tai ir 
pra ti mė liai ne tu ri įgar sin tos kom pak-
ti nės plokš te lės. Vy res nių jų kla sių 
lie tu vių kal bos pra di nu kams, 11–14 
m. moks lei viams, yra ką tik iš leis tas 
Hen ri kos Pro snia ko vos ir Vir gi ni jos 
Stumb rie nės va do vė lis „Ma no ir ta-
vo ša lis Lie tu va“. Šis va do vė lis yra 
la bai nau din ga mo ky mo si prie mo nė 
jau vien dėl to, kad vi si teks tai ir už-
duo tys yra įgar sin ti kom pak ti nė je 
plokš te lė je. Kaip in for ma vo ŠMM 
dar buo to ja Da nu tė Ko les ni ko va, šio 
va do vė lio ne bus ga li ma įsi gy ti kny-
gy nuo se.

Kalboslygiųsąvokos
A1 – LŪ ŽIS –  pats že miau-

sias ly gis, pa de dan tis mi ni ma liai 
iš gy ven ti. Mo ki nys ga li mi ni ma liai 
pa pa sa ko ti apie sa ve, sa vo šei mą ir 
ar ti miau sią ap lin ką Šiam ly giui pa-
siek ti tu rė tų bū ti ski ria ma bent 80 
aka de mi nio dar bo va lan dų.

A2 – PU SIAU KE LĖ – ap ima 
įpras ti nius po kal bio da ly kus, šio 
ly gio mo ki nys ge ba val dy ti pa grin-
di nes gra ma ti nes reikš mes, kal ba 
trum pais ir pa pras tais sa ki niais, nė ra 
rei ka lau ja ma riš lu mo. Vil niaus uni-
ver si te te šiam ly giui ski ria ma 330 
aka de mi nių dar bo va lan dų. 

B1 – SLENKS TIS – tai aukš-
tes nis ly gis. Mo ki nys yra sa va ran kiš-
kos kal bos var to to jas, žo dy nas ga na 
pla tus. ŠIO LY GIO VAI KAS GA LI 
EI TI Į LIE TU VOS BEN DRO JO 
LA VI NI MO MO KYK LĄ. Anks čiau 
pa mi nė tas Hen ri kos Pro snia ko vos 
ir Vir gi ni jos Stumb rie nės va do vė-
lis „Ma no ir ta vo ša lis Lie tu va“ yra 
slenks čio ly gio mo ki niams.

B2 – Ge ba klau sy ti pa skai-
tą ir už si ra ši nė ti. Ge ba su pras ti TV 
nau jie nas, dau gu mos fil mų ben dri nę 
kal bą.

C1 – Įgu dęs kal bos var to to jas, 
skai tan tis įvai rius teks tus, ga lin tis 
skai ty ti gro ži nę li te ra tū rą, bet tu rin-
tis kal bos ak cen tą.

C2 – taip pat įgu dęs var to to-
jas, leng vai su pran tan tis bet ko kią 
sa ky ti nę kal bą. 

UŽ SIE NY JE IŠ SI LA VI NI MĄ 
ĮGI JĘ LIE TU VIŲ KIL MĖS AS ME-
NYS, KU RIE STO JA Į VI SIŠ KAI 
AR IŠ DA LIES LIE TU VOS VALS-
TY BĖS BIU DŽE TO LĖ ŠO MIS 
FI NAN SUO JA MAS LIE TU VOS 
AUKŠ TŲ JŲ MO KYK LŲ STU DI-
JAS, TU RI VIL NIAUS UNI VER SI-
TE TO LIE TU VIŲ KAL BOS STU DI-
JŲ KA TED RO JE IŠ LAI KY TI ŠIO 
LY GIO LIE TU VIŲ KAL BOS EG-
ZA MI NĄ:

B1 – STO JANT Į TECH NO-
LO GI JOS MOKS LŲ STU DI JAS.

B2 – STO JANT Į BIO ME-
DI CI NOS MOKS LUS BEI ME NŲ 
STU DI JAS.

C1 – STO JANT Į HU MA NI-
TA RI NIUS MOKS LUS BEI ŽUR-
NA LIS TI KĄ.

Lie tu vių kil mės stu den tai, už-
sie ny je įgi ję iš si la vi ni mą ir ke ti nan-
tys stu di juo ti Lie tu vos aukš to sio se 
mo kyk lo se pa gal spe cia liai skir tas 
kvo tas, ku rios yra vi siš kai ar iš da-
lies fi nan suo ja mos Lie tu vos biu dže-
to lė šo mis, tu ri pa teik ti Lie tu vių 
Ben druo me nės, am ba sa dos ar kon su-
li nės įstai gos lie tu vių kil mę pa tvir ti-
nan tį do ku men tą. Šiais ir ki tais klau-
si mais, su si ju siais su stu di jo mis Lie-
tu vo je, lie tu vių kil mės už sie nie čiai 
ga li kreip tis į Už sie nio lie tu vių rė-
mi mo cen trą in fo@ulrc.lt, al do na@
ulrc.lt  2006 m.į ULRC krei pė si 160 
lie tu vių kil mės stu den tų. Kaip ro do 
ULRC duo me nys, stu di jos Lie tu vo je 
la biau siai po pu lia rios tarp lie tu vių, 
ki lu sių iš et ni nių lie tu viš kų že mių 
Len ki jo je – 82 stu den tai, taip pat ne-
ma žai iš Bal ta ru si jos – 27, Ru si jos 
– 17. Stu di jo mis Lie tu vo je do mi si ir 
tre čios ar ket vir tos lie tu vių kil mės 
jau ni mas iš Bra zi li jos ir ki tų Lo ty nų 
Ame ri kos kraš tų.

Nuotolinismokymas
irperspektyvos

Kal bos prak ti kos cen tro „Lin-
gua Li tu a ni ca“ doc. dr. Ire na Kruo-
pie nė (ire na@lin gu a lit.lt, www.
lin gu a lit.lt ) pri sta tė nuo to li nio mo-
ky mo pa dė tį ir per spek ty vas. Nuo-
to li nis mo ky mas 8-9 kla sėms yra 
pa ruoš tas Ozo vi du ri nė je mo kyk lo je 

www.ozas.w3.lt   Apie nuo to li nius 
kur sus dau giau iš sa mes nės in for ma-
ci jos ieš ko ti  www.eu ro-lan gu a ges.
net   Ši įstai ga 2006 m. pa bai go je 
bu vo pa ruo šu si ir iš siun tu si an ke tas 
už sie nio lie tu vių ben druo me nėms ir 
am ba sa doms. Šio se an ke to se bu vo 
do mi ma si apie ak tu a lius lie tu vių kal-
bos mo kė ji mo ly gius ir nuo to li nių 
kur sų po rei kį už sie ny je. (An ke tą ga-
li ma gau ti ire na@lin gu a lit.lt )

IšLietuviųkalbosinstituto
direktorėspranešimo
LKI iš leis tas Lie tu vių kal bos 

žo dy no 6 to mas yra skir tas lie tu vių 
iš ei viams. LKI šį ru de nį ke ti na ma ati-
da ry ti mo bi lų jį lie tu vių kal bos mu zie-
jų „Li tu a nis ti kos ži di nys“, ku ria me 
tu rė tų bū ti įvai rūs kal bos žai di mai ir 
už duo tys, įdo mūs tiek vai kams, tiek 
su au gu siems. (Dau giau in for ma ci jos 
apie šį pro jek tą  www.kal bos na mai.
lt)  Di rek to rė dr. Jo lan ta Za bars kai tė 
lie tu vių ben druo me nes ir li tu a nis ti-
nių mo kyk lų mo ky to jus re gist ruo ti 
už sie nio bib lio te ko se esan čias lie tu-
viš kas kny gas, ku rių fon duo se ne re-
tai pa si tai ko itin ver tin gų li tu a nis ti-
nių kny gų. LKI ir TMID li tu a nis ti nių 
mo kyk lų mo ki nius kvie tė da ly vau ti 
plas ti nės kū ry bos kon kur se „Ma no 
kal bos ri bos žy mi ma no pa sau lio ri-
bas“. Dar bai bu vo pra šo mi pa teik ti 
iki 2007 me tų lie pos 1 d. 

Adaptacijosprocesaiišeivijoje
Rei kia pa žy mė ti, kad Lie tu vo-

je, ko ge ra, dar nė ra spe cia lis tų, pro-
fe sio na liai iš ma nan čių ar at li ku sių 
ty ri mus apie tre čio sios eko no mi nės 
ban gos emig ran tų adap ta ci jos pro-
ble mas – ir su au gu sių, ir vai kų. Į 
šiuos rei ka lus mė gi nan tys be si gi lin ti 
žmo nės ne re tai žiū ri tik iš te ori nės 
per spek ty vos, ne tu rė da mi em pi ri nės 
pa tir ties. Gal to dėl ir Ra sos Pie ta rie-
nės pa skai ta apie „Mo ky to jo vaid me-
nį vai kų adap ta ci jos pro ce se“ pa ten-
ki no ne vi sų se mi na ran at vy ku sių jų 
mo ky to jų lū kes čius. Ta čiau ver ta pa-
mi nė ti pa teik tą mo ky to jos iš Ita li jos 
is to ri ją – si tu a ci ją apie ita lų šei mos 
įvai kin tus tris vai kus iš Lie tu vos 
vai kų na mų. Ita lų šei ma, įvai ki nu si 
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šiuos tris vai kus, la bai no rė tų, kad 
šie vai kai lan ky tų lie tu vių kal bos 
pa mo kas Ro mos li tu a nis ti nė je mo-
kyk lė lė je. Ta čiau Lie tu vo je vai kų 
na muo se su kaup ta ne igia ma emo ci-
nė pa tir tis psi cho lo giš kai blo kuo ja ir 
net gi at me ta jų no rą grįž ti prie gim-
to sios lie tu vių kal bos mo ky mo si, bet 
ko kios aso cia ci jos su Lie tu va tu ri tik 
ne igia mą at spal vį. Ką to kio je si tu a ci-
jo je ga li pa siū ly ti psi cho lo gai? Ra sa 
Pie ta rie nė ma no, kad to kią ne igia mą 
re ak ci ją į lie tu vių kal bą ir Lie tu vą 
ga lė tų su švel nin ti, jei gu į lie tu vių 
kal bos mo ky mą si įsi jung tų ir įtė viai. 
Tur būt ne vie na mo ky to ja jau yra sa-
vo prak ti ko je su si dū ru si su pa na šiais 
at ve jais, pvz., kal bant apie Lie tu vo-
je gi mu sius ir au gu sius vai kus, ku-
rie po sky ry bų pa te ko į nau ją miš rią 
šei my ni nę ap lin ką. Šie vai kai pa ti ria 
ypač daug psi cho lo gi nių, as me ny bės 
ir kul tū ri nės ta pa ty bės pro ble mų. Ne-
re tai apie sa vo bė das ven gia pa sa ko ti 
net gi mo ti nai ir mo ky to jams. To kio-
je si tu a ci jo je yra ne pa pras tai svar bi 
tei gia mai mo ty vuo ta pa tė vio pa ra ma 

ir nu si tei ki mas to kių vai kų lie tu vių 
kal bos, kul tū ros bei lie tu viš kos ta pa-
ty bės tęs ti nu mo ir iš sau go ji mo at žvil-
giu. Mo ky to ja ir li tu a nis ti nės mo kyk-
los lan ky mas taip pat be abe jo nės 
ga li su švel nin ti to kį kul tū ri nį šo ką, 
lei džia vai kui at si pa lai duo ti, nes jis 
vėl ga li grįž ti į sa vo gim to sios kal-
bos ap lin ką, to kio je mo kyk lė lė je su-
tik da mas ki tus lie tu viš kai kal ban čius 
ar be si mo kan čius lie tu vių kal bos vai-
kus pra de da pa ma žu tei gia mai su vok-
ti, jog tau ti nis bei kal bi nis iš skir ti nu-
mas yra do va na ir net gi pri vi le gi ja, o 
ne kul tū ri nis luo šu mas.

ElektroninisK@LBOSbiuletenis
Jur gi ta Gir čie nė, Lie tu vių 

kal bos ins ti tu to moks lo dar buo to ja, 
re ko men duo ja elek tro ni nį kal bos 
biu le te nį. Sve tai nė je www.kal bos-
biu le te nis.lt ga li ma ras ti in for ma ci ją 
apie ku ria mų in teg ruo tų va do vė lių 
kom plek tus, šiuo lai kiš kai pa tei kia-
mos ge og ra fi jos, is to ri jos ir kul tū ros 
ži nios.

Amerikoslituanistinėsmokyklos
Įdo mu mo dė lei no rė tų si pa mi-

nė ti, kad se mi na re da ly va vo vie na 
mo ky to ja iš JAV, Bos to no li tu a nis ti-
nės mo kyk los (šiuo me tu JAV vei kia 
30 li tu a nis ti nių mo kyk lė lių). Be si do-
min tys JAV li tu a nis ti nė mis mo kyk-
lo mis bei jų mo ky mo me to di ka dau-
giau in for ma ci jos ga li ieš ko ti www.
svie ti mo ta ry ba.org  Apie Bos to no 
li tu a nis ti nę mo kyk lą in for ma ci ją ga-
li ma ras ti  www.blsm.org  ar ba kreip-
tis į Bos to no li tu a nis ti nės mo kyk los 
mo ky to ją, VU li tu a nis ti kos stu di jų 
ab sol ven tę Gai lą Nar ke vi čie nę g.nar-
ke vi cie ne@ex ci te.com 

NorintiemsbendrautisuLietuvos
mokyklomis

Rū ta Ra ma naus kie nė, Vir šu liš-
kių vi du ri nės mo kyk los pra di nių kla-
sių mo ky to ja, siū lo no rin čioms už-
sie nio lie tu vių mo kyk loms už megz ti 
drau giš kus ben dra vi mo ry šius (mob. 
+370 61025508, +370 52704500, ru-
ta ra ma@gmail.com).

 „PL“ rėmėjai (Australija)
(2007 ko vas – ge gu žis) (Aust ra li jos 
do le riais)

Garbėsprenumeratoriai: Lo-
li ta Ka lė da, Ep ping, N.S.W.; B. Praš-
mu tas, East Bent ley, Vic.

Aukos
30 aud.: Ig nas Tau nys, Pa ra di-

se, SA
8 aud.: V. Ko že niaus kas, Moe, 

Vic.; Juo zas Pa ške vi čius, Mo o nah, 
Tas.

„PL“ rėmėjai (Europa)
(2007 ko vas – ge gu žis)

Garbės prenumeratoriai: 
Juo zas Mas laus kas, Der bys hi re, Di-
džio ji Bri ta ni ja

Aukos
200 li tų: Ka zys Ro žans kas, 

Lie tu va
20 eu rų: Ar no Heid, Lübech, 

Vo kie ti ja
„PL“ rėmėjai (2007 ko vas 

– ge gu žis) US do le riais 

Nuoširdipadėkaaukotojams
Garbėsprenumeratoriai: Eu-

ge nia Gin čaus kas, To ron to, ON, Ka-
na da; Da nu tė Ja nu ta, Ber ke ley, CA, 
JAV; Liu tas K. Jurs kis, Red Bank, 
NJ, JAV; Vac lo vas Klei za, Ho mer 
Glen, IL, JAV; Gra ži na Ma tu kas, 
Fort Lau der da le, FL, JAV; Bi ru tė 
Pet ru lis-Preikš tas, Da y to na Be ach 
Sho res, FL, JAV; Ele na Slu der, Cen-
ten nial, CO, JAV

Aukos:
100 dol.: Ro mu al das Vei tas, 

Mil ton, MA, JAV
50 dol.: Te re sė Ge čie nė, JAV 

LB Phi la delphi jos apy lin kės pir mi-
nin kė, Phi la delp hia, PA, JAV

41,26 dol.: Čes lo vas Sen ke vi-
čius, Eto bi co ke, ON, Ca na da

30 dol.: Al fon sas Na kas, Chip-
ley, FL, JAV

25 dol.: Al gis Ba kai tis, Pa los 
Heights, IL, JAV; Bi ru tė Pet ru lis-
Preiks tas, Da y to na Be ach Sho res, 
FL, JAV

20 dol.: Vla das Au dė nas, 
Union, NJ, JAV; Sop hie Da mei ka, 
Roc kford, IL, JAV

10 dol.: Fi lo me na Čer nius, 
Chi ca go, IL, JAV

5 dol.: A. Ga ro lis, Port land, 
OR, JAV; Ona Mer kis, South Bos-
ton, MA, JAV

PL rė mė jai 2007m.birželio
lieposmėn.

Gar bės pre nu me ra to riai: 
dr.VytautasBieliauskas,Cincinna
ti,OH,JAV;RitaKarasiejus,Mis
sissauga,ON,Canada;ElviraKro
nas,Dundas,ON,Canada;Stanley
Urbantas,Sarnia,ON,Canada

Au kos:
25 dol.: An ta nas ir Bi ru tė Vi lu-

tis, Sche rer vil le, IN, JAV
15 dol.: Ra min ta ir Al gir das 

Mar cher tas, Le mont, IL, JAV
5 dol.: Al gis Ga ro lis, Port land, 

OR, JAV
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Šių me tų pra dzio je, IX Lie-
tu vių dai nų šven tės vy riau sio ji me-
no va do vė Da lia Skrins kai tė-Vis-
kon tie nė pa skel bė žo džio/po ezi jos 
kon kur są. Tiks las – ras ti nau jiems 
kū ri niams tin ka mus žo džius, ku rie, 
pri tai kius mu zi ką, bū tų pir mą kar tą 
at lik ti Dai nų šven tės me tu, 2010 me-
tais To ron te, Ka na do je.

Su si lauk ta 115 kū ri nių iš įvai-
rių pa sau lio kraš tų, ku rie at spin dė jo 
įvai rių kar tų pa tir tį bei ta len tą.  Iš 
vi so da ly va vo 33 au to riai: iš Ka li-
ning ra do, Len ki jos, Lie tu vos (Pa gė-
gių, Kau no, Vil niaus); Ka na dos (To-
ron to, Wa ter loo ir Lon do no mies tų); 
JAV (Le mon to, IL, Roc kvil le, MD, 
Cle ve land, OH, Dow ner’s Gro ve, 
IL, Gre en bank,  WI, Lind hurst, OH, 
Oaklyn, NJ, ir Wo od land, IL).

Kai ku rie dar bai kė lė pa trio ti-
nius jaus mus, tė vy nės nos tal gi ją, ki-
ti kė lė iš šū kius įvai riuo se kraš tuo se 
iš si sklai džiu siems lie tu viams bur tis 
prie sa vo „šak nų“. Kaip ma ty si te iš 
kon kur so re zul ta tų, ver ti ni mo ko mi-
si jos pa rink tuo se dar buo se at si spin di 
jaus mų bei pa tir ties įvai ro vė.  Ke le-
tas nuo tru pų iš at rink tų dar bų efek ty-
viau siai nu sa kys au to rių nuo tai kas, 
ku rios at krei pė ver ti ni mo ko mi si jos 
dė me sį:  „Tė vy ne, ne aš ta vęs, o tu 

IXLietuviųdainųšventėsžodžio/poezijoskonkursorezultatai
ma nęs ei ni ieš ko ti die ną ir nak čia...“  
„...Pa sau lis gra žes nis, kai šyp so si 
akys, pa sau lis links mes nis, kai skam-
ba dai na...“  „Bu vo šo kis ir dai na 
su tri spal ve vė lia va, mo kyk la ir sto-
vyk la ir skam bi se na kal ba... taip 
pra žy do ma ny je, gy vas žo dis LIE TU-
VA...“  „Pa kė lė ma ne dai nos spar nai 
lig de be sų, leisk iš bu čiuo ti jū ros vė-
sa, ku rio jė gos stip ry be ir grei čiu, aš 
ir dai na, dai na ir aš – tas pats esu“. 
„Į Lie tu vą, į dva si nę tė vy nę, aš dai-
nos til tu vė lei su grįž tu. Į Lie tu vą, į 
dva si nę tė vy nę, šir dies da le le dai no-
je esu... Dai na su kū rem mes pa sau lį 
ki tą, to li nuo tė viš kės, bet taip ar ti 
šir dies...“

Su ma lo nu mu skel bia me kon-
kur so re zul ta tus:

SU AU GU SIŲ JŲ GRU PĖ
I vie ta – „Par ti za no mir tis“, 

au to rius „Vy kin tas“ – Vik to ras Ja ki-
ma vi čius iš Lie tu vos.

II vie ta – „Tė vy nė“, au to rius 
„Va sa ris“ – Ana to li jus Kai rys iš Chi-
ca gos, JAV.

JAU NI MO GRU PĖ
I vie ta – „Dai nuo kim pa sau-

liui“, au to rė „Jo ris“ – Ni jo lė Be no tie-
nė iš To ron to, Ka na dos.

II vie ta – „Pa va sa ris“, au to-
rius „Vy kin tas“ – Vik to ras Ja ki ma vi-

čius iš Lie tu vos.
VAI KU GRU PĖ
I vie ta – „Da lin ki mės na mais“, 

au to rė „Var na“ – Lau ra La pins kie nė 
iš Wo od brid ge, IL, JAV.

II vie ta – „Bu vo žo dis Lie tu-
va“, au to rė „Ma my tė“ – Vi da Buč-
mie nė iš Cle ve lan do, OH, JAV.

BEN DRAM CHO RUI
I vie ta – „Dai nos spar nais“, 

au to re „Jo ris“ – Ni jo lė Be no tie nė iš 
To ron to, Ka na dos.

II vie ta – „Į Lie tu vą, į dva si nę 
Tė vy nę“, au to rė „Jo ris“ – Ni jo lė Be-
no tie nė iš To ron to, Ka na dos.

Svei ki na me vi sus, da ly va vu-
sius kon kur se, ir jo lai mė to jus! Pre-
mi jos lai mė to jams bus iš siųs tos pa-
štu. Ver ti ni mo ko mi si ją su da rė: vy-
riau sio ji me no va do vė Da lia Skrins-
kai tė Vis kon tie nė, Auš ra Kar kie nė, 
Ra sa Ku rie nė, Sil vi ja ir Vin cas 
Pie čai čiai. Vi si – iš To ron to, Ka na-
dos. Ki tas už da vi nys ten ka vy riau sia-
jai me no va do vei – ras ti kom po zi to-
rius, ku riuos at rink ti dar bai už deg tų 
kū ry bai, o mums, pub li kai, te liks ma-
lo ni gar bė juos pir mą kar tą iš girs ti 
Lie tu vių dai nų šven tė je 2010 me tais 
To ron te, Ka na do je.

GabijaPetrauskienė

Iki 2007 m. rug pjū čio 31 d. 
vy ko Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri-
jos skelb tas kon kur sas Lie tu vos vals-
ty bi nei Ka zi mie ro Bū gos sti pen di jai 
lie tu vių kal bą už sie nio ša lių aukš to-
sio se mo kyk lo se stu di juo jan tiems 
už sie nio ša lių pi lie čiams. Sti pen di-
jos nuo sta tai, pa tvir tin ti LR Vy riau-
sy bės 2007 m. ko vo 28 d. nu ta ri mu 
Nr. 336, kvie tė už sie nio ša lių aukš-
tų jų mo kyk lų li tu a nis ti kos (bal tis ti-
kos) cen trus, ka ted ras ar ki tus pa da-
li nius at rink ti po vie ną kan di da tą ir 
re ko men duo ti jį Švie ti mo ir moks lo 
mi nis te ri jai. 

Ka zi mie ro Bū gos sti pen di ja 
ski ria ma sie kiant ska tin ti do mė ji mą-

KonkursasvalstybineiKazimieroBūgosstipendijaigauti
si lie tu vių kal ba ir li te ra tū ra už sie ny-
je bei rem ti lie tu vių kal bą už sie nio 
ša lių aukš to sio se mo kyk lo se stu di juo-
jan čius stu den tus. 8 MGL/mėn. dy-
džio sti pen di ja ski ria ma už sie nio ša-
lių aukš tų jų mo kyk lų stu den tams jų 
vie ne rių aka de mi nių me tų (10 mėn.) 
truk mės lie tu vių kal bos ir li te ra tū ros 
stu di joms už sie nio ša lies aukš to jo je 
mo kyk lo je. Tos pa čios už sie nio ša-
lies aukš to sios mo kyk los stu den tams 
tais pa čiais moks lo me tais ga li bū ti 
ski ria ma ne dau giau kaip vie na Ka zi-
mie ro Bū gos sti pen di ja. Tam pa čiam 
as me niui Ka zi mie ro Bū gos sti pen di-
ja ne ga li bū ti ski ria ma dve jus moks-
lo me tus pa ei liui. 

 Ka zi mie ro Bū gos sti pen di jos 
sky ri mo kon kur se ga lėjo da ly vau ti 
už sie nio ša lių aukš tų jų mo kyk lų ba-
ka lau ro, ma gist ro ar dok to ran tū ros 
stu di jų stu den tai, jei gu jie stu di juo ja 
pa gal li tu a nis ti kos ir (ar) bal tis ti kos 
stu di jų pro gra mas die ni ne stu di jų 
for ma; stu di juo ja lie tu vių kal bą ne 
ma žiau kaip vie ne rius me tus; yra re-
ko men duo ti dvie jų dės ty to jų (iš jų 
vie nas tu ri bū ti lie tu vių kal bos dės ty-
to jas). Bū gos sti pen di ją gau nan ty sis 
tu ri ge rai mo ky tis; tu rė ti moks li nių 
in te re sų; lie tu vių kal bos stu di jų pa si-
rin ki mo mo ty va ci ją ir tiks lų. 

PLinf.
                                       


