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Lai kas ei na, bet „Pa sau lio lie tu vio“ eg zis-
ten ci jos pro ble mos ne iš nyks ta. Re dak ci ja gau na 
dau giau laiš kų iš kraš tų, bet jų nė ra pa kan ka-
mai, kad sa vo lei di nį užtikrintai ga lė tu me va din-
ti „Pa sau lio lie tu viu“. Dar apie daugelio kraštų 
lietuvius neturime žinių. Gal reikalus galima 
bus pataisyti lapkričio mėn. Vilniuje vyksiančio 
TMIDo (Tau ti nių ma žu mų ir iš ei vi jos de par-
ta men to)  rengiamo seminaro bendruomenių  
spaudos atstovams metu, užmezgant privačius 
kontaktus.  

Taip pat pro ble mi nis iš lie ka ir ma te ria li nis 
žur na lo pa ma tas. Ypač pa di dė jus pa što iš lai doms, 
kiek vie nas nu me ris tam pa auk si nis. Da lį pa što iš-
lai dų – Ry tų kraš tams ir Pie tų Ame ri kai – pa den-
gia TMIDas, PLB fon das ren gė au kų rin ki mų va-
jų PLB val dy bos dar bams rem ti ir da lis tų pi ni gų 
ati te ko žur na lo lei dy bai, bet ir tai ne kom pen sa vo 
pa di dė ju sių iš lai dų. 

Jau ke lin tas nu me ris vi sa žur na lo medžia-
ga yra tal pi na ma in ter ne te. No rint tu rė ti dau-
giau pa ja mų iš pa čio žur na lo, bu vo padidinta 
prenumeratos kaina, taip pat buvo siū ly mų ap-
mo kes tin ti pri ėji mą prie in ter ne ti nio žur na-
lo va rian to, bet kol kas PLB Val dy ba nuo to kio 
žings nio su si lai ko. Re dak ci ja taip pat ma no, kad 
žur na lo in ter ne ti nis va rian tas tu rė tų iš lik ti kaip 
vi sų pa sau lio lie tu vių susižinojimo priemonė, 
kuri ne tu rė tų bū ti ap mo kes ti na ma. Var gu, ar tai 
pasiteisintų, ar su rink tu me daug lėšų, o žur na-
las taptų uždaras. No rė tu me iš ban dy ti ki tą bū dą 
iš si lai ky ti – pra šy ti ir vir tu a lių skai ty to jų pri si-
dė ti prie „Pa sau lio lie tu vio“ žur na lo iš lai ky mo. 
Skai ty to jus taip pat kviestume tar pi nin kau ti, pra-
šant už sie ny je vei kian čių ver sli nin kų pa gal bos, 
siūlytume jiems mūsų žurnale reklamuotis. 

Pra šy tu me au kos če kius siųs ti iž di nin kei 
Ele nai Ska li šie nei į JAV ar ba per ves ti au ką in-
ter ne tu į Len ki ją, Punsko lietuvių spaustuvę, kur 
spausdinamas žurnalas, 2 viršelyje nu ro dy tais 
ad re sais.  

Bū tu me dė kin gi ir už idė jas, kaip Pa sau-
lio Lie tu vių Ben druo me nei išspręsti sa vo lei di nio 
finansavimą. 

Laukiame ne tik straipsnių, bet ir Jūsų 
laiškų su pasiūlymais.

PagarbiaiAudronėV.Škiudaitė
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–Jūsų įspūdžiai iš itin sun
kios rinkimų kampanijos. Kaip
teigė kai kurie politologai, tokio
spaudimo iš Darbo partijos dar
niekamnetekopatirti.

–Vi sa, kas blo ga, rei kia pa lik-
ti nuo ša ly, rei kia ei ti į prie kį, dirb ti. 
Opo nen tai bu vo pa da rę pa žei di mų, 
tai aiš ki na si tei sė sau ga, o man rū pi 
pra dė ti dar bus jau kaip Sei mo na riui, 
iš rink tam Dzū ki jo je. Ži no ma, pir-
miau sia dar bai, su si ję su už da ry tos 
ga myk los „Aly taus teks ti lė“ tra ge di-
ja ir su nu ma to mu sta ty ti ce liu lio zės 
kom bi na tu. Ta sta ty ba la bai jau di na 
Dzū ki jos žmo nes, nes pla nuo ta neat-
si klau sus žmo nių ir neat si žvel gus, 
kad ji ža lin ga ap lin kai. Ži no ma, at-
si ve žiau su sa vi mi ir dzū kų rin kė-
jų nuo tai ką. Dau gy bė žmo nių ti kė-
jo ma nim. Sma gu, kad man pa dė jo 
žmo nės iš vi sų Lie tu vos kam pe lių ir 
net iš už sie nio. Dė ko ju PLB pir mi-
nin kei Re gi nai Na ru šie nei, jau ni mui, 
kul tū ros žmo nėms, ku rie pa dė jo man 
rin ki mų kam pa ni jo je.

–JūsųkonkurentasViktoras 
Uspaskichas,sako,brangiaimokė
jo agitatoriams, okuoJūsų jiems
mokėjote?

–Vi si su pra to, kad man pa-
de dan tys žmo nės nė jo už pi ni gus ir 
ne sie kė ma te ria lių da ly kų, o sie kė 
tei sin gu mo. 

–Kodėl vis dėlto Viktoras
Uspaskichas,siejamassuRusijair
turintis reikalų su teisėsauga, su
renkapakankamaidaug– 43 proc. 
balsų? Ar Jums žmonės apie tai
kalbėdavo?

– Žmo nės sa ky da vo, kad ma-
no agi ta to riai jiems nie ko ne duo da, 
o štai Us pas ki cho agi ta to riai at ei na 
su do va no mis. Su ma no agi ta to riais 
jie kar tais net ne no rė da vo kal bė tis, 
nes jie nie ko ne siū ly da vo. Bet svar-
biau sia, kad di de lė da lis vi suo me nės 

ma žai ką ži no, kas ką reiš kia, kuo 
už si i ma vie nas ar ki tas po li ti kas, už 
ką kam iš kel ta bau džia mo ji by la, kas 
tai yra Da lios Bud re vi čie nės, Vy tau-
to Po ciū no by los ir kiek jos reikš-
min gos Lie tu vai. Kai ku rie žmo nės 
gau na la bai ma žai in for ma ci jos – 
vie ni ne tu ri lė šų nu si pirk ti spau dos, 
ki ti ne tu ri lai ko žiū rė ti te le vi zo riaus 
ar klau sy tis ra di jo. Ben dra vi mas su 
tais žmo nė mis, ku rie ne su ge bė jo in-
teg ruo tis į nau ją ją vi suo me nę, yra 
už leis tas. Žmo nės jau čia si už mirš ti, 
tam tik ra pras me at stum ti ir nie kam 
ne rei ka lin gi. To kių yra daug. Sa ko, 
kad jie aso cia lūs, iš ge ria. Toks po-
žiū ris į juos da ro juos rin kė jais, ku-
riuos leng viau ga li ma su klai din ti, 
su vi lio ti ma te ria liais trum pa lai kiais 
da ly kais. Jie net gi ne ži no, kas yra 
Sei mas, kas sa vi val dy bė, kuo tos 
ins ti tu ci jos už si i ma. Val džia ir tiek. 
Val džia, ku ri nė ra ge ra žmo nėms. 
Tai gi da lis žmo nių yra po ten cia lūs 
rin kė jai to kių kan di da tų, ku rie iš-
nau do ja jų sun kią pa dė tį ir ne ži no-
ji mą. Man juos iš nau do ti bū tų že ma, 
bet yra to kių, ku rie tai ga li pa da ry ti, 
juos su klai din da mi. To kie rin kė jai 
tam pa pro tes to rin kė jais, ku rie pro-
tes tuo ja prieš val džią. To kių rin kė jų 
vi sa da bus, jei gu mes ne ben drau si-
me su jais, di džiuo si mės, kad esa me 
la bai švie sūs ir daug iš ma nom. 

Žmo nės kai muo se jau čia di-
de lę nuos kau dą, di de lę ne ly gy bę, 
nes ma to di de lį skir tu mą tarp to, 
kaip jie gy ve na ir kaip gy ve na vir-
šū nės, mi li jo nie riai, ku riems ati ten-
ka di des nė da lis vi suo me nės su kur tų 
gė ry bių, biu dže to lė šų, Eu ro pos Są-
jun gos lė šų. Mies te lius, kai mus tos 
gė ry bės, kon tro liuo ja mos val džios, 
ma žai pa sie kia. Kai kur at jun gia mas 
šil dy mas, daug kur šal ti kul tū ros na-
mai, kai kur dėl lė šų sto kos už da ri-
nė ja mos mo kyk lė lės. Žmo nės gir di, 
kad ir moks las aukš to jo je mo kyk lo je 
bus mo ka mas, o jie ne tu ri iš ko mo-

Spa lio 21 d. Aly taus ra jo ne 
vykorinkimaiįlaisvąSeimonario
vietą.TuometuvykoSeimoirPLB
komisijosposėdžiai,oįtuosposė
džiusbuvoatvykusiPLBvaldybos
pirmininkė Regina Narušienė. Ji
pasisiūlė dalyvauti rinkimų kam
panijojeir išvykoįAlytausrajono
kaimus kartu su Tėvynės sąjungai
atstovaujančiu kandidatu į Seimo
narius, advokatu Kęstučiu Čilins
ku, kuris kaip tik ir laimėjo rinki
mus prieš Darbo partijos kandi
datąViktorąUspaskichą, surinkęs
55proc.balsų.ReginaNarušienė,
dalindamasi įspūdžiais iš rinkimų
kampanijosAlytaus rajone, kalbė
jo: „Buvo malonu praleisti laiką
su Kęstučiu Čilinsku, kurį pažįstu
nuo tų laikų,kaiveikėmkartuad
vokatūrosbaruose.Pažįstu jį kaip
labaiatsakingą žmogų,puikiai iš
silavinusį irpatikimąirnorėjaujį
paremti. Norėjau pažinti giliau ir
Lietuvą: kas svarbu žmonėms, ku
riegyvenaneVilniuje,kąjiemąs
to,kojieieško.Norėjaususipažinti
supačiatauta,kadangiikišiolman
buvo tekę labiaususipažinti tik su
Vilnium.Manbuvoprogaprietiar
čiau prie Lietuvos kaimo, prie tų
žmonių,kuriedirbasunkųdarbąir
kurie negyvena taip šauniai, kaip
turėtų.Toksbuvomanotikslas.Pa
mačiau,kadtautayravisokia.Pa
mačiau,kadžmonėslabairūpinasi
savokasdieniugyvenimuirvietinė
misproblemomis.Yrašiektieknu
sivylę bei nusistatę prieš valdžią.
Jie mažiau galvoja apie valstybę,
apietautą,norsnegaliusakyti,kad
visimanosutiktidzūkaibuvotokie.
Ašnesakau,kadesujaisnusivylusi,
atvirkščiai–esulaiminga,turėjusi
progąjuospažintiišarčiau“.

Plačiau apie rinkimus Aly
taus rajone paprašėme papasako
ti patį kandidatąKęstutįČilinską.
Tikimės,kadšiųneeiliniųrinkimų,
kuriuose teisė rungėsi su neteise,
komentarasbusįdomusirpasaulio
lie tu vi jai.

Žmonėsjaučiasiužmiršti
PokalbissuAlytausrajoneįSeimąišrinktuadvokatu

KęstučiuČilinsku



52007 Lapkritis  /  Pasaulio lietuvis

„pasaulio lietuvio“ svečias

kė ti. Tai ke lia di de lį nu si vy li mą. Ir 
kas mo ka gud riai tuo pa si nau do ti, 
pa si nau do ja. Dėl to ant žmo nių ne-
ga li ma pyk ti (ne bent ga li ma pyk ti 
ant ne są ži nin gų kan di da tų). Tai yra 
žmo nės, mū sų vi suo me nės da lis, ku-
ri rei ka lau ja mū sų dė me sio. 

–Taigibeveik20aisiaisLie
tuvos nepriklausomybės metais
Lietuvoskaimeradotlabailiūdną
vaizdą.

–Taip, bet jei gu mes pa ly-
gin si me su tuo gy ve ni mu, ku ris ten 
bu vo anks čiau, – ne taip blo gai. O 
tuo met kai muo se vis ko bu vo. Tik ta-

da tie žmo nės bu vo jau ni ir šian dien 
jiems tie lai kai at ro do gal net ro man-
tiš ki. At si me nu, dir bau kai mo ra jo ne 
– bai gęs uni ver si te tą bu vau pa skir-
tas dirb ti ad vo ka tu Jo niš ky je, ka dan-
gi KGB ne lei do dirb ti jo kio val diš ko 
dar bo. Aš pui kiai ži no jau, kaip žmo-
nės vargs ta ko lū kiuo se, ta ry bi niuo se 
ūkiuo se. Kai ku rie tu rė da vo vai kus 
pri riš ki prie lo vos, kad jie ne iš kris-
tų, ir nak tį iš ei da vo į dar bą fer mo je. 
Da bar žmo nės gal ir ma žiau vargs ta 
už si dirb da mi sau duo ną, da bar yra 
vi so kiau sių pa šal pų, da li ja mas lab-
da ros mais tas ir kt. Bet juos skau-
di na ne ly gy bė ir tai, kad kai mų ir 

ma žų mies te lių rei ka lams ski ria ma 
ma žai lė šų. Sos ti nė, cen tras gy ve na 
pui kiai, čia vis kas kles ti, in fra struk-
tū rai ski ria mi mi li jo nai, o kai muo se 
ke liai ne su tvar ky ti, kai kur at jun gia-
ma ši lu ma. 

Mes ne ga li me to liau to leis ti, 
rei kia tai sy ti pa dė tį. Gal būt ne tei sin-
gai skirs to mas biu dže tas. Cen tri nei 
val džiai ski ria ma la bai daug pi ni gų, 
tuo tar pu kai mų ke liams, in fra struk-
tū rai, ši lu mai – per ma žai. Dar vie nas 
da ly kas – mo ky to jams ir me di kams 
pro por cin gai ski ria mos lė šos net gi 
ma žė ja, kai ki toms sri tims di dė ja. 
To dėl ne rei kia ste bė tis, kad at si ran-

Kęstutis ČilinsKas, rinimuose į seimą alytaus rajone pelnęs 55 proc. rinKėjų balsų ir laimėjęs rinKimus,  
rinKimų Kampanijos metu sulauKė daug geranorišKos paramos iš visos lietuvos. nuotrauKoje:  su jam talKinanČiais 
muziKantais ir dainoriais
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da pro tes to bal sų, ku rie, ne pa ten kin-
ti esa ma tvar ka, ga li tą pro tes tą sie ti 
tai su vie nu, tai su ki tu kan di da tu. 

Bu vo ir to kių bal sų, ku rie 
sa kė: val džia mums siū lo to kį kan-
di da tą, ku ris sle pia si nuo tei sė sau-
gos, ku ris, pa bė gęs į Ru si ją, pra šė-
si Ru si jos prie globs čio. Jeigu da bar 
jį mums duo da kaip tau tos at sto vą, 
mes jį rink si me. To kių bal sų bu vo 
la bai daug. Jie sa kė: mes val džią pa-
mo ky sim, ji iš mū sų ty čio ja si, nes 
duo da kan di da tą, ku ris pats iš Lie tu-
vos ty čio ja si. 

–O kaip Jūs pats tą faktą
komentuotumėte,arištiesųmūsų
įstatymaitokiebejėgiai,kadįtau
tos atstovus galima siūlyti įtaria
muosius?

–Rei ka las tas, kad tas žmo-
gus il gą lai ką ne gy ve no Lie tu vo je 
ir kan di da ta vo čia ne gy ven da mas. 
Pa gal Kon sti tu ci ją žmo gus Lie tu vo-
je tu ri gy ven ti re a liai, jei gu jis no ri 
bū ti Sei mo na riu. Žmo nės tu ri ma ty ti 
sa vo kan di da tą, to dėl jis ne ga li kan-
di da tuo ti bū da mas to li to li. Sku biai 

rei kia gal vo ti apie Sei mo rin ki mų 
įsta ty mą, ku ris ne ati tin ka Kon sti tu-
ci jos dva sios. Įstatymas vi sai ki taip 
in ter pre tuo ja gy ve na mą ją vie tą, ir 
tai vi sai ne si de ri na  su Kon sti tu ci ja. 

Ki tas da ly kas – po li ti kui svar-
bus eti kos da ly kas. Mū sų po li ti kai 
daž nai bū na ne at sa kin gi. Aš ne no riu 
kal bė ti vien tik apie Vik to rą Us pas-
kich, yra ir dau giau po li ti kų, ku rie 
iš rink ti į Sei mą iš ei na iš jo. Sa vi val-
dy bės rin ki muo se bū na įra šo mi Sei-
mo na riai, ku rie po to ta ry bos dar be 
ne da ly vau ja ir lie ka Sei me. O prak-
tiš kai – ap gau na žmo nes. 

Ly giai taip ir čia – žmo gui yra 
pra dė ta rim ta by la, jis yra skel bia-
mas kaip ieš ko mas įta ria ma sis net 
per In ter po lą – tarp tau ti nę po li ci ją. 
Jei gu žmo gus bū tų lai kę sis ele men-
ta rios eti kos, jis ne tu rė jo pre ten duo ti 
į kan di da tus, kol by la ne bus iš nag-
ri nė ta. 

Po li ti kams eti kos rei ka la vi mai 
keliami la bai ne di de li. Pats po li ti ko 
ko dek sas yra toks, kad žmo gus ga-
li da ry ti ką no ri. Nė vie nas po li ti kas 
dar ne bu vo pa trauk tas at sa ko my bėn, 

o juk pri da ro vis ko. Tai reiš kia, kad 
tą ko dek są rei kia su de rin ti su ki tų 
vals ty bių po li ti ko ko dek sais. Žmo-
nės vi sa tai ma to ir pro tes tuo ja prieš 
to kią tvar ką. 

Bet vi sus bal sus, ati duo tus už 
bet ku rį kan di da tą, aš ver ti nu. To kia 
yra de mok ra ti ja. Kiek vie nas tu ri tei-
sę pa sa ky ti sa vo nuo mo nę. 

–Kaipantrajamerateelgėsi
partijos, kurios kėlė Jūsų konku
rentus,irkitųkandidatųrinkėjai,
kurie pirmajame rate balsavo ne
užJus?

–Šių rin ki mų pro ble ma yra 
ta, kad pa tys ra jo no kon ser va to riai, 
ku rie ma ne iš kė lė kan di da tu, tu rė jo 
vi di nių pro ble mų. Prieš pat rin ki mus 
bu vo už da ry tos 9 kai mo mo kyk lė lės, 
tam ne pa si ruo šus, žmo nės bu vo ne-
pa ten kin ti, kad jų iš rink tas kan di da-
tas grį žo iš Sei mo li kus me tams iki 
rin ki mų. Man rei kė jo at sa ky ti į tuos 
klau si mus. 

Rin kė jai, ku rie bal sa vo už ki tų 
par ti jų kan di da tus – prieš ma ne, no-
rė jo iš reikš ti, kad su tuo ne su tin ka. 
Bet rin kė jai nė ra pre kė, jie sa vęs ne-
sie ja su par ti jo mis. Dau gu ma par ti jų 
bu vo už Us pas ki chą ir jų at sto vai bu-
vo ne už ma ne, tai la bai aiš kiai bu vo 
ma ty ti, bet tai ne reiš kia, kad taip pat 
bu vo nu si tei kę ir žmo nės, ku rie pir-
ma ja me ra te už juos bal sa vo. Ne ga-
li ma sa ky ti, kad ant ra ja me ra te ma-
no si tu a ci ja pa blo gė jo. Rin kė jai yra 
sa va ran kiš ki, ir da ro ne bū ti nai taip, 
kaip sa ko par ti jų va dai. 

No rė čiau pa brėž ti, kad vie ti-
niai kan di da tai vi si bu vo la bai ko-
rek tiš ki, mes su jais ci vi li zuo tai dis-
ku ta vo me. Esu jiems dė kin gas. O 
Li be ra lų-cen tro są jun gos kan di da tas 
ma ne ofi cia liai pa rė mė. 

–Kokią sritį Seime ketinate
rinktis? Labai gražu, kad Jūsų
pageidautųnetkelikomitetai.

–Ti kiuo si, kad man pa vyks 
dirb ti Tei sės ir tei sėt var kos ko mi te te. 
Čia yra di des nės ga li my bės man pa-
nau do ti sa vo, kaip tei si nin ko, ži nias. 
At ro do, kad to kia ga li my bė yra.rinKimų Kampanijos metu alytaus rajone: rinKimų štabo Koordinatorės 

elena joniKienė (Kairėje) ir daiva rupuleviČiūtė (dešinėje), pasvalio meras 
gintautas gegužinsKas (antras iš Kairės) ir Kęstutis ČilinsKas
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Spa lio 15-19 d. Sei me vy ko 
Lie tu vos Sei mo ir Pa sau lio Lie tu-
vių Ben druo me nės ko mi si jos po sė-
džiai. At nau jin tos ko mi si jos (anks-
čiau vei kė Sei mo ir JAV Lie tu vių 
ben druo me nės ko mi si ja) po sė džių 
pro gra mo je bu vo: lie tu viš kų te le vi-
zi jos lai dų tran slia vi mas į Šiau rės 
Ame ri ką (Eu ro pos lie tu viai jau ma-
to); Lie tu vos ži niask lai dos vaid muo 
for muo jant vals ty bės įvaiz dį; dvi-
gu bos pi lie ty bės pro ble mos; emig-
ra ci ja ir imig ra ci ja; Lie tu vos di plo-
ma ti nių at sto vy bių ry šiai su lie tu vių 
ben druo me nė mis ir kt. Bu vo pa mi-
nė ta Ma žo sios Lie tu vos gy ven to jų 
ge no ci do die na, ku rios me tu pra ne-
ši mus skai tė Ma žo sios Lie tu vos rei-
ka lų ta ry bos pir mi nin kas Vy tau tas 
Ši las ir Di džio sios Bri ta ni jos Lie tu-
vių Ben druo me nės at sto vas dr. Da-
rius Fur mana vi čius. Šia me po sė dy je 
da ly va vo Sei mo na rys An ta nas Sta-
siš kis. Ko mi si ja nu ta rė pa skelb ti re-
zo liu ci ją, ku rio je krei pia ma si ne tik 
į Lie tu vos val džią ir vi suo me ni nes 
or ga ni za ci jas, bet ir įsi pa rei go ja ma 
kreip tis į tų vals ty bių, kur gy ve na 
daug lie tu vių, vy riau sy bes ir vi suo-

PirmasisSeimoirPLBkomisijosposėdis

ma žo sios lie tu vos rei Ka lų ta ry bos pir mi nin Kas vy tau tas ši las (Kai rė
je) ir sei mo ir plb Ko mi si jos na rys prof. ro mu al das Ka šu ba iš jav

me ni nes or ga ni za ci jas, kad Ka ra-
liau čiaus kraš to gy ven to jų ge no ci das 
bū tų pri pa žin tas tarp tau ti niu mas tu, 
kaip ne se niai JAV Kon gre sas pri ėmė 
re zo liu ci ją dėl ar mė nų ge no ci do. 

Sei mo ir PLB ko mi si ja pri-
ėmė ke le tą re zo liu ci jų, apie kurias 
paskelbsime vėliau. 

Ko mi si jos dar bas bu vo re ziu-
muo tas spau dos kon fe ren ci jo je.
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Gy ve nant sve ti mo je ša ly je ir 
žvel giant į Lie tu vą iš to liau kai ku-
rie da ly kai prieš mū sų akis iš ky la 
ki to je per spek ty vo je. Lie tu va per 17 
ne pri klau so my bės me tų at kū rė sa vo 
ne pri klau so my bę, at sta tė de mok ra ti-
nę res pub li ką, įve dė lais vą rin ką, rū-
pi na si sa vo mies tais ir kai mais, ta po 
NA TO ir Eu ro pos Są jun gos na re. Tai 
mil ži niš ki pa sie ki mai, pa siek ti per 
to kį trum pą lai ką.

Mū sų tau ta ne pra žu vo nei bū-
da ma oku pa ci jo je, nei trem ty je, nei 
už sie nio ša ly se. Pa si lie ka tik pa tir-
tos pra ei ties bruo žai. Vie nas iš to kių 
bruo žų, de ja, lig šiol dar pa ste bi mas 
Lie tu vo je, yra tai, kad Lie tu vos žmo-
gui jo pa ties iš rink ta val džia te bė ra 
tau tos prie šas, tar si pa tys tau tos žmo-
nės ne ga li nu spręs ti sa vo bū ties: nei 
šian die nos, nei ry to jaus. Ti kiu, kad 
di džio ji dau gu ma iš rink tų jų tau tos 
at sto vų tar nau ja ir yra at sa kin gi sa vo 
rin kė jams. Su lais ve yra su grį žu si ir 

Šiandienosbendradarbiavimasįkvepiaateitiesdarbams
PLBvaldybospirm.ReginosNarušienėssveikinimaspradedančiaidarbąLRSeimoirPLB

komisijai,2007m.spalio15d.

at sa ko my bė at kur ti tau tos ver ty bes: 
tė vy nės mei lę, pa si ti kė ji mą žmo gu-
mi, kul tū rą bei ti kė ji mą. Kiek vie nas 
sa vaip pa ty rė me ir iš gy ve no me so vie-
ti za vi mą. Da bar esa me glo ba li za vi mo 
aki sta to je. Tai – la biau siai pa žei džia 
ma žas tau tas, to kias kaip mes. Kaip 
ne se niai vy ku si ru si fi ka ci ja, taip da-
bar vei kian ti glo ba li za ci ja gra si na su-
nai kin ti lie tu vy bę, nu trin ti nuo že mės 
pa vir šiaus mū sų vi sų so cia li nius ir 
kul tū ri nius ypa tu mus. Vis ką ban do ma 
stan dar ti zuo ti. Pa vyz džiui, Vil niu je 
ap si lan kęs Eu ro pos Ta ry bos par la-
men ti nės asam blė jos pir mi nin kas Re-
ne Van der Lin de nas Lie tu vai ban dė 
dik tuos ti, kas ga li bū ti Lie tu vos pi-
lie tis. Ar gi tai ne tu rė tų bū ti Lie tu vos 
vals ty bės spren di mas?

Lais vės kai na yra ne iš ma tuo ja-
ma. Tai – am ži nas bu dė ji mas. Tau tos 
lais vė ne ap rė pia ma. Ją rei kia nuo la-
tos ug dy ti ir ser gė ti.  

No rė čiau pa teik ti ke le tą pa ste-

bė ji mų, ku rie net iš to lo žvel giant, 
at ro do, Lie tu vai yra la bai grės min gi. 

Vi suo me nė jau čia si pra ra du si 
vil tį bet ką pa keis ti. Žmo nės ne da ly-
vau ja po li ti nia me pro ce se. Rin ki muo-
se da ly vau ja tik ket vir ta da lis ar treč-
da lis bal sa vi mo tei sę tu rin čių žmo nių. 
Pi lie čiai ne jau čia sa vo tei si nės ga lios.

Dau gu ma žmo nių ne ver ti na 
tau tiš ku mo, ti kė ji mo, ša lies is to ri jos 
ir mū sų se nos uni ka lios kul tū ros.

Liust ra ci ja Lie tu vo je ne vei kia. 
Nė ra at sa ko my bės už pa da ry tą ža lą. 
Da bar ti nis liust ra ci jos įsta ty mas la biau 
gi na kal ti na muo sius, ne jų au kas. Kal-
tės iš pa ži ni mas be veik ne eg zis tuo ja.

Žmo nės ne pa si ti ki teis mais. 
Teis mų įsta ty mai prieš ta rau ja jų 
struk tū rai ir ne ati tin ka šian die ni nio 
gy ve ni mo.

Ko rup ci ja ne kon tro liuo ja ma. 
Lie tu vo je pa pli tu si va di na mo-

ji „kre di to ka na lo“ pro ble ma – trūks-
ta mo ne ta ri nės po li ti kos. 

Ne su stab do ma di džiu lė emig-
ra ci ja, ku ri jau aki vaiz džiai ke lia 
imig ra ci jos pro ble mą iš Ry tų.

Pi lie ty bės problema, ku rią ban-
dy si me kar tu ap tar ti šio je ko mi si jo je. 
Ko kia bus Lie tu va už 10 me tų ? Ar Sei-
mas iš girs už sie ny je gy ve nan čių lie tu-
vių sie kius ir troš ki mus?

Ti kuo si, kad ši ko mi si ja su-
pras sa vo di džiu lę at sa ko my bę bent 
jau įvar din ti mi nė tas pro ble mas, į 
ku rias sa vo ruož tu at si žvelgs ir Lie-
tu vos Res pub li kos Sei mas.

Ti ki mės, kad dirb da mi kar tu, iš-
sa ky da mi sa vo, už sie nio lie tu vių, pa-
tir tį, pa si tar nau si me ir vi sos Lie tu vos 
nau dai. Už sie nio lie tu viai, dėl įvai rių 
is to ri nių ap lin ky bių gy ve nan tys sve ti-
muo se kraš tuo se jau dau giau kaip 100 
me tų, yra iš mo kę sau go ti tau tiš ku mą, 
ka da rei kia su skub ti ir pa dė ti sa vo tė-
vy nei. Ti kiu, kad da bar – tai kos ir ne-
pri klau so my bės lai kais mū sų ben dra-
dar bia vi mas ga li bū ti abi pu siai la bai 
vai sin gas, įkve pian tis ge ros ener gi jos 
il giems at ei ties me tams.

plb val dy bos pir m. re gi na na ru šie nė ir sei mo na rys ar mi nas ly de Ka
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Seimo ir PLB komisijos pir
mininkė nuo Seimo Laima Moge
nienė. Pa si kei tė ko mi si jos su dė tis. 
Su si rū pin ta, kad rei kia ras ti nuo la ti-
nio dia lo go for mą su pa sau ly je gy ve-
nan čiais lie tu viais, jų ben druo me nė-
mis. Sei mas ap si spren dė ir su kū rė šią 
ko mi si ją. Pir mą kar tą to kia me aukš ta-
me ly gy je at sto vau ja mi žmo nės, apie 
ku riuos iki šiol Lie tu vo je spręs da vo 
ins ti tu ci jos. Apie mus spręs da vo be 
mū sų, – sa ky da vo už sie nio lie tu viai. 
Mū sų vil tys, kad Sei me ir at sto vau-
jan tie ji pa sau lio lie tu viams tu rė tų ga-
li my bę iš reikš ti sa vo nuo mo nę, kas 
dėl jų da ro ma, kas da ro ma su vie ni jant 
mū sų tau tą. 

Šios se si jos me tu svars tė me, 
kaip dirb si me to liau. Iki šiol vyk da vo 
du po sė džiai per me tus – pa va sa rio ir 
ru dens se si jos. Esant to kiam pla čiam 
pro ble mų ra tui vei ki mas mums pa-
si ro dė ne pa kan ka mas, to dėl siū lo me 
Sei mui tvir tin ti nuo sta tų pa pil dy mą, 
kad tiek PLB at sto vai, tiek Sei mo na-
riai, ku rie yra de le guo ja mi vi sų Sei-
mo frak ci jų, tarp se si jų ga lė tų reng ti 
įvai rius ren gi nius – pa si ta ri mus, po sė-
džius, gau da mi pa pil do mos in for ma-
ci jos. Vi sa tai rei ka lin ga tam, kad, se-
si jos me tu su si rin kę ir tu rė da mi la bai 

SeimoirPLBkomisijosnariaiapiesavodarbą

ma žai lai ko, ga lė tu me iš gry nin ti klau-
si mus ir pri im ti spren di mus. To dėl 
džiau giuo si nau ja ko mi si jos su dė tim.

Svar biau sias ir šios se si jos 
dar bot var kės klau si mas bu vo – dvi-
gu ba pi lie ty bė. Pa tys už sie ny je gy-
ve nan tys lie tu viai sa ko, kad, ne iš-
spren dus po zi ty viai ši to klau si mo 
ir ban dant at im ti pri gim ti nę lie tu vio 
tei sę būt Lie tu vos pi lie čiu, vi si ki-
ti klau si mai la bai sun kiai spręs tų si. 
De kla ra ci jos apie mū sų tau tos vie-
ny bę, apie ben drus rei ka lus ir rū pes tį 
iš ei vi ja pri ima mos skep tiš kai. 

Dvi gu bos pi lie ty bės prin ci pas 
bu vo pa žy mė tas ir pra ėju sio je se si-
jo je. Nau jas da ly kas yra tai, kad Sei-
mas su da rė tarp ži ny bi nę dar bo gru-
pę, ku riai va do vaus Sei mo žmo gaus 
tei sių ko mi te to pirm. Ar mi nas Ly de-
ka. To je ko mi si jo je dirbs PLB pirm. 
Re gi na Na ru šie nė, aš, kaip Sei mo 
ko mi si jos pirm., ki tų ins ti tu ci jų at-
sto vai. Tai gru pei su for mu luo tas už-
da vi nys – įgy ven din ti Kon sti tu ci nio 
Teis mo spren di mo rei ka la vi mus dėl 
pi lie ty bės. Dar bo gru pė tu rės iš nag-
ri nė ti vi sus pa siū ly mus, pa si telk da-
ma tei sės eks per tus. Ko mi si ja pra šo, 
kad Sei mas tą klau si mą nag ri nė tų 
ypa tin gos sku bos tvar ka, nes mes 

ži no me šim tus at ve jų, kad po KT 
spren di mo trem ti nių vai kams ir lie-
tu vių vai kams, gi mu siems už sie nio 
ša ly se, bu vo at im ta pi lie ty bė. Tie 
skau dūs at ve jai, pluoš tais gau na mi 
laiš kai iš įvai rių pa sau lio ša lių yra 
liu di ji mas, kad mes tą klau si mą pri-
va lom spręs ti kuo sku biau.

SeimoirPLBkomisijospir
mininkėnuo PLBDaliaPuškorie
nė. Pra plės to ji ko mi si ja pa si tei si no. 
Mes kal ba me už vi sus, nors ir anks-
čiau, kai ko mi si jo je da ly va vo tik 
JAV LB, mes kal bė jo me už vi sus ir 
sten gė mės į pro gra mą įtrauk ti klau-
si mus, ku rie lie tė pir miau sia Lie tu-
vos pro ble mas, pas kui už sie ny je gy-
ve nan čių lie tu vių ry šius su Lie tu va. 
Da bar jie ga li pa tys da ly vau ti ir sa vo 
pro ble mas kel ti. Man at ro do, kad tai 
la bai svar bu, ka dan gi skir tu mų mū sų 
gy ve ni me yra. Se si jo je pa ma tė me, 
kad skir tin gų vals ty bių įsta ty mai są-
ly go ja ne tik gy ve ni mo są ly gas, bet 
ir ry šį su Lie tu va. Kai kal bė jo me 
apie pa ra mą iš Lie tu vos už sie nio lie-
tu vių ben druo me nėms, su si dū rė me 
su fak tu, kad rei ka la vi mai tų vals ty-
bių taip pat ski ria si – dėl ata skai tos, 
tur to įsi gi ji mo ar pan. 

sei mo ir plb Ko mi si jos pir mi nin Kės da lia puš Ko rie nė (iš Kai rės), lai ma mo ge nie nė ir sve Čias sei mo pir mi nin Kas 
viK to ras mun tia nas
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Ko mi si jo je iš li ko at sto vų iš 
JAV dau gu ma, tuo pa čiu li ko tęs ti-
nu mas. Mū sų įgy ta prak ti ka, ši to je 
ko mi si jo je dir bant 11 me tų (aš pa ti 
dir bu ne to li 10 me tų), pa de da mums 
įtrauk ti nau jai įsi jun gu sius PLB at-
sto vus iš ki tų kraš tų. Mes vi si gra žiai 
dir bam, ben drau da mi ne tik po sė džių 
me tu, bet ir ki to mis pro go mis. 

Vi si pri pa ži no me, kad pi lie-
ty bės klau si mas bu vo svar biau sias, 
nors ir ki ti klau si mai bu vo svar būs. 
Su lau kė me daug pa siū ly mų. Pri ėjo-
me iš va dos, kad ge riau sias va rian-
tas bū tų ei ti tei sės ak to kei ti mo, ne 
re fe ren du mo ke liu. Re fe ren du mas, 
ma no nuo mo ne, iš pat pra džių pa-
smerk tų mū sų lū kes čius žlug ti. Mes 
rem si me tei sės ak tais pa grįs tą ke lią, 
svar biau siu argumentu, ži no ma, lai-
ky da mi, kad dvi gu ba pi lie ty bė, įgy ta 
gi mi mu, nega li bū ti at im ta. 

Seimo ir PLB komisijos ir
Seimo narys Arminas Lydeka.
Koks ke lias bus pa si rink tas sie kiant 
iš spręs ti dvi gu bos pi lie ty bės klau si-
mą – įsta ty mas ar Kon sti tu ci ja? Įsta-
ty mas ne tu ri prieš ta rau ti Kon sti tu ci-
jai, už tat pa si ren ka mas ke lias, ku rį 
mes iš dis ku ta vo me jung ti nės ko mi-
si jos po sė dy je – pir miau sia rei kia 
ban dy ti tai sy ti Pi lie ty bės įsta ty mą 
ir tai sy ti KT nu ro dy tus prieš ta ra vi-
mus, kad bū tų iš sau go tas pa grin di nis 
prin ci pas ir nu ma ty ti tie ke li, at ski ri 
at ve jai, ka da vie nas ar ki tas as muo 
tu ri tei sę tu rė ti ne tik Lie tu vos, bet 
ir ki tos ša lies pi lie ty bę. Jei gu dar bo 
gru pė to kį spren di mą su ras, to kiu at-
ve ju mes siū ly si me vi siš kai ne reng ti 
re fe ren du mo, o Sei mui pa teik si me 
pa tai sy tą Pi lie ty bės įsta ty mą.

Atsakydamas į „Pasaulio
lietuvio“ klausimą, kodėl apskri
tai reikėjo kreiptis į Konstituci
nį Teismą, ar pats tas kreipimosi
faktasnebuvoprovokacija,Seimo
narys ir Seimo sudarytosios dar
bo grupės pilietybės klausimui
spręsti vadovas Arminas Lydeka
atsakė: „Kai bu vo pri im tas šian dien 
ga lio jan tis Pi lie ty bės įsta ty mas, dėl 
ku rio pa si sa kė KT, ke le tą nuo sta tų, 
ne ati tin kan čių Kon sti tu ci jai, pa nei-

gęs, Sei mas ga na vie nin gai su pra to 
bū ti ny bę pri im ti bū tent to kį pi lie ty-
bės įsta ty mą, ku ris ati tik tų kon sti tu-
ci nes nuo sta tas ir kar tu bū tų iš sau-
go ta ga li my bė tu rė ti dvi gu bą pi lie-
ty bę tiems žmo nėms, ku riems jos 
rei kia. Tuo met la bai ak ty viai dir bęs 
prie šio įsta ty mo ieš ko jau to siau ro 
ta ke lio, kaip su ra šy ti tas nuo sta tas, 
kad iš ties iš vin gu ria vus tarp tų dvie-
jų di džiu lių, tar pu sa vy je ne su de ri na-
mų in te re sų. Kad dvi gu ba pi lie ty bė 
ne ga li ma pa gal Kon sti tu ci ją ir kar tu 
kai kam rei ka lin ga. 

At ro dė, kad su ra dom, bet tuo-
met, kai Sei me bu vo bal suo ja ma, dvi 
po li ti nės jė gos bal sa vo prieš Pi lie ty-
bės įsta ty mą, va di na mą „Ly de kos 
pi lie ty bės įsta ty mu“ – tau ti nin kai 
– E. Klum bys, R. Sme to na, tau ti nių 
pa žiū rų po li ti kai, taip pat ir na cio-
na li nių ma žu mų at sto vai – Dmit ri je-
vas, To ma šev skis, Po plav skis ir kt. 
Tai su stip ri no ma no po zi ci jas, kad 
įsta ty mas yra pa kan ka mai tei sin gai 
su ba lan suo tas. Bet ko kį tu ri me re-
zul ta tą?

Tau ti nin kai kal bė jo, kad čia 
per daug li be ra lu ir ki ta tau čiams ati-
duo da ma vis kas, o kas lie tu viams? 

Lie tu viai tu rį tu rė ti iš skir ti nu mą. O 
ati tin ka mai tau ti nių ma žu mų at sto-
vai kal bė jo – ko kie čia lie tu vių kil-
mės as me nys, tu ri bū ti už mirš ta mas 
et niš ku mas, tau tiš ku mas. Dėl to ki-
ta kal biai, tau ti nių ma žu mų at sto vai, 
nu spren dė, kad įsta ty mas prieš ta rau-
ja Kon sti tu ci jai ir rei kia kreip tis į 
Kon sti tu ci nį Teis mą, ku ris iš aiš kin-
tų, kad tai blo gas įsta ty mas. Ne ga li 
re pat rian tai ne gau ti, kai ki ti lie tu viai 
dvi gu bą pi lie ty bę gau na. Ga vom re-
zul ta tą, ku rį tu ri me šian dien – jie ne 
tik ne ga vo tei sės į dvi gu bą pi lie ty bę, 
bet bu vo at im ta net iš tų, ku rie to kią 
ga li my bę tu rė jo. Jie pa ken kė ne tik 
sa vo rin kė jams ir in te re sų gru pėms, 
bet ir vi sai Lie tu vai. Ne bū tų bu vę 
krei pi mo si į KT, tas įsta ty mas funk-
cio nuo tų ir iki šiol – ne toks di de lis 
nu si žen gi mas, ne tra ge di ja, kad to-
kia ma ža tau ta, kaip lie tu vių, tu rė tų 
vie ną ki tą tūks tan tį ki tos vals ty bės 
pi lie ty bę tu rin čių.

Seimo irPLBkomisijosna
rys,atstovasRytųkraštams,Kras
nojarskoLBpirmininkasAntanas
Rasiulis. Mums, Ry tų lie tu viams, 
bu vo skau du su ži no ti apie Kon sti-

an ta nas ra siu lis
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tu ci nio Teis mo spren di mą. Si bi re 
gy ve nan tys trem ti niai ir jų pa li kuo-
nys nu si vy lė, kad jie ne ga lės at gau-
ti Lie tu vos pi lie ty bės, ku rią tvar kė si 
lė tai ir vy lė si, kad ka da nors taps LR 
pi lie čiais ir ga lės at ei ty je su grįž ti į 
tė vy nę. Mes vi si tu ri me Ru si jos pi-
lie ty bę. Ma nau, kad dar bo gru pė 
įveiks vi sas kliū tis ir pa tai sy tas įsta-
ty mas bu vo pri im tas ypa tin gos sku-
bos tvar ka. 

Seimo irPLBkomisijosna
rė,atstovėVakarųEuropai,Aust
rijosLBpirmininkėJadvygaKur
šelienė. Mes su Au re li ja Go ris No-
rie ne at sto vau ja me Va ka rų Eu ro pos 
lie tu vių nuo mo nei ir sten gia mės ją 
čia iš sa ky ti ir iš spręs ti kai ku riuos 
klau si mus. Be pa grin di nio – dvi gu-
bos pi lie ty bės klau si mo man la bai 
svar bu bu vo su ži no ti ir ap tar ti, ko-
kius pa da ri nius su kė lė emig ra ci ja iš 
Lie tu vos. Lie tu vo je pa lie ka mi vai-
kai, ko kie jų li ki mai? Vil niu je mo-
ky to ja dir bau 20 me tų, man ši te ma 
la biau siai rū pi. Iš gir dus vai kų tei-
sių ap sau gos kon tro lie rės tar ny bos 
in for ma ci ją apie Lie tu vo je pa lik tų 
vai kų li ki mą, tik rai su si mąs čiau ir 
sa kau, kad tai rei kia ne ati dė lio ti nai 
spręs ti. Rei kė tų kreip tis ir į tė ve lius, 
ku rie iš vyks ta į už sie nį, kad jie iš-

va žiuo da mi pa gal vo tų, ar už dirb tas 
di des nis pi ni gas yra ver tas to, kad 
pra ran da mas ry šys su vai kais, kad 
ne ži nia, kaip su si klos tys jų li ki mai.

Seimo irPLBkomisijosna
rė,atstovėVakarųEuropai,Belgi
josLBpirmininkėAurelijaGoris
Norienė.Mums svar bus ne tik pi lie-
ty bės klau si mas, bet ir di plo ma ti nių 
at sto vy bių ben dra vi mas su lie tu vių 
ben druo me nė mis. Mums Bel gi jo je 
ši pro ble ma nė ra la bai ak tu a li. Šiuo 
me tu mes nuo sta biai ben dra dar biau-
ja me su vi so mis tri mis at sto vy bė mis. 
Bet ži nau, kad ki tuo se kraš tuo se yra 
nu si skun di mų. No rė tų si, kad di plo-
ma tai ne tik at sto vau tų sa vo ša liai, 
pa dė tų ne tik Lie tu vos pi lie čiams, 
pa te ku siems į bė dą, bet ir no rė tų 
ben dra dar biau ti su lie tu viais, ten gy-
ve nan čiais. 

Ma nau, kad ma no pa tir tis ga-
lė tų bū ti nau din ga ir kaip gy ve nan-
čios Bel gi jo je, ku ri imig ra ci jos klau-
si mais po ka rio me tais yra pa da riu si 
daug klai dų, ska ti nu si imig ra ci ją į 
Bel gi ją, bet pa mir šu si in teg ra ci ją. 
Šiuo me tu bel gai krei pia la bai di de lį 
dė me sį in teg ra ci jai ir ban do ją spręs-
ti. Siū ly čiau Lie tu vai, jau su si du-
rian čiai su imig ra ci jos pro ble ma, pa-
si mo ky ti iš Eu ro pos sen bu vių klai dų 

ir ne pa mirš ti imig ran tų in teg ra ci jos.

Seimo irPLBkomisijosna
rė,atstovėetninėmsžemėms,Len
kijos LB pirmininkė Irena Gas
paravičiūtė. Šios ko mi si jos dar bas 
yra la bai svar bus lie tu vių tau tai, 
ne pa mirš ki me, kad už Lie tu vos ri-
bų gy ve na apie 1 mln. lie tu vių, gal 
ir dau giau. Tai ket vir ta da lis tau tos. 
Mes esa me in teg ra li lie tu vių tau tos 
da lis. Mū sų ir Lie tu vo je gy ve nan čių 
in te re sai daž nai su tam pa: iš sau go ti 
gim tą ją kal bą, švie ti mą, kul tū ri nį pa-
vel dą ir t.t. Pa grin di nė mū sų už duo-
tis – iš sau go ti už sie ny je gy ve nan čių 
lie tu vių ry šį su Lie tu va. Bu vo iš kel-
tas klau si mas, ar aiš ki Lie tu vos po li-
ti ka lie tu vių, gy ve nan čių už sie ny je, 
rė mi mo klau si mu? Del si mas spręs ti 
pi lie ty bės pro ble mą ke lia klau si mą, 
ar yra va lia iš lai ky ti ry šį ir in teg-
ruo ti tau tą, už sie ny je gy ve nan čius 
lie tu vius? No riu pa brėž ti, kad bū ti-
na ieš ko ti ne to, kas mus ski ria, bet 
kas mus jun gia. Mes ga li me vie ni ki-
tiems pa dė ti.

Seimo irPLBkomisijosna
rė,KanadosLBpirmininkėJoana
Kuraitė Lasienė. Lie tu vių, gy ve-
nan čių Ka na do je, di džiau sias rū pes-
tis, kad jau be veik me tai pra ėjo nuo 

jo a na Ku rai tė la sie nė, au re li ja go ris no rie nė ir ire na gas pa ra vi Čiū tė
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Kon sti tu ci nio Teis mo spren di mo ir 
nie kas neiš si spren dė. 

Pir mą kar tą da ly vau da ma to-
kia me po sė dy je tu riu dau giau klau-
sy tis ne gu siū ly ti. Man vis kas nau-
ja. Pra ne ši mai ge ri, di de lis dė me sys 
ski ria mas, tik ne aiš ku, ko dėl Sei mo 
na rių da ly vau ja tiek ma žai. Ko mi si-
ja su da ry ta iš vie no do skai čiaus PLB 
at sto vų ir Sei mo na rių. Kaip mes ga-
lė sim pa siek ti sa vo tiks lų jiems ne-
da ly vau jant? Ant ras da ly kas – su da-
rant dar bot var kę rei kės at si žvelg ti, 
ku riam klau si mui duo ti dau giau lai-
ko, nes vis dėl to jo trūks ta iš sa miai 
iš dis ku tuo ti sun kias pro ble mas. 

Sa vai me aiš ku dvi gu bos pi lie-
ty bės klau si mas Ka na dos lie tu viams 
yra pats svar biau sias. Mums bū nant 
Lie tu voj šia me klau si me jau čia ma 
šio kia to kia pa žan ga. Sei mo val dy-
ba su for ma vo dar bo gru pę pa ruoš ti 
įsta ty mo pro jek tą. Mums iš va žia vus 
ne aiš ku, kas to liau stums ir kels tą 
klau si mą. Spren di mas lie ka Sei mo 
ran ko se, įpa rei go jo me spręs ti ypa-
tin gos sku bos tvar ka. Tik to kiu bū-
du ga li ma pa ra gin ti Sei mo na rius. 
Su si da ro įspū dis, kad šiuo klau si mu 
Sei mą sun ko ka pa ju dint. Ma ny čiau, 
kad yra ga li my bė dvi gu bos pi lie ty-
bės pro ble mą iš spręst, ta čiau, ar tė-
jant rin ki mams ir iš ki lus re fe ren du-
mo klau si mui, ga li my bės šiek tiek 
su ma žė ja.

SeimoirPLBkomisijosnarė
iš JAVAngelė Nelsienė. Esu la bai 
pa ten kin ta svars ty bo mis Ka ra liau-
čiaus de mi li ta ri za vi mo klau si mu. 
Pir mą kar tą ši te ma iš ki lo Ame ri kos 
bal tų lais vės ly gos or ga ni za ci jo je, 
ku ri ma ne de le ga vo tuo klau si mu 
to liau kreip tis į Ame ri kos at sto vus. 
La bai ge rai pa ži no jau ir ben dra vau 
su Kon gre so na riu Chris Cox. Aš pas 
jį nu va žia vau, pra dė jom kal bė tis ir 
jis vi siš kai pri ta rė, kad ši tą rei ka lą 
rei kia skelb ti re zo liu ci ja JAV Kon-
gre se. Bu vau įpa rei go ta tą klau si mą 
ko or di nuo ti tarp jo ir bal tiš kų jų or ga-
ni za ci jų. De ja, ir Ame ri ko je, ir Lie-
tu vo je, į ką tik krei piau si, tai re zo-
liu ci jai ne ra dau pri ta rian čių, ta čiau 
kon gres me nas bu vo la bai po zi ty viai 

nu si tei kęs ir sa kė, kad ji yra rei ka-
lin ga at ei čiai. Ka ra liau čiaus-Ka li-
ning ra do-Ko e nigs ber go klau si mas ir 
to liau bus gy vas ir grės mė iš So vie tų 
Są jun gos, da bar Ru si jos, ne su ma žės 
tol, kol šio kraš to klau si mas ne bus 
iš spręs tas. 

Ir taip 1995 m., re mia ma prof. 
V. Land sber gio ir pa de dant lie tu vių, 
lat vių, es tų ben druo me nėms, pa vy-
ko JAV Kon gre se pra ves ti ši tą re zo-
liu ci ją, ku rio je ad mi nist ra ci jos nors 
ir su sil pnin ti punk tai bu vo įtrauk ti. 
Re zo liu ci ja reiš kė, kad Lie tu va, Lat-
vi ja, Es ti ja tu ri tei sę ap si spręs ti dėl 
vyk do mos už sie nio po li ti kos, įskai-
tant ir na rys tę NA TO. Tas klau si mas 
bu vo la bai svar bus. 

Ant ras punk tas bu vo – Ka ra-
liau čiaus kraš to de mi li ta ri za vi mas. 
Ži no me, jog tas kraš tas yra la bai 
stip riai mi li ta ri zuo tas ir grės mė dėl 
to ky la vi sai Eu ro pai, ne tik Lie tu-
vai. To liau bu vo rei ka la vi mas – iš va-
ly ti ten bai siai už terš tą ap lin ką. Dar 
ki ti du – ne taip es mi niai punk tai. 

Rei kia džiaug tis, kad 1995 
m. JAV Kon gre sas vien bal siai šią 
re zo liu ci ją pa rė mė. Re zo liu ci ja yra 

įtrauk ta į re zo liu ci jų są ra šus. Da-
bar vėl at ėjo lai kas šį klau si mą kel ti 
tarp tau ti niuo se fo ru muo se. Ži no da-
ma dr. Da riaus Fur ma na vi čiaus iš D. 
Bri ta ni jos pa tir tį, in te re są, su si do-
mė ji mą šia sri ti mi, jį ska ti nu, kaip 
kaž ka da prof. Land sber gis ska ti no 
ma ne, kad tą klau si mą rei kia pra dė-
ti ku ruo ti tarp tau ti niuo se fo ru muo se. 
Aš ma nau, kad PLB ko mi si ja yra la-
bai tin ka mas ve ži mas tą pro jek tą iš-
vež ti į tarp tau ti nį vals ty bės va do vų 
ly gį, taip pat ir Jung ti nė se Tau to se. 
Ka ra liau čiaus sri ty je dis lo kuo tos ra-
ke tos ir ato mi niai gin klai ke lia di de lį 
pa vo jų Lie tu vai ir vi sai Eu ro pai. 

Su pran tu, kad tuo me tu, kai 
mes Bal tų ly go je pra dė jo me kel ti tą 
klau si mą, prie šiš ku mas ki lo dėl to, 
kad Lie tu vai dar grė sė tam tik ras pa-
vo jus, dar bu vo ne iš spręs tų klau si mų 
dėl sie nų ir kt., bet kaip pa ro dė, pvz., 
ka riuo me nės iš ve di mas iš Lie tu vos, 
ir kal ban tis su Ru si ja ga li ma pa siek-
ti tam tik rų lai mė ji mų. Dėl is to ri nės 
tie sos ir at sa ko my bės prieš žu vu sius 
jį rei kia kel ti. Ge no ci das vi sa me pa-
sau ly je yra pri pa žin tas nu si kal ti mas 
ir mes tu ri me vi są tei sę jį kel ti. 

sei mo ir plb Ko mi si jos na rės ona va liu Ke vi Čiū tė ir an ge lė nel sie nė 
bei pra ne šė jas dr. da rius fur ma na vi Čius iš d. bri ta ni jos
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Bal ti jos tei sių ly ga nuo pat 
pra džių su si lau kė pa si prie ši ni mo, bet 
jai pa dė jo ame ri kie čiai. Kiek vie na-
me kraš te ga li ma ras ti pri ta rė jų. Aš, 
An ge lė Nel sie nė, ne bū čiau ga lė ju si 
pa da ry ti, bet aš pri sig re ti nau prie tų, 
ku rie ga li pa da ry ti. Įti ki nau juos ir 
jie taip pat ga vo tam tik ro pri pa ži ni-
mo. Kai JAV Kon gre se tas pro jek tas 
iš ki lo, aš su si ra dau John Sim kus, jis 
sa kė – aš nie ko apie tai ne ži nau. Aš 
pa sa kiau: aš tau pa dė siu. Jam da bar 
taip pat la bai ge rai. Lie tu vos klau si-
mas la bai aukš tai iš ki lo, kai Lie tu va 
sto jo į NA TO.

Seimo irPLBkomisijosna
rė iš JAV dr. Elona Vaišnienė. Iš 
ki tų ša lių į ko mi si ją at vy kę at sto vai 
at ne ša in for ma ci jos, ku rios mes  
atstovai iš JAV ne tu ri me. Jų ki ti rei-
ka lai, ki ti rū pes čiai ir ki tas po žiū ris. 
Tai la bai nau din ga Sei mo na riams, 
ku rie da ly vau ja šio je ko mi si jo je. 
Mes la bai gra žiai dir ba me, su si da ro 
įspū dis, kad mes vie ni ki tus pa pil-
dom. Mes iš ke lia me vie šu mon da ly-
kus gal iš ki to taš ko, ta me tik riau siai 
ir yra svar ba. Esa me kaž kas iš ša lies, 
vi sa da ge rai tu rė ti žvilgs nį iš ša lies. 
Nors kuk liai, bet ga lim pri si dė ti prie 
ben dros ge ro vės kū ri mo. 

PLB valdybos pirmininkė
Regina Narušienė. Ko mi si jos pra-
plė ti mą ver ti nu po zi ty viai. Ma nau, 
kad iš plė ti mas ko mi si jai su teiks di-
des nės reikš mės. Taip pat pa ti ko-
mi si ja ban do keis ti nuo sta tus, kad ji 
ga lė tų dirb ti vi sus me tus – reng tų se-
mi na rus, po kal bius ir kt. Ma nau, jų 
dar bas bus pla tes nis ir pa sto ves nis, 
dar bin ges nis, gal ir te mos bus pra-
smin ges nės, ka dan gi di des nį in dė lį 
įneš ki tų kraš tų lie tu viai. 

Esu la bai pa ten kin ta PLB at-
sto vais ko mi si jo je, ma ty ti, kad jie 
ga li daug duo ti ko mi si jai. Štai ste bė-
jau at sto vą Ry tų kraš tams – kas ak tu-
a lu, pvz., Ru si jai. Pa si ro do, grį ži mas 
į Lie tu vą jiems dar yra ak tu a lus. Aš 
ma niau, kad tie, ku rie no rė jo grįž ti, 
jau grį žo. Pa si ro do, kad ne. Dar nė ra 
Ru si jos su tar ties su Lie tu va dėl pen-
si jų. Tau tie čiai bi jo va žiuo ti į Lie tu-

vą, ka dan gi ne tu ri čia iš ko gy ven ti. 
Pa si ren gi mas grįž ti trun ka il giau ne-
gu aš su pra tau. Jie ten taip pat yra 
įsi gi ję šio kio to kio tur to, jį rei kia 
par duo ti, čia rei kia pirk ti. Jiems at-
vy ki mas į Lie tu vą yra su dė tin ges nis 
ne gu at vyks tan tiems iš Va ka rų, kur 
są ly gos yra la bai aiš kios. 

Tu ri pro ble mų et ni nių že mių 
lie tu viai, ku rių mes vi siš kai ne pra-
ma tėm. Lie tu vių tau ti nės ma žu mos 
kon flik tuo ja su to kraš to po li ti kais, 
pvz., Len ki jo je. Jei gu mes duo da me 
dvi gu bą pi lie ty bę vi siems, tuo met 
ir 300 tūkst. len kų tu rės tei sę gau-
ti Lie tu vos pi lie ty bę. Ka dan gi mū sų 
gy ven to jai ne la bai ak ty viai bal suo ja, 
toks skai čius la bai iš kreip tų re zul ta-
tus. 

Spe ci fi nių pro ble mų tu ri Va-
ka ruo se gy ve nan tys nau jie ji emig-
ran tai, jie ke lia sa vo rei ka la vi mus, 
ku rių se no sios emig ra ci jos žmo nės 
dar ne vi sai su vo kia. 

Dar bas kar tu yra la bai svar bus 
ne tik pa sau lio lie tu viams, PLB, bet 
ir Lie tu vai.

Aš ma tau, kaip nau jo sios su-
dė ties ko mi si ją en tu zias tiš kiau pri-
ima ir Sei mo na riai. 

Iš at ei ties už duo čių ko mi si jai 
iš skir čiau nau ją klau si mą – emig ra-
ci ją, to klau si mo anks čiau ne bu vo. 
Tai pra plės ko mi si jos dar bą, pro ble-
ma ak tu a li. 

Esa ma šio kių to kių tech ni-
nių pro ble mų. Štai pa va sa rio se si ja 
nu ma to ma ge gu žės pra džio je, bet 
nie kas ne ži no, ką tuo me tu svars tys 
Sei mas. Daž nai bū na, kad ko mi si jos 
na riai iš už sie nio at va žiuo ja, o Sei-
me vyks ta svar būs po sė džiai ir Sei-
mo na riai ne ga li da ly vau ti. Iš ky la 
kon flik tas, bet mes taip pat ne ga li me 
keis ti se si jos da tos, nes už sie nio at-
sto vai iš anks to ir sa vo lė šo mis per-
ka ke lio nės bi lie tus. 

Iki ki tos Sei mo ka den ci jos 
prak tiš kai li ko tik vie nas ko mi si jos 
po sė dis – pa va sa rį. Ru de nį jau vyks 
nau jo Sei mo rin ki mai ir tu rės bū ti 
su da ry ta nau ja ko mi si ja. 

Bet kaip ten be bū tų, aiš ku, 
kad mū sų ak tu a liau sia pro ble ma lie-
ka dvi gu ba pi lie ty bė. Mes no rė tu me 

ją iš spręs ti iki Sei mo rin ki mų. Ar 
pa vyks, pri klau sys nuo Sei me su-
da ry tos dar bo gru pės. Ma ne jau di-
na, kad dar bo gru pė tu ri baig ti dar-
bą iki ko vo 1 d. Bet ne re a lu, kad iki 
tos da tos Sei mas šį už da vi nį at lik tų. 
Ren gian tis Sei mo rin ki mams pra si-
dės po li ti ka vi mas, ku ris mū sų už da-
vi nio ne pa leng vins. No rė čiau, kad 
šis įsta ty mas bū tų pri sta ty tas daug 
anks čiau. No rė čiau, kad jau da bar 
sa vo nuo mo nę tuo klau si mu iš sa ky-
tų frak ci jos, to dėl rū pi nuo si su si ti ki-
mais su frak ci jo mis. Ma nau, kad kai 
kas no rė tų tą klau si mą ati dė ti to les-
niam lai kui, kad ne rei kė tų iš sa ky ti 
sa vo po zi ci jos. 

Aš ne ži nau, ar vi si su vo kia, bet 
aš su vo kiu, kad nuo to pri klau so Lie-
tu vos at ei tis. Ko kia Lie tu va bus – tau-
ti nė ar pi lie ti nė? Jei gu tau ti nė, tai mes 
iš lai ky sim sa vo kul tū rą, pra ei ties ver-
ty bes, o jei gu ji bus pi lie ti nė, kur bus 
daug nau jų imig ran tų, tau ta taps pi lie-
ti nė ir jau ne be bus svar bu, ar pi lie čiai 
lie tu vių, len kų, ru sų, ar vo kie čių kil-
mės. Aš bi jau, kad mes pra ra sim tai, 
ką pri pa žįs ta me šian dien. 

Ki ta ver tus, iš Eu ro pos ei na 
stan dar ti za vi mo, ni ve lia vi mo va lia. 
Tau ta pra ran da sa vo ver ty bes. Kai 
vi sa tai su si de da, ky la pa vo jus mū sų 
Lie tu vos au ten tiš ku mui, ir to, man 
at ro do, dar ne vi si su pran ta.

elona vaišnienė
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–Kaip vertinate pasikeitusį
SeimoirPLBkomisijosstatusą?

–Aš bu vau už Sei mo ir JAV LB 
ko mi si jos pra plė ti mą, kai Sei me mes 
tą klau si mą svars tė me. Ma no gal va, 
mū sų tau tie čių jau yra dau giau ki to-
se vals ty bė se, ne gu JAV. Tik, ži no-
ma, ten yra di de lė pa tir tis. Iš plė ti mas 
duo da mums pla tes nį po žiū rį, kaip 
tau tie čiai gy ve na ki to se vals ty bė se. 
Ma nau, kad Ame ri ko je pro ble mo se 
jau yra iš spręs tos, tik ten tau tie čiai 
gal dau giau nu ken tė ję ir pik tes ni, nes 
iš vy ki mo są ly gos bu vo ne vie no dos. 
Da bar ti niai vyks ta dėl dar bo, anks-
čiau bu vo po li ti ka. Da bar vyks tan tys 
į Ai ri ją, Is pa ni ją dirb ti ti ki si su grįž ti. 

–Kokiu būdu komisija ga
li prisidėti prie užsienio lietuvių
problemųsprendimo?

–Ko mi si ja pa ti iš spręs ti pro-
ble mų ne ga li, ko mi si jos bal sas yra 
re ko men da ci nis, pa ta ria ma sis, ga li 
spręs ti Sei mas ar ba Vy riau sy bė, bet 

KomisijosposėdžiaigalėtųvyktinetikVilniuje
ĮPLklausimusatsakoSeimonarys,SeimoirPLBkomisijosnarysGintautasMikolaitis

ko mi si ja ga li ini ci juo ti įsta ty mo pa-
tai są, ga li kreip tis į Vy riau sy bę ati-
tin ka mais klau si mais, ką ji ir da ro. 
Ins ti tu ci jos re a guo ja į ko mi si jos re-
zo liu ci jas ir stip riai re a guo ja – dėl 
be dar bys tės, dėl emig ra ci jos, dėl pi-
lie ty bės, ku rią mes at ėmė me. Žmo-
nės iš va žiuo da mi to ne ži no jo, ga vę 
ki tos vals ty bės pi lie ty bę jie au to ma-
tiš kai pra ra do lie tu viš ką, nors bu vo 
gi mę au gę Lie tu vo je. 

–Gal galėtumėte pailiust
ruoti,kaipkomisijaišsprendėkurį
nors klausimą, padėjo kam nors,
pakėlėaktualiją.

–Mes kė lė me klau si mą dėl 
Val do vų rū mų, – kad vie ną me nę 
pa lik tu me iš ei vi jai, į tai lyg ir at si-
žvelg ta; dėl lie tu viš ko kul tū ri nio pa-
vel do iš sau go ji mo, į šią re zo liu ci ją 
Vy riau sy bė re a ga vo la bai ak ty viai; 
vie nas po sė dis bu vo iš va žiuo ja ma sis 
ir vy ko Chi ca go je, tuo met mes pa-
kė lė me dvi gu bos pi lie ty bės klau si-
mą, – tuo me tu Kon sti tu ci nio Teis mo  
spren di mas bu vo dar „šil tas“. Mes 
krei pė mės į pre zi den tą, pre zi den tas 
pri ėmė mū sų ko mi si ją. Gai la, kad į 
tą pro ble mą ne vie no dai žiū ri tei si-
nin kai, – vie ni yra už re fe ren du mą, 
ki ti – už įsta ty mo kei ti mą. Tai kon-
kre tūs da ly kai. Pvz., nag ri nė jo me 
Vil niaus kraš to lie tu viš kų mo kyk lų 
už da ry mo pro ble mą. Ka dan gi švie-
ti mas ati duo tas sa vi val dy bėms, mes 
siū lė me net gi iš sa vi val dy bių tas 
mo kyk las per duo ti ap skri čiai.

–Ar manote, kad komisijai
pakanka galių, neprašytumėte jų
daugiau?

–Ma nau, kad ko mi si jai ga lių 
pa kan ka. Tik, ma nau, bū tų nau din-
ga ko mi si jos po sė džius da ry ti ne tik 
Vil niu je, bet ir ki to se vie to se, pvz., 
Sei nuo se ar ki tur dėl tos prie žas ties, 
kad, po sė džiams vyks tant Sei me, 
Sei mo na riai bė ga da ly vau ti Sei mo, 
ko mi te tų ir ki tuo se po sė džiuo se ir 

ne tu ri ga li my bių su si kaup ti ko mi si-
jos dar bui, ma žai jų čia at ei na. 

–Štai šios sesijosposėdžiuo
se ištiesSeimonariųdalyvaudavo
labaimažai, kartais tik vienas ar
du.O gal frakcijos į šią komisiją
skyrėsavonarius,kuriemsšipro
blematika neįdomi? Ar aplamai
Seimas pakankamą dėmesį skiria
emigrantams,emigracijai?

–Ma nau, kad dė me sys yra pa-
kan ka mas, tik da bar toks sun kus lai-
ko tar pis, Aly tu je vyks ta rin ki mai, 
mū sų po li ti kai va žia vo vyk dy ti agi ta-
ci jos, vyks ta su si ti ki mai su rin kė jais, 
ypač iš rink tų vien man da tė je apy gar-
do je; Sei me svars to mas biu dže tas. 
Nors, prieš du mė ne sius ži nant, kad 
vyks ta po sė džiai, ži no ma, ga li ma bu-
vo pa pla nuo ti. Bet ma nau, kad kai 
ra šy si me re zo liu ci jas, at eis vi si.

–Kokiusdarklausimus,ma
nytumėte, reiktų spręsti jūsų ko
misijaikituoseposėdžiuose?

–Bū da mas ir Ame ri ko je, ir čia 
kė liau be vi zio re ži mo klau si mą. Ma-
nau, kad ši tą klau si mą bū ti nai dar 
svars ty si me. Kai įsto si me į Šen ge-
no erd vę, Eu ro po je ši pro ble ma sa-
vai me at kris, lie ka iš spręs ti be vi zio 
įva žia vi mo į JAV klau si mą. Ma nau, 
kad mū sų ko mi si jos dar bot var kė je 
vi są lai ką iš liks emig ra ci jos ir imig-
ra ci jos klau si mai, nes Lie tu vo je dar-
bo jė gos trū ku mas jau di džiu lis, pats 
gy ve ni mas vers tai da ry ti.

–Buvonuomonių,kadšiko
misija apskritai nereikalinga, ko
kiaJūsųnuomonė?

–Aš ma nau, kad ši ko mi si ja, 
to kia, ko kia ji yra da bar, yra net la-
bai rei ka lin ga. Gal to kia, ko kia bu vo, 
jau bu vo pra ra du si pras mę. Bet bu vu-
si ko mi si ja daug nu vei kė, tu ri me tai 
pri pa žin ti ir įver tin ti – ji pri si dė jo prie 
sto ji mo į NA TO, Eu ro pos Są jun gą. 
Sa vo vaid me nį ji gar bin gai at li ko.

sei mo na rys gin tau tas mi Ko lai tis
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Tėvynėje

Užsienio lietuvių rėmimo 
fondo vys tomas pro jek tas, ska ti nan-
tis su grįž ti į gim ti nę sve tur emig ra-
vu sius moks li nin kus, su lau kia vis 
di des nio at gar sio. Pa gal pro tų su sig-
rą ži ni mo pro jek tą iš įvai rių už sie nio 
moks lo cen trų į Lie tu vą at vy kę ty-
rė jai su vie tos moks li nin kais da li ja si 
ne įkai no ja ma pa tir ti mi. 

Va sa ros pa bai go je pa gal pro-
tų su sig rą ži ni mo pro jek tą į Che mi jos 
ins ti tu tą at vy ko ha bi li tuo tas dak ta ras 
Ze no nas Ju sys. Moks li nin kas tu ri il-
ga me tę pa tir tį elek tro ka ta li zi nių sis-
te mų ty ri muo se. 

Bu vęs šio ins ti tu to dar buo to-
jas (šiuo me tu – aso ci juo tas moks li-
nin kas) ir Vil niaus Pe da go gi nio uni-
ver si ten to do cen tas, 1990-ai siais ap-
gy nė dak ta ro ir 1998 m. – ha bi li tuo to 
dak ta ro di ser ta ci jas. 1991, 1993 ir 
1995 me tais dr. Z. Ju sys bu vo iš vy-
kęs į Vo kie ti ją trum pa lai kėms (nuo 
vie no iki še šių mė ne sių) moks li nėms 
sta žuo tėms, 1998-1999 m. sta ža vo si 
JAV, o nuo 2000 m. moks li nį dar bą 
dir ba Vo kie ti jo je, Ul mo uni ver si te te, 
kur va do vau ja Elek tro ka ta li zės pa da-
li niui Pa vir šiaus che mi jos ir ka ta li-
zės sky riu je. Dr. Z.Ju sys ak ty viai da-
ly vau ja moks li nė je veik lo je. Ben dra-
dar biau da mas su ko le go mis iš įvai rių 
už sie nio ša lių pas ta ruo sius 10 me tų 
jis nag ri nė ja elek tro ka ta li zi nes re ak-
ci jas ku ro ele men tuo se, šio je sri ty je 
pa skel bė dau giau 50-ies pub li ka ci jų 
ir an tra tiek pra ne ši mų moks li nė se 
kon fe ren ci jo se. 1997 m. moks li nin ko 
(kar tu su prof. E. Nor ku mi ir akad. 
A. Vaš ke liu) dar bai įver tin ti aka de-
mi ko J. Ma tu lio pre mi ja, o 2000 m. – 
Lie tu vos vals ty bi ne moks lo pre mi ja. 
Dr. Z. Ju sys yra Tarp tau ti nės elek tro-
che mi kų drau gi jos (ISE) na rys, tarp-
tau ti nių moks lo žur na lų re cen zen tas. 
Che mi jos ins ti tu te pla nuo ja mų ir 
vyk do mų vals ty bės biu dže to fi nan-
suo ja mų te mų kon sul tan tas, Lie tu vos 
vals ty bi nio moks lo ir stu di jų fon do 
fi nan suo tų pro jek tų bei tei kia mų pa-
raiš kų va do vas.

Mokslininkaidarturigalimybę
pasinaudotiviliojančiupasiūlymu

Dr. Z. Ju sys ti ki no, jog tik su-
ži no jęs apie ga li my bę at vyk ti į il ga-
me tę dar bo vie tę (Che mi jos in si tu tą) 
moks li nės pa tir ties per da vi mo tiks-
lais su sku bo teik ti pa raiš ką dėl vi zi-
to fi nan sa vi mo. Ty rė jas ak cen ta vo, 
jog pro jek tas su tei kė ga li my bę sa vo 
ži nias per duo ti ko le goms Lie tu vo-
je, at nau jin ti ir mo der ni zuo ti spe-
cia lią ty ri mų įran gą bei iš mo ky ti ja 
nau do tis, su pa žin din ti su nau ja ir iki 
šiol Lie tu vo je pla čiau ne vys ty ta ty ri-
mų kryp ti mi. Ty rė jo nu ma ty tų vi zi to 
vei kų ra tas bu vo ga na pla tus, kas pa-
raiš kos ver tin to jams su kė lė tam tik rų 
abe jo nių, ma nant, kad „var giai ga li-
ma at lik ti atos to gų me tu pla nuo ja mus 
dar bus“ (ci ta ta iš pa raiš kos ver ti ni mo 
ko men ta rų). Ta čiau in ten sy viu dar bu 
ty rė jui pa vy ko sėk min gai pa siek ti ar 
net vir šy ti už si brėž tus tiks lus, nors 
kar tais tek da vo už duo čių vyk dy mo 
gra fi ką pri tai ky ti prie „vie ti nių ypa tu-
mų“, pa si gen dant di des nės ap lin ki nių 
at sa ko my bės ar mo ty va ci jos, ne vi sa-
da lai ku at lie kant su tar tus ir pa ža dė tus 
dar bus. Vie nok, dr. Z. Ju sys pa žy mi, 
jog pri iman čio ji ins ti tu ci ja su da rė vi-
sas rei kia mas są ly gas pro jek te nu ma-
ty tų vei kų sėk min gam įgy ven di ni mui. 
Pats vi zi tas ty rė jui lei do „iš ar ti“ ste-
bė ti kas die nį ins ti tu ci jos gy ve ni mą 
tie sio giai ja me da ly vau jant, or ga ni-
zuo jant ir at lie kant nu ma ty tus dar bus 
re a lio mis są ly go mis. To kia pa tir tis, 
dr. Z. Ju sio nuo mo ne, yra ne abe jo ti nai 
ver tin ga ir rei ka lin ga vi siems iš vy ku-
siems moks li nin kams, nu ma tan tiems 
grį ži mą į Lie tu vą ir dar bą moks li nė se 
ins ti tu ci jo se. Be to, po kal biai su ko le-
go mis iš ki tų moks lo ir mo ky mo ins-
ti tu ci jų lei do su da ry ti iš sa mes nį vaiz-
dą apie šiuo lai ki nę si tu ci ją moks lo ir 
stu di jų sri ty je, re for mų jo je sto ką ir 
rei ka lin gu mą.

Vi zi to ko or di na to riaus – Che-
mi jos ins ti tu to di rek to riaus prof. Ei-
mu čio Ju ze liū no tei gi mu, dr. Z. Ju sys 
per trum pą vie no mė ne sio vi zi tą at li-
ko itin svar bų ir reikš min gą dar bą.

„Iš šio vi zi to ins ti tu tas tu rė jo 

vi sa pu siš kos nau dos – at lik ti svar būs 
eks pe ri men ti niai ty ri mai, ko le gos 
bu vo su pa žin din ti su nau jo vė mis, o ir 
šiaip bu vo įdo mu iš girs ti apie moks-
lo or ga ni za vi mą už sie ny je ir pa ties 
dak ta ro Z. Ju sio pas ta rų jų me tų pa-
sie ki mus“, – pa sa ko jo di rek to rius. 

Šiuo me tu pa gal pro tų su sig-
rą ži ni mo pro jek tą Che mi jos ins ti tu te 
dir ba ir moks li nin kas iš JAV dr. Sva-
jus Asa daus kas. 

In ter ne to sve tai nė je www.su-
gri zi mai.lt skel bia ma nau jau sia in-
for ma ci ja apie pro jek tą, jo ei gą bei 
tar pi nius re zul ta tus. Jo je taip pat 
įdieg ta duo me nų ba zė, skir ta tiems, 
ku rie sie kia su ras ti part ne rius bū si-
miems vi zi tams.

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 to 2 pri ori-
te to „Žmo giš kų jų iš tek lių plėt ra“ 2.5 
prie mo nę „Žmo giš kų jų iš tek lių ko-
ky bės ge ri ni mas moks li nių ty ri mų ir 
ino va ci jų sri ty je“.

GintarėŽalytė
RsVkonsultantė

dr. zenonas jusys
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Spa lio 5-ąją mi nė jo me Tarp-
tau ti nę mo ky to jų die ną. Lie tu vių na-
mams tai bu vo dvi gu ba šven tė, nes 
mo kyk la taip pat šven tė ir sa vo 17-
ąją gi mi mo die ną.

Mo kyk lai va do vau ja di rek to-
rė Dai va Brie die nė, dir ba 42 pe da-
go gai. Šiuo me tu mo ko si 232 moks-
lei viai, at vy kę iš Ru si jos (Mask vos, 
St. Pe ter bur go, Kras no jars ko kraš to, 
Ir kut sko), Ka zach sta no, Uk rai nos, 
Bal ta ru si jos, Len ki jos, Lat vi jos, 
Mol do vos, JAV. Di de lė da lis moks-
lei vių yra trem ti nių pa li kuo nys. Nuo 
1990 me tų mo kyk la iš lei do apie 350 
abi tu rien tų. Lie tu vos vi du ri nių mo-
kyk lų ir gim na zi jų ver ti ni me šiais 
me tais iš dau giau kaip 500 mo kyk lų 

Yrakuodžiaugtis
GabrieliusŽemkalnis

Lie tu vių na mai už ėmė pres ti ži nę tre-
či ą ją vie tą. Kai su si tin ka me moks-
lo me tų pra džio je, rug sė jo pir mą ją, 
daug į mo kyk lą at vy ku sių moks lei-
vių ne re tai ne mo ka lie tu vių kal bos, 
ta čiau pri ty rę mo ky to jai jau per ke-
le tą mė ne sių pa sie kia ste bė ti nų re-
zul ta tų – per Kū čias vi si su si kal ba-
me lie tu viš kai. Nors dar ir ne to bu-
lai, bet lie tu viš kai.

Pir mo ji spa lio 5-osios pa mo-
ka vi sai mo kyk lai ir sve čiams pra-
si dė jo 9 va lan dą ak tų sa lė je. Sve čių 
tar pe – LR pre zi den tas V.Adam kus, 
Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri jos 
vals ty bės sek re to rius D. Num gau dis, 
Tau ti nių ma žu mų ir iš ei vi jos de par-
ta men to ge ne ra li nis di rek to rius A. 

Pet raus kas, So cia li nės ap sau gos ir 
dar bo mi nis te ri jos dept. di rek to rius 
A. Keršulis.

Svei kin da mas mo kyk lą, su 
ku ria ben drau ja me jau de šim tus me-
tus, sa kiau gir dė tą iš min tį apie svar-
biau sią rai dę al fa be te – M, nes ja 
pra si de da šie žo džiai: Ma ma, Mei lė, 
Mo ky to jas. Ir dar sa kiau, kad šios 
mo kyk los mo ky to jai tik rai ve da sa-
vo auk lė ti nius tin ka mu ke liu, apie 
tai ga li ma spręs ti ma tant, kad Lie tu-
vos him ną gie do jo vi si – ir di de li, ir 
ma ži.

Pre zi den to Val do Adam kaus 
ap si lan ky mas ir da ly va vi mas šven-
tė je, ne tik kal bą pa sa kant, bet ir dai-
nuo jant kar tu su mo ki niais ir su jais 

pre zi den tas val das adam Kus lie tu vių na muo se
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bū si mo ji lie tu vių na mų auK lė ti nė da ri ja 1999 metais to li mo jo je bu ria
ti jo je su da nu te žem Kal nie ne

ben drau jant, mo kyk lai pa li ko ne iš-
dil do mą įspū dį – taip pat, kaip ir jie 
pa li ko to kį įspū dį Pre zi den tui.

Die nos pa bai go je da ly va vo-
me va ka ro nė je, su ruoš to je Lie tu vos 
aukš to sio se mo kyk lo se be si mo kan-
čių lie tu vių kil mės stu den tų, ku riuos 
re mia Už sie nio lie tu vių rė mi mo cen-
tras, įkur tas prieš 7 me tus ben dro-
mis Švie ti mo mi nis te ri jos, Pa sau lio 
Lie tu vių Ben druo me nės at sto vy bės 
Lie tu vo je ir Tau ti nių ma žu mų ir iš-
ei vi jos de par ta men to. Cen tras pra dė-
jo rem ti apie 60 stu den tų, šian dien 
tas skai čius yra jau dau giau ne gu 
pa tri gu bė jęs. De ja, kas me tai ski ria-
mi fi nan sai iš mi nis te ri jos, 300.000 
Lt, yra vis tie pa tys. Di dė jant stu-
den tų skai čiui pa ra ma jiems ma žė ja. 
Stam bes nių rė mė jų su ras ti ne si se ka, 
tur tin gie ji pra mo ni nin kai, į ku riuos 
bu vo kreip ta si, tur būt ne ma to tie sio-
gi nės nau dos sau. Sti pen di jos ir pa-
ra ma mo ka ma tik tai pa tik ri nus stu-
di jų re zul ta tus. Apie Cen trą iš sa mią 
in for ma ci ją ga li ma skai ty ti in ter ne te 
„Už sie nio lie tu vių rė mi mo cen tras“.

Stu den tai su si bū rė į klu bą, ku-
riam va do vau ja Lie tu vių na mų ab-
sol ven tė Re gi na Je go ro va. Cen tras 
su klu bu ren gia pro jek tus, no rė da mi 
už pil dy ti stu den tų, ku rie, ne si mo kę 
Lie tu vių na muo se, at vy ko iš už sie-
nio stu di juo ti Lie tu vo je, ži nių spra-
gas. Juk ne jie kal ti, kad jų kraš tų 
mo kyk lo se ne bu vo dės to ma Lie tu-
vos is to ri ja, lie tu vių kal ba, lie tu vių 
et no kul tū ra, o dau ge lis jų, bai gę 
moks lus, ke ti na pa si lik ti Lie tu vo je. 
Klu be jie su si drau gau ja, ne be si jau-
čia vie ni ši, ženg da mi pir muo sius 
stu di jų me tus Lie tu vo je.

Va ka ro nė bu vo šių me tų – 
apie pen kias de šim ties pir ma kur sių 
„krikš ty nos“. Vi si stu den tai pa kar to-
jo sa vo prie sai ką: 

Mo ky siuos – pažadu!
Bū siu do ras ir pa vyz din gas 

lie tu vis – pa ža du!
Neišvyk siu gy ven ti ne Lie tu-

vo je – pažadu !
Ir taip de šimt įsa ky mų, pa ža-

dų. Po to, kvie čia mi var dais, po vie-
ną ėjo prie Lie tu vos vė lia vos ir ją 
bu čia vo.

Jau di nan tys mo men tai. Pa gal-
vo ji, kad kaž ką da ro me ge rai.

Ne ga lė jau pra ei ti ne pa kal-
bė jęs su gru pe le stu den čių, ku rios 
pra ėju siais moks lo me tais mo kė si 
Lie tu vių na muo se. Vie na, iš to li mo-
jo Si bi ro, stu di juo ja eko no mi ką, ki ta 
– iš Kras no jars ko, stu di juo ja kal bas, 
tre čia – iš Bal ta ru si jos – pe da go gi ką, 
ket vir ta – iš Uk rai nos  – ar che o lo gi ją 
ir penk to ji – Da ri ja – me di ci ną.

Prieš sep ty ne rius me tus nu-
vy kus į trė mi mo vie to vių cen trą Bu-

ria ti jos sos ti nė je Ulan Ude, ne to li 
Mon go li jos, oro uos te mus pa si ti ko 
lie tu vių bū re lis, ku ria me bu vo ir ma-
ža mer gy tė var du Da ri ja, ap si ren gu-
si lie tu viš kais tau ti niais dra bu žiais. 
Tą ru de nį ją jau su si ti ko me Lie tu vių 
na muo se, daug me tų ste bė jo me ir 
džiau gė mės, ma ty da mi, kaip ji au go, 
bren do. Ir štai šian dien  ji – me di ci-
nos stu den tė Lie tu vo je. Tai tik vie-
nas pa vyz dys.

Iš tik rų jų, kaž kas, kaž kur, kaž-
ką pa da ro ge rai.

Kaip „Pa sau lio lie tu vy je“, Nr. 06-07, ra šė me, Na cio na li nis mu zie jus 
Vil niu je 2009 me tais – Lie tu vos var do pa mi nė ji mo is to ri niuo se šal ti niuo se 
1000-me čio pro ga ren gia di džiu lę pa ro dą, ku rio je bus at spin dė ta ne tik Lie-
tu vos, bet ir lie tu viš ko sios iš ei vi jos is to ri ja. Na cio na li nis mu zie jus krei pia si 
į vi sų kraš tų tau tie čius, pra šy da mas pa do va no ti ar ba pa sko lin ti me džia gos 
apie sa vo kraš to lie tu vių – or ga ni za ci jų, žy mių jų vei kė jų veik lą: lei di nių, 
do ku men tų, įdo mes nių daik tų ir kt. Me džia gą siųs ti ir dau giau in for ma ci jos 
ga li ma gau ti:

Ire na Mi ku li čie nė
Lie tu vos na cio na li nis mu zie jus, Nau jau sių lai kų is to ri jos sky rius
Ar se na lo g. 1, LT – 011000, Vil nius
Tel. 2609658; 2617612. E-mail: ire na@pub lic.lt

NacionalinismuziejusVilniujerengiapasauliolietuviųparodą
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Rug sė jo 30 d. Bal lin ro bo 
mies te ly je bu vo ati deng tas skulp-
to riaus Juo zo Šli vins ko su kur tas ir 
pa ga min tas lai ki nas žy mek lis, vie toj 
ku rio at ei ty je bus pa sta ty tas pa min-
klas JAV lie tu viui la kū nui Fe lik sui 
Vait kui.

1935 m. šis la kū nas, siek da-
mas pa kar to ti S. Da riaus ir S. Gi-
rė no žy gį, skri do iš New Yorko per 
At lan tą į lai ki ną ją Lie tu vos sos ti nę 
Kau ną. Dėl ne pa lan kiai su si klos čiu-
sių są ly gų F. Vait kus bu vo pri vers tas 
nu tup dy ti sa vo lėk tu vą „Li tu a ni ca 
II“ Ai ri jos Mė jaus gra fys tės Bal lin-
ro bo mies te lio apy lin kė se.

Iš lik mė se da ly va vo ir de le-
ga ci ja iš Lie tu vos – LR kraš to ap-
sau gos mi nist ras Juo zas Ole kas, LR 

FeliksoVaitkaus100ųjųgimimo
metiniųir„LituanicaII”skrydžioperAtlantąminėjimas

airijoje

am ba sa do rė Airi jo je Izol da Brič kov-
skie nė, Pre zi den tū ros, Kraš to ap sau-
gos ir Už sie nio rei ka lų mi nis te ri jų 
at sto vai, Kau no mies to me ras An-
drius Kup čins kas, me ro pa va duo to-
jas Ri man tas Mi kai tis, Už sie nio ir 
vie šų jų ry šių sky riaus Už sie nio ry-
šių po sky rio vyr. spe cia lis tė Emi li-
ja Ša ka lie nė, taip pat ir Bal lin ro bo 
mies te lio at sto vai. 

Lai ki no jo žy mek lio ati den-
gi mo ce re mo ni jos me tu LR Kraš to 
ap sau gos mi nist ras Juo zas Ole kas 
nu si pel niu siems Ba lin ro bo gy ven-
to jams įtei kė S. Da riaus ir S. Gi rė-
no žy gio at mi ni mo me da lius. Kau no 
mies to me ras An drius Kup čins kas 
pa si džiau gė ly giag re čiai Kau ne vy-
ku siais Eu ro pos pa vel do die nų ren-

Kau no mies to me ras an drius Kup Čins Kas tarp ai ri jos lie tu vių vai Ku Čių fe liK so vait Kaus me mo ria li nės len tos 
ati den gi mo ce re mo ni jo je bal lin ro be, ai ri jo je

gi niais, ku rių me tu taip pat bu vo mi-
ni mas le gen di nio pi lo to F. Vait kaus 
skry dis.

Bal lin ro bo mies te ly je dar esa-
ma žmo nių, ku rie pri si me na šį įvy kį. 
Mies te ly je Fe lik sas Vait kus yra va-
di na mas le gen di niu žmo gu mi.

Kaip skel bia Ai ri jos Lie tu vių 
Ben druo me nės tin kla pis, Fe lik so 
Vait kaus at mi ni mas pa mi nė tas Mi-
šio mis St. Ma ry baž ny čio je, ąžuo liu-
ko so di ni mu Clo on gow la apy lin kė je, 
pa ro da Avia ci jos mu zie ju je, fil mo 
„At lan to nu ga lė to jui F. Vait kui 100“ 
de monst ra vi mu Cran mo re mo kyk-
lo je ir pri ėmi mu, ku rio me tu gro jo 
KAM or kest ras ir bu vo su reng ta lie-
tu viš ko mais to mu gė.



192007 Lapkritis  /  Pasaulio lietuvis

PLB kraštų žinios

Pa grin di nis sau lė tos spa lio 3 
die nos ak cen tas – iš ki lios lie tu vių 
dai li nin kės prof. So fi jos Vei ve ry-
tės pa ro dos ati da ry mas Pet ro-Po vi lo 
ka ted ro je Ry go je. Tai pui ki LR am-
ba sa do riaus An ta no Vin kaus do va na 
Lat vi jos vi suo me nei, po li ti kams, di-
plo ma tams, vie ti niams lie tu viams. 

„Da ry ki me vie ni ki tiems ge-
ra, do va no da mi gra žias aki mir kas“ 
– kal bė jo di plo ma tas, jau pra mo kęs 
lat vių kal bos. (Lat viš kai su si rin ku-
sius svei ki no ir LR URM mi nist ras 
Pet ras Vai tie kū nas).

Nuo šir dūs S. Vei ve ry tės duk-
ters, taip pat dai li nin kės Ži vi lės Liu-
gai lai tės žo džiai-pa dė ka sa vo mo ti-
nai, Ie vos Prud ni ko vai tės ir Ni jo lės 
Prud ni ko vie nės mu zi ki nė įžan ga su-
ve dė gau siai su si rin ku sius žiū ro vus 
prie pa ro dos sten dų...

Mes, Es ti jos Lie tu vių Ben-
druo me nės val dy bos na riai, bu vo me 
pa ten kin ti di plo ma to A.Vin kaus iš-
pil dy tu pa ža du, pa bu vo ję jo ap lin ko-
je, kur tvy ro dė me sys ir mei lė žmo-
gui, nuo šir du mas, pa gar ba.

Kai ki tą die ną ap si lan kė me 
Ry gos lie tu vių vi du ri nė je mo kyk lo je 
ir ve di ni pa čios di rek to rės Al do nos 
Trei ja apė jo me vi sus mo kyk los kam-
pe lius, pra de dant fo je su lan gų vit ra-
žais, spor to sa le, in for ma ti kos kla se, 
bo ta ni kos so du, val gyk la, pir mo kų 
lie tu viu kų kla se, bai giant ne ly gi nant 
ka rei vi nė se iš ri kiuo to mis tvar kin go-
mis rū bi nės spin to mis, kai kiek vie-
na me žings ny je mus la bi no links mi 
nuo tai kin gi mo ki niai, dar buo to jai, 
mo ky to jai, at ro dė, pa te ko me į šiuo-
lai kiš ką tvar kin gą, gė lė se skęs tan čią 
lie tu viš ką tvir to vę...

Min ty se pa da riau iš va dą, kad 
mums, pa sau lio lie tu viš kų mo kyk lų 
pe da go gams, vie toj ruo šia mų se mi-
na rų ir kon fe ren ci jų gra žiau sia do-
va na bū tų ap si lan ky mas šio je lie-
tu vy bės, moks lo, ra my bės ir mei lės 
šven to vė je.

Ap si lan kę Bro lių ka pi nė se, 
pa sto vė ję prie J.Rai nio ka po, pa si-

LietuviaisusitikoRygoje
Lie tu vie ši bi ja sa ti ku sies Ri ga

džiau gę ru de nė jan čio mis ir erd vę 
iš si ko vo ju sioms Ry gos aikš tė mis, 
gat vė mis, pa jū rio po il sio zo no mis, 
grį žo me į sa vo sos ti nę Ta li ną.

Tar si įsi bė gė ję, spa lio šeš tą 
die ną ėmė me ir ati da rė me LR am-
ba sa dos pa tal po se mo kyk lė lę sa vo 
ben druo me nės vai ku čiams. Bu vo me 
iš anks to su si ta rę su LR am ba sa do-
riu mi Juo zu Ber na to niu, jo pa dė jė-
jais-di plo ma tais, tė vais...

Tarp tau ti nė mo ky to jų die na, 
ku rios pro ga ga vo me gra žius svei-
ki ni mus iš TMID gen. di rek to riaus 
A.Pet raus ko, LR sei mo na rės I. De-
gu tie nės ir LR švie ti mo mi nist rės R. 
Ža kai tie nės, mums ta po pui kiai įgy-
ven di na ma tik ro ve. 

Kas sa ko, jog ru duo yra niū rus 
ir lie tin gas me tų lai ko tar pis, ap si gal-
vo ki te. Iš mo ki me su si rink ti pa čias 
spal vin giau sias ir gra žiau sias aki-
mir kas.

Rudenėliogerbėja
Cecilija-RasaUnt

aKimirKos iš autorės susitiKimų 
rygoje: lietuvišKoje moKyKloje su 
direKtore aldona treija; prie dail. 
s. veiverytės paveiKslų; su amb. a. 
vinKum ir dail. ž liugailaite 

estijoje
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Rug sė jo 23 d. daug ke lių ve dė 
į ne di de lį kai me lį Lie tu vos ir Bal ta-
ru si jos pa sie ny je – į Pe le są, kur 1989 
m. pe le siš kių pa stan go mis at gau to-
je ir, vie no iš baž ny čios at sta ty mo 
ini cia to rių Al fre do žo džiais ta riant, 
per fan tas tiš kai trum pą lai ką (per 4 
mėn.) at sta ty to je Šv. Li no kan ki nio 
baž ny čio je vy ko at lai dai. 

Ger vė čių klu bo na riai, va do-
vau ja mi pir mi nin ko Al fon so Au gu-
lio, va žiuo da mi į at lai dus iš Vil niaus, 
pir miau sia už su ko į Ro dū nią, ku ri 
is to ri niuo se šal ti niuo se, Jo gai los ir 
Skir gai los da ly bų ak tuo se, pa mi nė ta 
jau XIV a., 1387 m. Tuo me tu Ro-
dū nia bu vo prie ke lio, ku ris bu vo 
lai ko mas trum piau siu tarp Vil niaus 
ir Kro ku vos – svar bių stra te gi nių 
punk tų. Mū sų gar bu sis pir mi nin kas 
Al fon sas Au gu lis pa pa sa ko jo Ro-
dū nios mies te lio is to ri ją. Jis tei gė, 
kad čia bu vo net Ry tų Eu ro pos ra-
bi nų mo kyk la. Įdo mu pa žy mė ti, kad 
iš Ro dū nios vals čiaus yra ki lę po eto 
Ado mo Mic ke vi čiaus pro tė viai Rim-
vy dai-Mic ke vi čiai; ne to li šių vie tų 
gy ve no lie tu vių raš ti jos pra di nin-
kas Sta nis lo vas Ra pai lio nis, moks li-
nin kas Ta das Iva naus kas, šio kraš to 
met raš ti nin kas Izi do rius Ši me lio nis 
ir kt.

LinksmadienaPelesojbAltARUsijoje

Iš Ro dū nios pa trau kė me tie-
siai į šio kraš to švie suo lės a.a. Ma ri-
jos Kruo pie nės so dy bą, kur ją pa mi-
nė jo me ge ru žo džiu. Pa si vai ši no me 
jos so do gė ry bė mis. 

Pe le so je mū sų jau lau kė jos 
šei mi nin kai – Pe le sos vi du ri nės mo-
kyk los di rek to rius Al fon sas Švel nys 

ir jo pa va duo to jas, Pe le sos kraš to 
Lie tu vių Ben druo me nės pir mi nin kas 
Jo nas Ma tu le vi čius su bū riu ge ra no-
riš kai nu si tei ku sių mo ky to jų. Kaip 
ge rai, kad gre ta du švie sos ži di niai 
– mo kyk la ir baž ny čia. 12 val. čia šv. 
Mi šias at na ša vo kle bo nas K. Krikš-
čiu kai tis ir ku ni gas Ro kas iš Vil-

pelesos dainininKės
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niaus. Žmo nių bu vo tiek daug, kad 
vos til pom į baž ny tė lę.

Po mi šių bu vo me pa kvies ti 
į Pe le sos mo kyk lą – tik rą kul tū ros 
ir švie ti mo cen trą. Daug gar bin gų 
sve čių su si rin ko į mo kyk los sa lę: iš 
Mins ko, Gar di no, Ly dos, Vil niaus ir 
ki tų mies tų, ra jo no ir vie ti nė val džia. 
Dau ge lis jų kal bė jo, svei ki no ir ža-
vė jo si Pe le sa. Ypač džiau gė si vieš-
nia iš Mins ko – Bal ta ru si jos Lie tu-
vių Ben druo me nės pir mi nin kė Vi ta-
li ja Ko les ni ko va, čia vie šė ju si an trą 
kar tą ir sa vo kal bo je pa brė žu si, kad 
mo kyk lą ji vos at pa ži no, kaip ji per 
me tus iš gra žė ju si. Ir iš tie sų – per 
me tus at lik ta mo kyk los re konst ruk-
ci ja, iš plės tos mo kyk los pa tal pos.

Ku ni gas Ro kas iš Vil niaus 
lin kė jo, kad die viš kos do ry bės mus 
vi sus ly dė tų, kad bū tu me ge res ni, to-
bu les ni, ir mel dė šv. Li no už ta ri mo.

Šven ti nį kon cer tą pra dė jo pui-
kiai nu si tei kę Pe le sos mo ky to jai, va-
do vau ja mi mo ky to jo Pet ro Rim kaus, 
ža vė jo mės Pa va la kių ir ki tų kai mų 
dai ni nin kais, mo kyk los šo kė jė liais, 
ka pe la, mo ky to jos D. Be liū nie nės 
ei lė mis, „Pe le sos mar šu“:

Skambadainos,polkas
grojam
Negailėkimkojų.
Kaibūrinvisisueina,
Pelesadainuoja.

Rim džiū nų lie tu viš ko sios mo-
kyk los mo ky to jai, Ger vė čių kraš to 
ben druo me nė, va do vau ja ma Vla do 
Luk šos, ir Ger vė čių klu bas (pirm. A. 
Au gu lis) pa si ro dė ir gi ne iš kel mo 
spir ti – su dai na vo me ke le tą dai nų, 
ku rios pui kiai nu tei kė vi są sa lę.

Po kon cer to jau vi si ger vė tiš-

kiai drau ge (ir vie ti niai, ir vil niš kiai) 
nu vy kom į Ma ri jos Kruo pie nės na-
mus, ku rių du ris at vė rė švie suo lės gi-
mi nai tė Te re sė Ivoš kie nė, ap ro džiu-
si ko ne mu zie ju mi ta pu sius na mus. 
Ma ne ypač su ža vė jo kny gos. Ko kių 
tik ne skai tė, ko kių tik ne su kau pė ši 
švie suo lė. Prieš me tus mi ru sios Ma-
ri jos Kruo pie nės at mi ni mui su kal bė-
ję mal dą ir su gie do ję gies mę vi si lai-
min gai pa sie kė me na mus, pa ke liui 
vis pri si min da mi „Pe le sos mar šo“ 
žo džius:

Teguskambėsdaina,
Smagiojisutartinė.
Šian dien links ma die na
Pelesoj,mūsgimtinėj.

AngelėValienė
Rimdžiūnųmokyklosmokytoja,

Baltarusija,Astravoraj.

pelesos šviesuolės a.a. marijos Kruopienės sodyboje
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Ka na dos Lie tu vių Ben druo-
me nė po va sa ros atos to gų pra dė jo 
sa vo veik los se zo ną. Pir ma sis ru-
de ni nis po sė dis bu vo pra dė tas ga na 
džiu giai, nes Lie tu vių kre di to ko o-
pe ra ty vas „Pa ra ma“ Kraš to val dy-
bai įtei kė 7000 dol. če kį. Ma lo nu, 
kad lie tu vių kre di to ko o pe ra ty vai 
la bai stip riai re mia ne tik KLB, bet 
ir vi sas lie tu viš kas or ga ni za ci jas: 
mo kyk las, spau dą, spor tą, dai nų ir 
šo kių an sam blius, o taip pat ir pa ra-
pi jas, jau ni mą. Di džiau sias ben druo-
me ni nės veik los rė mė jas yra Ka na-
dos lie tu vių fon das, ku ris 1962 m., 
KLB Ta ry bos su va žia vi me, tam rei-
ka lui bu vo įkur tas ir iš ti sus 45 me tus 
re mia lie tu viš ką veik lą ne tik Ka na-
do je, bet ir Lie tu vo je. Vien tik šiais 
me tai KLB Kraš to val dy bai fon das 
yra pa sky ręs 27 000 dol., o Ka na dos 
lie tu vių mu zie jui-ar chy vui – 9000 
dol. KLF re mia ir ki tas lie tu viš kas 
or ga ni za ci jas bei vie ne tus.

Po atos to gų pra dė jo dirb ti ir 

kanadoje Turtingasrenginiųruduo
li tu a nis ti nės mo kyk los. Pir mo ji sa-
vo mo ki niams du ris at vė rė Mai ro nio 
mo kyk la To ron te. Ti ki ma si, kad šie-
met veiks še šios šeš ta die ni nės mo-
kyk los. Ten ka pa si džiaug ti, kad mo-
ki nių ne ma žė ja, bet dau gė ja.

Džiau gia mės iš Lie tu vos grį-
žu siais Dai nų šven tės da ly viais: To-
ron to „Gin ta ru“ ir „At ža ly nu“, Ha-
mil to no „Gy va ta ru“. Ka na dos lie tu-
viams at sto va vo dau giau kaip šim tas 
an sam blie čių, o PLB Kraš tų pir mi-
nin kų su va žia vi me – prel. Edis Put-
ri mas ir An ge lė Vai čiū nie nė, PLJS 
pirm. Sta sys Ku lia vas, KLB val dy-
bos pirm. Rū ta Ži lins kie nė ir KLJS 
at sto vas Sau lius Si mo na vi čius. Ypač 
sma gu, kad jų in dė lis ta me su va žia-
vi me bu vo la bai iš sa miai ap ra šy tas 
„Tė viš kės ži bu riuo se“ ir ben druo-
me nė bu vo in for muo ta apie PLB 
veik lą.

KLB To ron to apy lin kės val-
dy ba su ren gė po eto Ber nar do Braz-
džio nio gi mi mo 100-me čio mi nė-

ji mą „Koks di de lis to gro žio il ge-
sys“. Pri si kė li mo pa ra pi jos sa lė je. 
Ber nar do Braz džio nio kū ry bą skai tė 
vieš nia iš Lie tu vos, ak to rė Vir gi ni ja 
Ko chans ky tė, o pro gra mą pa į vai ri-
no vio lon če lis tė Agi lė Sto ryk. Tai 
bu vo pa kar to ji mas to mi nė ji mo, ku-
ris KLB Va sa gos ap lin kės val dy bos 
pa stan go mis vy ko Ge ro jo Ga ny to jo 
mi si jo je.

Po krep ši nio pir me ny bių Eu-
ro po je Ka na dos lie tu viai spa lio 17 d. 
ste bė jo krep ši nio rung ty nes tarp To-
ron to „Rap tors“ ir Kau no „Žal gi rio“. 
To ron to „Rap tors“ yra Šiau rės Ame-
ri kos krep ši nin kų tin klo pa grin di nė 
Ka na dos ko man da. Lie tu viai sir ga-
liai ir KLB na riai ga vo 10-20 nuoš.
bi lie tų kai nos nuo lai dą. (Bi lie tų kai-
nos sie kė nuo 25 iki 172 do le rių). 
Šias rung ty nes ste bė ti lie tu viai vy ko 
au to bu sais iš Mon tre a lio, Ota vos ir 
Ha mil to no, o lie tu vių kre di to ko o pe-
ra ty vai ne tik sa vo tar nau to jams pir-
ko bi lie tus, bet pa pil do mą nuo lai dą 

Kris ti nos ba lū nai tės nuo trau Ko je: lie tu vių Kre di to Ko o pe ra ty vas „pa ra ma“ Kraš to val dy bai įtei Kė 7000 
dol. Če Kį
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da vė ir ko o pe ra ty vo na riams bei ap-
rū pi no lie tu viš ko mis vė lia vė lė mis ir 
žy me ni mis. Gai la, kad „Air Ca na da“ 
Cen tre nei būg nai, nei vė lia vų ko tai 
ne bu vo lei džia mi, ta čiau lie tu viai-
sir ga liai iš ra din gi ir su gal vo jo, kaip 
pa si reikš ti.

Lie tu vių tau tos kan ki niams, 
trem ti niams ir lais vės ko vo to jams 
pri si min ti, jau dau giau kaip prieš 40 
me tų bu vo pa sta ty tas dail. Te les fo ro 
Va liaus su kur tas lie tu viš kas kry žius 
Ka na dos kan ki nių šven to riu je Mid-
lan de, On ta rio pro vin ci jos XVI am-
žiaus krikš čio ny bės lop šy je ir pir-
mų jų Ka na dos krikš čio nių šven tų jų 
nu kan ki ni mo vie to je. Kaip tiks liai 
ati ti ko prel. Jo no Staš ke vi čiaus mal-
da: „Vieš pa tie, ku ris įdie gei mei lę 
Ta vo kan čios žen klams ir lei dai jais 
iš puoš ti so dy bas, pa ke les ir lau kus, 
pri imk ir Lie tu vos kan ki nių au kas...“  
Kas met ren gia ma pi lig ri mi nė iš ky la, 
ei na mi Kry žiaus ke liai ir au ko ja mos 
šv. Mi šios. Šie met pro ce si jo je da-
ly va vo gau si ti kin čių jų mi nia, še ši 

Ka na dos lb Krašto ta ry bos su važia vi mo da ly viai. K. pošKaus nuotr.

ku ni gai ir dia ko nai, du cho rai, tri jų 
pa ra pi jų Ka na dos Ka ta li kių mo te rų 
drau gi jos na rės su tau ti niais dra bu-
žiais, To ron to kuo pos šiau liai su uni-
for mo mis ir Lie tu vos ka riuo me nės 
ka ri nin kai, pulk. An ta nas Plies kis ir 
pulk.ltn. An drius Gra chaus kis.

Spa lio 6-7 d. d. Mon tre a ly je 
bu vo šven čia mas Šv. Ka zi mie ro pa-
ra pi jos įkū ri mas. Tai kil ni ir džiu gi 
šven tė Ka na dos lie tu viams, nes tai 
bu vo pir mo ji lie tu viš ko ji pa ra pi-
ja Ka na do je. Šiai šven tei pa ryš kin ti 
Mon tre a ly je bu vo su reng ta XX KLB 
Kraš to ta ry bos pir mo ji se si ja. Prieš 
55 me tus šia me mies te su si rin kę lie-
tu vių ben druo me nių at sto vai ofi cia-
liai su kū rė Ka na dos Lie tu vių Ben-
druo me nę, ku ri 1963 m. Ka na dos 
vy riau sy bės ak tu bu vo įre gist ruo ta 
kaip kor po ra ci ja. 

Su va žia vi me da ly va vo 64 
KLB at sto vai ir kvies ti sve čiai iš 
ke tu rio li kos apy lin kių ir mies tų. Ši 
se si ja, kaip ir vi sos ki tos pra ei ty je, 
pra dė ta Ka na dos Him nu ir in vo ka ci-

ja. Lie tu vos vy riau sy bės var du su va-
žia vi mą svei ki no LR am ba sa do rė Si-
gu tė Jakš to ny tė, ge ne ra li nis gar bės 
kon su las Ka na do je Vy tau tas Ma tu-
kas, ge ne ra li nis kon su las New Yorke 
Jo nas Pa slaus kas, PLB pir mi nin kės 
Re gi nos Na ru šie nės var du – PLB 
val dy bos na rė An ge lė Vai čiū nie nė.

Ka den ci ją bai gian ti KLB KV 
pir mi nin kė Rū ta Ži lins kie nė su va-
žia vi mui pa tei kė val dy bos veik los 
apy skai tą, Al gir das Vai čiū nas ta ry-
bos na rius su pa žin di no su fi nan si ne 
KLB pa dė ti mi ir su Ka na dos mu zie-
jaus-ar chy vo veik la. Taip pat bu vo 
pra neš ta apie 2010 m. ren gia mą Dai-
nų šven tę To ron te. Per trau kos me tu 
Mon tre a lio apy lin kės val dy ba vai-
ši no da ly vius lie tu viš kais val giais ir 
vy nu.

Po pie ti nė je se si jos da ly je vy-
ko nau jos kraš to val dy bos, re vi zi jos 
ko mi si jos ir gar bės teis mo rin ki mai. 
Nau jai iš rink tai val dy bai va do vaus 
Jo a na Ku rai tė-La sie nė. 

AlgirdasVaičiūnas
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Šių me tų Pa dė kos sa vait ga-
lis Ka na do je bu vo ypač pra smin gas. 
Po il gų mė ne sių ruo šos spa lio 6-7 d. 
įvy ko kil ni šven tė – pir mo sios Ka-
na dos lie tu vių pa ra pi jos, Mon tre a lio 
Šv. Ka zi mie ro 100 me tų ju bi lie jus. 
Su va žia vo daug lie tu vių iš įvai rių 
Ka na dos pro vin ci jų, iš JAV, net iš 
Švei ca ri jos kar tu pa si džiaug ti vi są 
šimt me tį puo se lė tos pa ra pi jos gim-
ta die niu. Tai ne tik lie tu vių stip raus 
ti kė ji mo, bet ir jų gi laus tau ti nio są-
mo nin gu mo liu di ji mas.

Nors šven tės ren gi niai pra si-
dė jo šeš ta die nio po ky liu, nuo ry to 
vy ko KLB Kraš to ta ry bos su va žia vi-
mas, ku ris spe cia liai reng tas Mon tre-
a ly je, no rint, kad šio je šven tė je da ly-

Kazimierinėsdvasiosjubiliejus
MontrealioŠv.Kazimieroparapijos100metis

vau tų kuo dau giau įvai rių apy lin kių 
na rių. Re zo liu ci jo se ta ry ba ofi cia liai 
pa svei ki no Šv. Ka zi mie ro 100-me-
čio ren gė jus ir pa ra pi ją šia pro ga.

Mon tre a lio mies to cen tre, 
gro jant Ta do Kor ris sty gi nių kvin te-
tui, lie tu vių gau sy bė už pil dė Cen tre 
Mont-Ro y al erd vias pa tal pas. At si-
gai vin da mi prie ne mo ka mo ba ro ir 
pa si vai šin da mi iš ne šio ja mais įman-
triais už kan dė liais mon tre a lie čiai ir iš 
ki tur at vy ku sie ji pa ben dra vo, su si ti ko 
su se nais pa žįs ta mais, už mez gė ar ba 
at nau ji no ry šius su ma ty tais ir ne ma-
ty tais lie tu viais. Pa tal pos kam pe – ek-
ra nas, ku ria me kaip kny gos la pai at si-
sklei dė is to ri nės Šv. Ka zi mie ro pa ra-
pi jos gy ve ni mo nuo trau kos.

Pa ki lią nuo tai ką ar ti 400 sve-
čių at si ne šė į iš kil min go mis ka li jo-
mis pa puoš tą sa lę. Ten ren gė jų ko-
mi te to pir mi nin kė Jo a na Ada mo ny-
tė šil tai pa svei ki no vi sus, pa kvie tė 
Mon tre a lio apy lin kės pir mi nin ką 
Arū ną Staš ke vi čių va do vau ti va ka ro 
pro gra mai. Svei ki ni mo žo džius ta rė 
Lie tu vos am ba sa do rė Si gu tė Jakš to-
ny tė, KLB pir mi nin kė Rū ta Ži lins-
kie nė, mons. Mi chel Pa rent.

Žo dį ta rė il ga me tis vei kė jas 
Pet ras Ada mo nis. Nuo tai kin gą pro-
gra mą at li ko To ron to cho ras „Vo-
lun gė“, ku rio cho ris tai, ap si ren gę 
pra ėju sio šimt me čio „iš ei gi niais“ 
kos tiu mais, suk nio mis ir plunks nuo-
to mis skry bė lai tė mis, at li ko se no 

mon tre a lio šv. Ka zi mie ro pa ra pi jos 100me Čio ren gi mo Ko mi te tas: prie Ky je iš K. pa ra pi jos ad mi nist ra to rė ali
ce sKrups Ky tė, de ši nė je – 100me Čio Ko mi te to pir mi nin Kė jo a na ada mo ny tė. d. r. pu te rių nuotr.
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sti liaus, sen ti men ta lias mei lės dai-
nas, pia ni nu akom panuo jant Ilo nai 
Be res ne vi čie nei.

Sma gią mu zi ką tę sė or kest ras 
„Thre e’s Com pa ny“, ku ris po pui-
kios va ka rie nės su vi lio jo šok ti be ne 
vi sus sve čius – tar pais sta lai bu vo 
tuš ti, o ša lia or kest ro – tirš ta, ju dan-
ti, links ma ma sė žmo nių. Vėl gi bu vo 
pro ga pa ben drau ti, pa si šne kė ti.

Rim čiau nu si tei kę sek ma-
die nio ry tą vi si su si rin ko gies mių 
kon cer tui Šv. Ka zi mie ro šven to vė-
je. Gies mes at li ko Mon tre a lio lie-
tu vių cho ras, Ota vos cho ras „Ari-
ja“, To ron to „Vo lun gė“. Var go na vo 
Re je an ne Des chau tel. Iš kil min goje 
pro ce si joje da ly va vo or ga ni za ci jos 
su vė lia vo mis. Mi šioms va do va vo 
vysk. Lio nel Gen dron, kon ce leb ra vo 
mons. Mi chel Pa rent, prel. Ed mun-
das Put ri mas, kle bo nas kun. Alo y zas 
Vols kis, kun. Vy tau tas Staš ke vi čius, 
kun. dr. Fe lik sas Ju ce vi čius, kun. 
Ge di mi nas Miel da žis, kun. Pau lius 
Ma liš ka, kun. Au gus ti nas Si ma na-
vi čius, OFM, kun. Jo nas Ši lei ka, 
OFM, da ly vau jant diak. dr. Ka ziui 
Amb ro zai čiui, diak. Ber nar dui Be-
lic kui, OFM. Pa moks le vysk. Gen-
dron pri mi nė ti kė ji mo ma lo nę, ku ri 
įga li no lie tu vius taip il gai iš lai ky ti 
sa vo pa ra pi ją. Sa vo žo dy je Mi šioms 
pa si bai gus mons. Mi chel Pa rent pa-
si džiau gė lie tu vių įna šu į Mon tre a lio 
Baž ny čią, teig da mas, kad ši pa ra pi ja 
yra ne tik prie das, bet es mi nė jos da-
lis. Vi sus pa svei ki nio kle bo nas kun. 
Alo y zas Vols kis. Lie tu vos vys ku pų 
kon fe ren ci jos var du kal bė jo de le ga-
tas už sie nio lie tu vių ka ta li kų sie lo-
va dai prel. E. Put ri mas, pa si džiau gęs 
kun. dr. Fe lik so Ju ce vi čiaus da ly va-
vi mu šio je šven tė je. Po Mi šių dva-
si nin kai pa ly dė jo vys ku pą prie 100-
me čio pro ga pa sta ty to kry žiaus, ku rį 
jis pa lai mi no. 

Po to vi si vai ši no si pa ra pi jos 
sa lė je pa ruoš tais pie tu mis. Ir vėl vi si 
rin ko si šven to vė je iš kil min gam kon-
cer tui. Įspū din gai skam bė jo „Vo lun-
gės“ dai nos, di ri guo ja mos vad. D. 
Vis kon tie nės, To ron to Pri si kė li mo 
pa ra pi jos vai kų cho ro kan kli nin kių, 
va do vau ja mų Ž. Ja ne liū nie nės ir 

A. Va lai ty tės, me lo di jos; Mon tre a-
lio lie tu vių cho ro, va do vau ja mo A. 
Stan ke vi čiaus, ir Ota vos „Ari jos”, 
vad. Lo ret tos Lukš tai tės-Cas si dy, 
mu zi ki niai kū ri niai. Pa bai gai įsi jun-
gė ir pub li ka.

Po kon cer to vi si dar bu vo pa-
kvies ti vai šėms pa ra pi jos sa lė je. 

Iš si vež ta gra žių pri si mi ni mų 
ir dai liai su kur tas lei di nys. Met raš-
čio min tį pa siū lė Kris ti na Ši mo nė-
ly tė. Ren gi mo ko mi te tas iš lei do 140 
psl. lei di nį su dau gy be nuo trau kų. 
Su da ry to ja – So fi ja Bu lo tai tė. Įdo-
mus Ra sos Vai di lai tės Pa vi la nie nės 
me ni nis api pa vi da li ni mas. Kleb. 
kun. A.Vols kis su kū rė mal das. Nuo-
trau kas su rin ko Vi da Lie tuv nin kai-
tė, tech niš kai pa ruo šė Pat Pin gi to re 
ir Guy Že nai tis, teks tus tvar kė Pet-
ras Ada mo nis, Arū nas Staš ke vi čius 
ir Ry tis Bu lo ta. Lei di nys, iš leis tas 
su prie du – vaiz dap lokš te (DVD), 
ku rio je pa ra pi jos vaiz dai, dau gy-

To ron to, Ha mil to no ir ki tų 
apy lin kių lie tu viai spa lio 17 d. bu-
vo su plau kę į „Air Ca na da Cen tre“ 
pa ro dy ti sa vo so li da ru mą lie tu viams 
spor ti nin kams – Kau no „Žal gi rio“ 
krep ši nin kams. Lie tu vos tri spal vė 
ple vė sa vo vi suo se are nos kam puo-
se, o Lie tu vos var das bu vo ma ty ti 
ant marš ki nė lių, ke pu rai čių, pla ka-
tų. Sa vo so li da ru mu vi są are ną apie 
1000 lie tu vių žiū ro vų nu stel bė šū-
kiais „Lie tu va“, „Žal gi ris“. 

„Žal gi ris“ žai dė prieš To ron to 
„Rap tors“, – NBA (Šiau rės Ame ri kos 
na cio na li nė krep ši nio są jun ga) ko-
man dą ir jei ne pir mos ir pas ku ti nės 
ke tu rios žai di mo mi nu tės, „Žal gi ris“ 
ga lė jo di džiuo tis bent 10 taš kų per-
sva ra. De ja, pir mo sios mi nu tės bu vo 
ne lem tin gos, o pas ku ti nės, nors ir 
su di de le are no je da ly vau jan čių lie-
tu vių pa ska ta, šū kiais ir plo ji mais, 
pa si bai gė 105:99 „Rap tors“ nau dai. 
Vos tik prieš 4 mi nu tes „Žal gi ris“ 
ve dė 99:94, tik ne iš tę sė jo iki ga lo.

To ron to lie tu viai pla na vo ar-
čiau pa ben drau ti ir pa si vai šin ti su 
žal gi rie čiais, ta čiau sve čiai tu rė jo 

„Žalgiris“ To ron te

bė nuo trau kų iš pa ra pi jos pra ei ties, 
buvo ro do mi gro jant mu zi kai ir pa-
ra pi jie čiams dalijantis pri si mi ni-
mais. Plokš te lę pa ren gė Aras Pie-
čai tis ir Alek san dras Stan ke vi čius. 
Pa ra pi jos is to ri ją lie tu viš kai pa ra šė 
Pet ras Ada mo nis, an gliš kas teks tas 
– Arū no Staš ke vi čiaus, pran cū ziš kas 
– Ry čio Bu lo tos. 

Vi suo me nės di de lė pa dė ka, 
kaip iš reiš kė dr. Ale nas Pa vi la nis 
šven tės pa bai go je, ten ka ren gė jų ko-
mi te to pir mi nin kei Jo a nai Ada mo-
ny tei, vi ce pir mi nin kei Ali ce Skrups-
kai tei, mu zi ki nės pro gra mos ve dė jui 
Alek san drui Stan ke vi čiui, me no rei-
ka lų ve dė jai Ra sai Vai di lai tei Pa vi-
la nie nei ir kt. 

 Mon tre a lio lie tu viams ir sve-
čiams ši iš ki li šven tė liks džiaugs-
min gu pa tvir ti ni mu vi sų pa si di džia-
vi mo sa vo kil me ir ti kė ji mu.
ParengtapagalRamunėsjonaitienės

str.„tėviškėsžiburiuose“

sku bė ti į rung ty nes su New Yorko 
krep ši nin kais.

ŠAL FASS (Šiau rės Ame ri kos 
lie tu vių fi zi nio auk lė ji mo ir spor-
to są jun ga) Ka na dos sky rius daug 
pa stan gų įdė jo, kad pa da ry tų šias 
rung ty nes sa vo tiš ka spor to šven te 
To ron te. Žiū ro vus, ku rių bu vo apie 
15 tūks tan čių, pa si ti ko „Sū du vos“ 
kai mo ka pe la, o ypač gra žų įspū dį 
pa li ko rung ty nių pra džio je lie tu vio 
so lis to Rat kės su gie do ti Lie tu vos ir 
Ka na dos him nai. Lie tu viš kos ver slo 
įmo nės tei kė leng va tas bi lie tams įsi-
gy ti, vi so se lie tu viš ko se pa ra pi jo se, 
apy lin kė se ir lie tu vių cen truo se ren-
gi nys bu vo vie ši na mas spal vin gais 
pla ka tais. Ne kar tą skam bė jo ir lie tu-
viš ka dai na, o per trau kos me tu vyko 
trum pos Ana pi lio (Lie tu vių kan ki-
nių) ir Pri si kė li mo pa ra pi jų jau nų jų 
krep ši nin kų rung ty nės. 

Lie tu viams pa ki lią nuo tai ką 
drums tė tik tos ne lem tos pas ku ti-
nės trys žai di mo mi nu tės, ta čiau vi si 
džiau gė si ir di džia vo si „sa vo“ Žal gi-
riu.

AlgirdasVaičiūnas
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–Vasarą vykusiame PLB ir
PLJS kraštų pirmininkų suva
žiavime Kernavėje Jūs palietėte
lietuviųmoterų emigracijoje pro
blemas.Malonėkitepaaiškintide
taliau.

–Daug to kių mo te rų, ku rias 
var gin tų di džiu lės so cia li nės pro ble-
mos, ačiū Die vui, kol kas nė ra, bet 
pa ti pro ble ma eg zis tuo ja. Mo te ris, 
iš te kė ju si į už sie nį, jei gu ji ne pra-
dė jo dirb ti, jei gu ji ne pa kan ka mai 
mo ka kal bą ir yra pri klau so ma nuo 
sa vo vy ro ir jei gu ku ria me nors šei-
mos gy ve ni mo tarps ny je su tuok ti nių 
san ty kiai ne be si ru tu lio ja ir mo te riai 
ten ka skir tis, ji ta me kraš te tu ri la-
bai ma žai so cia li nių ga ran ti jų. Ji yra 
pri klau so ma nuo to kraš to, jei gu vai-

PLBreikėtųsocialiniokomitetobelgijoje

kai gi mę te nai. Jei gu vy res ni vai kai 
pra dė jo lan ky ti mo kyk lą, jie įsi gi jo  
drau gų, to dėl jai ne vi sa da pa pras ta 
vis ką mes ti ir grįž ti į Lie tu vą. To kių 
mo te rų kol kas ne skai čiuo ja me de-
šim ti mis, o vie ne tais, bet kiek vie na 
mo te ris, kiek vie na šei ma yra tra ge-
di ja. Ji nė ra bel gė, jai ma žai ga li-
my bių kur kreip tis, ji net gi teis mo 
me tu, kai ke lia mas klau si mas, kam 
ati duo ti vai kų glo bą, sun ku gau ti 
vai kų glo bą: ji ne dir ba, jos fi nan si nė 
pa dė tis yra pras ta. Bel gi jo je yra tam 
tik ros or ga ni za ci jos, ku rios to kiems 
žmo nėms tei kia, bet mi ni ma lią pa-
gal bą. Tai bū das ne gy ven ti skur de, 
bet to ne pa kan ka gau ti vai kų glo bą 
ir su si tvar ky ti gy ve ni mą. 

Klai da yra tai, kad daž niau siai 

iš te kė da ma ji ne pa si do mi sa vo tei sė-
mis. Iš ėju si iš vy ro na mų ji lie ka vie-
na to je ša ly je. Nė ra bro lių, se se rų, 
tė vų, ku rie jai ga lė tų pa dė ti. Kai gy-
ve ni sa vo je ša ly je, tau at si ti ko bė da, 
tu nu bėg si pas ma mą, jai vai kus pa-
lik si, pa pra šy si bro lio ar se sers. Sve-
ti mo je ša ly je tu ne tu ri kur ei ti. O kur 
gy ven ti iš ėjus iš tų na mų? Kur gau ti 
pi ni gų nau jam bu tui nuo mo ti, kas ją 
pri ims su vai kais? Iš te kė ti, kad sky-
ry bų me tu pra tur tė ti – gal ir yra to-
kių uto pis čių, bet jos ga li ap si gau ti 
ir įkris ti tik į dar di des nę bė dą.

Kai bu vo ke lia mas klau si mas 
dėl so cia li nio ko mi te to PLB struk-
tū ro je, aš tam pri ta riau. Man at ro-
dė svar bu, kad tų mo te rų pro ble ma 
ne bū tų pa mirš ta, nes to je nau jo jo je 
emig ra ci jos ban go je to kio se ne di de-
lė se ša ly se kaip Bel gi ja, Olan di ja, 
yra la bai daug at va žia vu sių ir su kū-
ru sių šei mas su vie ti niais vy rais lie-
tu vių mo te rų. Kai mo te ris at si du ria 
to kio je si tu a ci jo je, nė ra struk tū ros, 
ku ri ga lė tų jai pa dė ti.

Pa na šio je si tu a ci jo je at si-
dū rė mo te ris, ku rios is to ri ja da bar 
skam ba Lie tu vos ži niask lai do je, kai 
Vo kie ti jos teis mas jos vai ko glo bą 
pri sky rė tė vui, gy ve nan čiam Vo kie-
ti jo je, o ji grį žo su tuo vai ku į Lie-
tu vą. Ir Bel gi jo je gy ve nan čių ke lių 
lie tu vių mo te rų si tu a ci ja yra pa na ši. 
Jos li ko Bel gi jo je ir vai kai li ko Bel-
gi jo je. Yra mo te rų, ku rios ko vo ja dėl 
tų vai kų. Vyks ta var gi nan tis sky ry-
bų pro ce sas. Jos ieš ko dar bų, ku rių 
Bel gi jo je nė ra dir bę. Iš ky la kal bos 
pro ble ma. No rė tų si, kad mes, Ben-
druo me nė, ga lė tu me kaip nors joms 
pa dė ti. Gal tu rė tų bū ti so cia li nis ko-
mi te tas ar fon das, kad bent pra džiai 
to kiai mo te riai – teis mo pro ce so me-
tu (o pro ce sas ga li tęs tis net 5 me tus) 
ir tuo jau po teis mo, kol ji su si kurs 
sau ma te ria li nę ba zę, ga lė tu me pa-
dė ti iš si kaps ty ti, kad vai kai ne ati-
tek tų tė vams, ku rie tuos vai kus nau-
do ja kaip kerš to, ko vos įran kį. Tuos 

PokalbissuBelgijosLBpirmininkeAurelijaGorisNoriene

au re li ja go ris no rie nė
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5 me tus mo te riai, ne tu rin čiai dar bo, 
jo kių so cia li nių ga ran ti jų, svei ka tos 
drau di mo, at si ran da la bai daug pro-
ble mų.

–Taigi kokia yra jūsų ben
druomenėBelgijoje?

–Mū sų Lie tu vių Ben druo me nė 
yra la bai spe ci fi nė, nes nuo lat Bel-
gi jo je gy ve nan čių yra la bai ne daug 
– dau giau ne gu 100 lie tu vių. Ne di-
de lė da lis yra pa bė gė liai po Ant ro jo 
pa sau li nio ka ro, o di džio ji da lis yra 
be si kei čian tys lie tu viai – at va žiuo-
jan tys ir iš va žiuo jan tys dirb ti Eu ro-
pos ins ti tu ci jo se. Yra žmo nių, ku rie 
at va žiuo ja pus me čiui, yra to kių, ku-
rie at va žiuo ja 10 me tų pa gal kon-
trak tus. To kių žmo nių ne ma žai. O 
iš vi so pri skai čiuo ja ma apie 1 tūkst. 
lie tu vių. Dėl to yra spe ci fiš ka ir mū-
sų veik la.

Vie ti nių žmo nių po rei kiai yra 
vie no kie, žmo nių, ku rie at va žiuo-
ja dirb ti lai ki nai ins ti tu ci jo se, dar-
bo ap lin ka ir po rei kiai yra ki to kie. 
Pvz., vie ti niai žmo nės, daž niau siai 
pe ri fe ri jo je, dir ba su fla man dais ar 
su vo lo nais, jie sa vo dar be kal ba ar-
ba pran cū ziš kai, ar ba fla man diš kai 
ir lais va lai kiu no ri dau giau su si tik ti 
su lie tu viais, no ri vai kams duo ti ga-
li my bę su si tik ti su lie tu viais, pa kal-
bė ti, pa ben drau ti lie tu viš kai. Briu-
se lio ins ti tu ci jo se dir ban tys žmo nės 
net ir dar be ben drau ja lie tu viš kai ir 
lais va lai kiu la biau no ri pa žin ti tarp-
tau ti nę ter pę, su si pa žin ti su bel gais, 
ki tų tau ty bių žmo nė mis. Taip bū na, 
kad vie no je laip ti nė je gy ve na ke lios 
lie tu viš kos šei mos, vai kai ei na į tą 
pa čią lie tu viš ką mo kyk lą. 

Mes, Ben druo me nė, ban dom 
jung ti abi tas ka te go ri jas žmo nių. 
Mums jie vi si yra lie tu viai. 

–Kas gali būti tas bendras
vardiklis?

–Ieš kom, kas ga li bū ti įdo mu 
ir tiems, ir ki tiems. Sa ky kim, kas pa-
si tei si no iki šiol – tai spor to šven tės. 
Spor tas yra įdo mus ir vie ti niams, 
ir lai ki nai at vyks tan tiems. Spor to 
šven tė kar tą per me tus yra kol kas 
di džiau sias mū sų ren gi nys ir į jį su-

si ren ka dau giau siai žmo nių. Ban-
dom at vež ti spek tak lį iš Lie tu vos, pa-
ro dą, kon cer tą. Vie ti niams vis kas, kas 
at vež ta iš Lie tu vos, yra įdo mu. Jiems 
įdo mios ir ka len do ri nės, tra di ci nės 
šven tės, ku rias ir gi ren gia me. Jo ni nės, 
Ka lė dos yra lan ko mos ir lai ki nų jų gy-
ven to jų, bet ma žiau. O ren gi niai, ku-
riuo se da ly vau ja Lie tu vos me ni nin kai, 
tu ri pa si se ki mą abie jo se pu sė se.

–O kaip lietuviška mokyk
lėlė?

–Yra mo kyk la su au gu siems, 
vai kų tė vams, ku rių part ne riai yra 
bel gai. Jie lan ko lie tu vių kal bos kur-
sus. Ir yra ki ta da lis – vai kų klu bas. 
Kur sai su au gu siems yra re gu lia res-
ni, da ly viai ren ka si kiek vie ną sa-
vait ga lį, o vai kai ren ka si tik kar tą 
per mė ne sį. Eu ro pos ins ti tu ci jų dar-
buo to jai tu ri net gi dvi mo kyk las, kur 
yra ga li my bė vai kams lan ky ti lie tu-
viš kai vi sas pa mo kas. Bet į tas mo-
kyk las ne pa ten ka nei NA TO at sto vy-
bės vai kai, nei vai kai iš am ba sa dos, 
nei vai kai iš ben druo me nės. Tiems, 
ku riems nė ra ga li my bių ten pa tek ti, 
pa tys ban do me kaž ką or ga ni zuo ti. 
Tie sa, su au gu siems yra vie na aukš-
tes nio ji Briu se lio mo kyk la, kur ga li-
ma lan ky ti lie tu vių kal bos pa mo kas 
su au gu siems, ir yra po ra pri va čių 
lie tu vių kal bos  mo kytojų. 

–Patiiškoduonąvalgote?
–Aš esu šei mos gy dy to ja. Bel-

gi jo je 3 me tus stu di ja vau, bai giau 
bel giš ką uni ver si te tą ir li kau dirb ti. 

–Kaip įsitraukėte įLietuvių
Bendruomenėsveiklą?

–Tuo me tu lie tu vių Bel gi jo je 
bu vo la bai ma žai ir man la bai trū ko 
lie tu vių kal bos, lie tu viš kų šven čių, 
pa čių lie tu vių. Pa ban džiau žmo nes 
su bur ti. Aš bu vau vie na iš ini cia-
to rių at gai vin ti ben druo me nę. Mū-
sų ben druo me nei jau 60 me tų. Tuo 
me tu pir mi nin kė bu vo jau ga na pa-

gy ve nu si ir ji jau ni mui sa kė: aš jau 
ne be ga liu, im ki tės jūs. Bū re lis jau ni-
mo ap si jun gė ir nu ta rė at kur ti veik lą. 
Tuo me tu bu vo ki ta si tu a ci ja – ma-
žai di plo ma tų, ma žai lie tu vių dir bo 
ins ti tu ci jo se. Tie ke li šim tai lie tu vių 
Briu se ly je vie ni ki tus pa ži no jo pa-
var dė mis ir šei mo mis. Da bar ap rėp ti 
juos jau sun kiau.

–Jūspirmąkartądalyvavote
atnaujintojeSeimoirPLBkomisi
joje.KokieJūsųįspūdžiai?

–Aš esu op ti mis tė. Man vi są 
lai ką į at ei tį no ri si žiū rė ti su vil ti mi. 
Vie na ver tus, pa ma čiau, kad Sei mo 
na riams tas dar bas ne įdo mus. Jei gu 
jiems mū sų nuo mo nė, mū sų pa tir tis 
nė ra įdo mi, tai ko kia pras mė mums 
iš to li va žiuo ti į Lie tu vą ir tar pu sa-
vy je dis ku tuo ti? Dis ku si ja tar pu sa-
vy je ga li vyk ti sa vuo se ren gi niuo-
se ir nė ra rei ka lo rink ti at sto vų bei 
va žiuo ti į Lie tu vą už sa vo pi ni gus. 
Bet ma nau, kad ko mi si ja yra rei ka-
lin ga. Ti kiuo si, kad Sei mo na riai lai-
kui bė gant su pras, kad jų rin kė jams 
čia, Lie tu vo je, taip pat ak tu a lūs mig-
ra ci jos – imig ra ci jos ir emig ra ci jos 
– klau si mai ir gal būt pa tys rin kė jai 
bū si muo sius Sei mo na rius pa ska tins 
ta lin kme kaž ką da ry ti. Jei gu prieš 
ket ve rius me tus ma ma kai me bu vo 
lai min ga, kad jos sū nus tu ri ga li my-
bę iš va žiuo ti pa dir bė ti į už sie nį, tai 
da bar ta mo čiu tė, vis dar te be au gin-
da ma sa vo anū kus, ku rie tė vus ma-
to po rą kar tų per me tus, gal vo ja jau 
ki taip. Jai no rė tų si, kad tas sū nus ar 
duk tė ga lė tų grįž ti į Lie tu vą dirb ti ir 
pa tys au gin tų vai kus. Žmo nėms ne 
tas pats, ką apie tai gal vo ja vie na ar 
ki ta par ti ja, vie na ar ki ta frak ci ja ir 
ką dėl to da ro. To dėl ti kiuo si, kad 
ki tuo se Sei mo rin ki muo se po žiū ris į 
mig ra ci ją bus vie na iš svar bių te mų, 
ne tik di des nė pen si ja ar ky lan čios 
pro duk tų kai nos. Ti kiu, kad ki tą ka-
den ci ją ir mū sų ko mi si ja Sei mo na-
riams taps svar bes nė.

KITAME NUMERYJE NORVEGIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
PIRMININKĖ DAINA BOGDANIENĖ PATEIKS SAVO POŽIŪRĮ Į 

IŠEIVIJOS PROBLEMAS. KVIEČIAME DISKUTUOTI „PASAULIO 
LIETUVIO“ PUSLAPIUOSE.
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Ne se niai į PLB bu vo įtrauk ta 
slo vė nų-lie tu vių drau gi ja „Bal ti ca“. 
Trum pai su pa žin di na me su šia Slo-
vė ni jo je 2006 m. rug pjū čio mė ne sį 
ofi cia liai įre gist ruo ta or ga ni za ci ja. 

Slo vė nų-lie tu vių drau gi jos 
„Bal ti ca“ pre zi den tas Ar vy das Kud-
re vi čius ra šo, kad drau gi jos įkū ri mo 
pa ska tos ir veik los spe ci fi ka yra nu-
lem ta pir miau sia itin ma žo lie tu vių 
skai čiaus Slo vė ni jo je. Iš vi so čia pri-
skai čiuo ja ma apie 20 žmo nių. Tu rint 
ome ny je, kad da lį jų su da ro taip pat ir 
stu den tai, stu di juo jan tys pa gal mai nų 
pro gra mas, bei nuo lat čia gy ve nan-
tys spor ti nin kai. Tai dau giau sia jau ni 
žmo nės iki 30 m. am žiaus (iš sky rus 
pa tį pre zi den tą, ku ris čia gy ve na jau 
dau giau nei 20 m.). Pre zi den tas ra šo, 
kad da liai lie tu vių ben druo me nėms 
bū din ga veik la Slo vė ni jo je kol kas 
nė ra ak tu a li (pvz., lie tu viš ka mo kyk-
lė lė, spau da ir pan.). 

Anot A. Kud re vi čiaus, pa grin-
di nės prie žas tys drau gi jai įkur ti (ša-
lia ben drų jų lie tu vių bū ri mo ir lie tu-
vy bės iš sau go ji mo klau si mų) bu vo 
no ras pri si dė ti prie di des nio Lie tu-
vos pa ži ni mo Slo vė ni jo je. Ka dan gi 
ša lys yra ga na neut ra lios is to riš kai, 

NaujasPLBnarys–„Baltica“
mai nai įvai rio se sri ty se taip pat ma-
žes ni nei su ki to mis ša li mis, čia jau-
čia mas in for ma ci jos apie Lie tu vą ir 
lie tu vius trū ku mas. Vie na iš prie žas-
čių bu vo taip pat ir jo kios Lie tu vos 
vals ty bę at sto vau jan čios ins ti tu ci-
jos – am ba sa dos ar pan. ne bu vi mas 
Slo vė ni jo je. „Ki ta ver tus, gy ven da-
mi čia su ti ko me dau gy bę Lie tu vos 
drau gų, ypač kul tū ros sri ty je. Iš jų 
ir jau tė me di de lį po rei kį il gus me tus 
pri va čia me ly gy je vyk dy tą veik lą 
ins ti tu cio na li zuo ti, – ra šo A. Kud re-
vi čius. – Taip gi mė Slo vė nų-lie tu vių 
drau gi jos kon cep ci ja, mū sų veik lą 
iš ple čiant dviem kryp ti mis. 

Dar prieš re gist ruo da mi drau-
gi ją, 2006 m. pa va sa rį, Ljubl ja nos 
uni ver si te te (Me nų fa kul te te) pra-
dė jo me vė liau tra di ci niu ta pu sį ren-
gi nių cik lą „Lit vo ma ni ja“, siek da mi 
stu den tams pri sta ty ti Lie tu vą. Pir-
muo ju ren gi niu ta po lie tu vių kal bos 
pri sta ty mas, į ku rį at vy ko ir at sto vai 
iš am ba sa dos Aust ri jo je. Vė liau, už-
mez gė me pro duk ty vų ben dra dar-
bia vi mą su Slo vė ni jos na cio na li nio 
ra di jo ant rą ja pro gra ma, pa dė jo me 
reng ti lai dą apie Lie tu vą. Ir to liau 
juos kon sul tuo ja me in for ma ci jos 

apie Lie tu vą klau si mais. Tas ben dra-
dar bia vi mas tę sia si ir iki šiol – kaip 
tik ne se niai jiems įtei kė me lie tu viš-
kos mu zi kos CD ko lek ci ją, jie yra 
mū sų or ga ni zuo ja mo lie tu viš ko fes-
ti va lio in for ma ci niai rė mė jai. 

Įre gist ra vę drau gi ją, 2006 m. 
gruo džio mė ne sį, su ren gė me ir jos 
ofi cia lų pri sta ty mą slo vė nų vi suo me-
nei. Į ren gi nį at vy ko at sto vai iš am-
ba sa dos Aust ri jo je, slo vė nų me dia 
at sto vai, apie ša lių ben dra dar bia vi-
mą kal be jo tiek ver slo (slo vė nų fir-
mos „Krka“, eks por tuo jan čios pro-
duk ci ją į Lie tu vą), kul tū ros (at sto vas 
iš Ljubl ja nos uni ver si te to) at sto vai. 

2007 m. pa va sa rį to liau tę sė me 
„Lit vo ma ni ja“ veik lą uni ver si te te, 
ben dra dar bia vo me Eu ro pos die no se 
Ljubl ja no je. Su am ba sa dos Aust ri jo je 
pa gal ba pa ren gė me lie tu vių ku li na ri-
jos pri sta ty mą. Taip pat vi są tą lai ką 
sten gė mės at kreip ti dė me sį į lie tu vių 
kal bos stu di jų stei gi mo Ljubl ja nos 
uni ver si te te klau si mą. Pa aiš kė jus 
pla nams nuo šių me tų ru dens-žie mos 
steig ti Lie tu vos am ba sa dą Slo vė ni jo-
je, anks čiau su ma ny tą lie tu viš kų fil-
mų fes ti va lį nu spren dė me iš plės ti ir 
su reng ti Lie tu vių kul tū ros sa vai tę – 
kaip am ba sa dos stei gi mą ly din tį ren-
gi nį. Or ga ni zuo jant ren gi nį nuo pat 
pra džių ben dra dar biau ja me su Lie-
tu vos am ba sa dos Aust ri jo je (kol dar 
nė ra ati da ry ta am ba sa da čia) pa ta rė ja 
Auš ra Se maš kie ne, dir ban cia Ljubl-
ja no je. Dėl pa ra mos šiam ren gi niui, 
Auš ros Se maš kie nės pa tar ti, krei pė-
mės į TMID. 

Šiuo me tu drau gi jo je yra 18 
tik rų jų na rių (mo kan čių na rio mo-
kes tį), tarp jų – ir ke li slo vė nai. Nors 
mū sų nė ra daug ir esa me „jau ni“, 
ma no me, kad po ten cia lo tik rai tu ri-
me, kaip ir Lie tu vos bei Slo vė ni jos 
san ty kiuo se dar dau gy bė ne iš nau do-
tų ga li my bių, – ra šo Slo vė nų-lie tu-
vių drau gi jos „Bal ti ca“ pre zi den tas 
Ar vy das Kud re vi čius ir kvie čia vi-
sus da ly vau ti Lie tu vių kul tū ros sa-
vai tės ren gi niuo se lap kri čio 20–24 
die no mis Ljubl ja no je. 

sloVėNijoje

slovėnijos sostinės ljubljanos vaizdas
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Su si vie ni ji mas lie tu vių Ar gen-
ti no je pa ruo šė Ant rą jį lie tu vių vai kų 
pa va sa rio su ti ki mą, ku ris įvy ko rug-
sė jo 16 die ną, sek ma die nį. 

Ren gi ny je da ly va vo ber niu kai 
ir mer gai tės, at vy kę iš įvai rių lie tu-
vių drau gi jų (Lie tu vių cen tro, Min-

Omessulaukėmepavasario argentinoje

dau go ir Ne mu no drau gi jų, Su si vie-
ni ji mo lie tu vių Ar gen ti no je). Di de lė 
da lis vai ku čių at vy ko kar tu su tė ve-
liais. Vy ko žai di mai ir vi so kie ki to-
kie pa links mi ni mai, bu vo pa ruoš ti 
ska nūs pie tūs.

Bai giant vi sų ke tu rių gru pių 

vai ku čiai ap si ren gė sa vo tau ti niais 
rū bais ir pa šo ko po ke le tą lie tu viš kų 
šo kių. O pub li ka už tai juos ap do va-
no jo dau gy be plo ji mų. 

Sma gu ma ty ti ma žu čius au-
gant lie tu viš ko je ap lin ko je!

ArnaldoVezbickas

Siek da ma svar biau sius Lie tu vos sak ra li nius ob jek tus kom plek siš kai pri tai ky ti vie šie siems 
tu riz mo ir pi lig ri mų po rei kiams, at si žvelg da ma į Lie tu vos vys ku pų kon fe ren ci jos spren di mą kur-
ti Lie tu vo je Jo no Pau liaus II pi lig ri mų ke lią, LR Vy riau sy bė nu ta rė pa tvir tin ti Jo no Pau liaus II 
pi lig ri mų ke lio kū ri mo ir jo ob jek tų pri tai ky mo pi lig ri mų ir tu riz mo reik mėms 2007–2013 me tų 
pro gra mą. Pa ves ta Ūkio mi nis te ri jai, ben dra dar biau jant su Lie tu vos vys ku pų kon fe ren ci ja, ko-
or di nuo ti Jo no Pau liaus II pi lig ri mų ke lio kū ri mo ir jo ob jek tų pri tai ky mo pi lig ri mų ir tu riz mo 
reik mėms 2007–2013 me tų pro gra mos įgy ven di ni mą. Pro jek tas bus fi nan suo ja ma vals ty bės, Eu-
ro pos Są jun gos struk tū ri nių fon dų, Pri va ti za vi mo fon do ir ki tų tei sė tai įgy tų lė šų. Įgy ven di nant 
pro gra mą re ko men duo ta da ly vau ti ir sa vi val dy bėms, Lie tu vos ban kui, Lie tu vos paštui, Lie tu vos 
tu riz mo plėt ros agen tū rai, Lie tu vos ar ki vys ku pi jų ir vys ku pi jų ku ri joms, Lie tu vos Šv. Ka zi mie ro 
se se rų kon gre ga ci jai.

DėlJonoPauliausIIpiligrimųkeliokūrimo
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Rug pjū čio mėn. 27 d. Pa sau lio 
Lie tu vių Jau ni mo są jun ga or ga ni za-
vo kon fe ren ci ją – „Lie tu va Ar gen ti-
nos mo kyk lo je“ (Es cu e la Nº 2 „Ju-
an Bau tis ta Al ber di“). Kon fe ren ci ja 
vy ko ry tą ir po pie tų, kad vi si mo-
ki niai ga lė tų dau giau su ži no ti apie 
Lie tu vą, jos is to ri ją, ge og ra fi ją, kul-
tū rą, pa pro čius. Prie kon fe ren ci jos 
or ga ni za vi mo pri si dė jo Ar gen ti nos 

Konferencija„LietuvaArgentinosmokykloje“

mo kyk los ir lie tu viš ko sios šeš ta die-
ni nės Jo no Ba sa na vi čiaus mo kyk los 
va do vy bė. To kiu bū du pui kiai bu vo 
ma ty ti, kaip ak ty viai ben drau ja lie-
tu viš kos or ga ni za ci jos su Ar gen ti nos 
ins ti tu ci jo mis. 

Ry tą kon cer ta vo „Ne mu no“ 
lie tu vių drau gi jos vai kų šo kių gru pė 
„Skaid ra“, ku ri pa ro dė pui kų spek-
tak lį.

Lie tu viš kai ra di jo pro gra mai 
„Ecos de Li tu a nia“ („Lie tu vos ai-
dai“) Neu quén pro vin ci jos cen tre 
(Ar gen ti nos ry tuo se, prie Či lės) bu-
vo įteik ta „Lanín de Oro“ („Auk si nis 
Lanín“) pre mi ja už ge riau sią 2006-
2007 m. Ar gen ti nos ra di jo pro gramą 
ki ta tau čių ben druo me nių ka te go ri-
jo je. Pre mi jos pa va di ni mas „La nin“ 
kilęs iš ug ni kal nio Lanín pa va di ni-
mo, ku ris yra to se vie to se.

Ap do va no ji mas vy ko pa čia-
me Neu quén mies to cen tre, Is pa ni-
jos lie tu vių drau gi jos pa tal po se. Tai 
bu vo pir mas toks ren gi nys Pa ta go ni-
jo je, jį or ga ni za vo „La nin de Oro“, 
pri va ti te le vi zi jos ir ra di jo pro gra ma 
vi sai Ar gen ti nai. Pa grin di nis ren gi-
nio or ga ni za to rius – „Pa ta go nų kul-
tū ros ir ko mu ni ka ci jos są jun ga”.

Kon fe ren ci ją rė mė bei pri si-
dė jo prie šio ren gi nio or ga ni za vi mo 
Lie tu vos am ba sa da Ar gen ti no je. Jos 
dė ka ga lė jo me žiū rė ti įvai rius fil mus 
apie Lie tu vą. 

Tarp sve čių bu vo kny gos „El 
Cof re de los re cu er dos“ (Pri si mi ni-
mų skry nia) au to riai. Iš vi so da ly va-
vo dau giau nei 200 žmo nių – mo ki nių 
bei Lie tu vių Ben druo me nės na rių.

Ju an Ig na cio Four ment Kal-
ve lis, PLJS at sto vas Pie tų Ame ri ko-
je, tei gia, kad šis ren gi nys yra la bai 
svar bus. „Ma nau, kad reng si me dau-
giau ši to kių pro jek tų, kur mo ki niai, 
mū sų at ei tis, dau giau su ži nos apie 
Lie tu vą. Jie ir gi ga lės pri si dė ti prie 
lie tu viš kos veik los tęs ti nu mo. Esu 
la bai pa ten kin tas, kad lie tu viš kos or-
ga ni za ci jos, ypač Lie tu vos am ba sa da 
Ar gen ti no je bei Ar gen ti nos ins ti tu ci-
jos ro do dė me sį mū sų veik lai, re mia 
ir pri pa žįs ta, kad jau ni mas tik rai yra 
mū sų ben druo me nių ir Lie tu vos at-
ei tis“.

PasaulioLietuviuJaunimo
Sajungos(PLJS)inf.

„EcosdeLituania“pripažintavisojeArgentinoje

lie tu viš Kos ra di jo pro gra mos „ecos de li tu a nia“ va do vas ju an ig na cio 
four ment Kal ve lis su tėveliais džiau gia si lai mė ji mu
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jUNGtiNėseAMeRiKosVAlstijose

Lie tu vių fon dą su JAV Lie tu vių 
Ben druo me ne jau sie ja 45-eri ben dra-
dar bia vi mo me tai. Per šį lai ko tar pį 
daug kas nu veik ta. Ga li me džiaug-
tis vei kian čiais lie tu viš kais cen trais, 
kul tū ri niais ren gi niais, lie tu viš ko mis 
mo kyk lo mis, spau da ir t.t.  Nors ir ne-
sant pa čiai pa lan kiau siai eko no mi nei 
si tu a ci jai JAV, sma gu pa žy mė ti, jog 
2007 m. Lie tu vių fon do pel no skirs ty-
mo ko mi si ja JAV Lie tu vių Ben druo-
me nei, įskai tant Kraš to val dy bą, Švie-
ti mo rei ka lų ta ry bą, Re li gi nių rei ka lų 
ta ry bą, Kul tū ros ta ry bą, So cia li nių 
rei ka lų ta ry bą bei ki tiems Lie tu vių 
Ben druo me nės pro jek tus, iš vi so pa-
sky rė 154 415 dol. pa ra mą, kas su da-
ro maž daug 30 proc. ben dros Lie tu vių 
fon do 2007 m. skirs ty tos su mos pa ra-
mai ir sti pen di joms.

Lie tu vių fon dą su Lie tu vių 
Ben druo me ne sie ja vie nas ir tas pats 
tiks las – lie tu vių kal bos, kul tū ros, tra-
di ci jų, tau tiš ku mo puo se lė ji mas. JAV 
iš ei vi ja da bar iš gy ve na sa vo tiš ką per-
mai nų lai ko tar pį. Tai yra gy ve ni miš kai 
dės nin gas ir ne iš ven gia mas reiš ki nys. 
Lie tu vo je vyks ta in ten sy vūs tarp tau ti-
niai eko no mi niai in teg ra ci jos pro ce-
sai, ku rie ska ti na gy ven to jų mig ra ci ją 
iš Lie tu vos, for muo ja si nau ja iš ei vi jos 
kar ta, su iš da lies ki to kiais po žiū riais 
ir tiks lais, ly gi nant su anks tes nė mis 
emig ran tų kar to mis. 

Sun ku bū tų pa neig ti fak tą, kad 
JAV Lie tu vių Ben druo me nė ir Lie tu-
vių fon das yra di džiau sios JAV lie-
tu vių iš ei vi jos vi suo me nės or ga ni za-
ci jos, ku rios, veik da mos sim bio zė je, 
ne ša di džiau sią at sa ko my bę iš ei vi jos 
lie tu viš ko je veik lo je, t.y. nuo šių or-
ga ni za ci jų veik los pri klau so ir pri-
klau sys imig ran tų lie tu viš kas gy ve-
ni mas at ei ty je. Bū tent šioms dviem 
or ga ni za ci joms ir ten ka svar biau sias 
už da vi nys – tau tiš ku mo iš lai ky mas. 
Tai iš ei vi jo je sėk min gai bu vo da ro-
ma ir anks čiau, ta čiau bū tent šia me 
is to ri jos eta pe tai yra ypač ak tu a lu. 

Mūsųtauta–mūsųateitis!
RamūnasAstrauskas

Lietuviųfondovaldybospirmininkas

Mū sų veik la tu ri 
bū ti stra te giš kai su-
ba lan suo ta, pa grįs ta 
prag ma ti niu pla na-
vi mu. 

Tu ri me di de-
lį kul tū ri nį ir ma-
te ria lų jį pa vel dą, 
su kaup tą vy res nės 
emig ran tų kar tos 
pa si au ko jan čiu dar-
bu. Ta čiau, ma ny-
čiau, tuo nė ra vi siš-
kai pa si nau do ja ma. 
Iš ei vi jos vi suo me ni-
nė ir kul tū ri nė veik-
la vyks ta, ta čiau ar 
pa kan ka mai ko or di-
nuo tai? Daž nai yra 
klau sia ma – kaip į 
lie tu viš ką iš ei vi jos 
veik lą įtrauk ti nau-
jai at vy ku sius, kaip 
juos su do min ti lie-
tu viš ka veik la? Tai sun kiau sias už-
da vi nys, ka dan gi nau jie ji emig ran tai 
tu ri ki to kį po žiū rį į lie tu viš ką veik lą, 
jų mig ra ci jos prie žas tys ski ria si nuo 
anks tes nių kar tų, daž nai ne iš kar to 
jau ni mas su vo kia lie tu viš kos veik los 
svar bą. Ne pai sant to, bū ti na su ras ti 
dia lo gą, su ras ti nau jai kar tai pri im-
ti ną bū dą įsi jung ti į lie tu viš ką veik-
lą, pa si jus ti svar biais šio je veik lo je. 
Džiau gia mės nuo la tos au gan čiu li tu-
a nis ti nių mo kyk lų mo ki nių skai čiu-
mi. Ta čiau tai yra cik liš kas reiš ki nys, 
ku rį są ly go ja iš ei vi jos kar tų kai ta. 
Kaip mes įsi vaiz duo ja me lie tu viš ką 
veik lą po ko kių 15-30 me tų? 

Yra ir dau giau svar bių klau si-
mų, į ku riuos tu rė tų at sa ky ti ir Lie tu-
vių Ben druo me nės, ir Lie tu vių fon do 
va do vai. Lai kas ne nu mal do mai bė-
ga. Tik or ga ni za ci jų dar ar ti mes nis 
ben dra dar bia vi mas ga li pa dė ti įgy-
ven din ti šiuos už da vi nius. Mes tu ri-
me at vi riau kal bė tis su pla či ą ja iš ei-
vi jos vi suo me nė, ne bi jo ti iš klau sy ti 

įvai rių nuo mo nių, re a liai ver tin ti si-
tu a ci ją, su da ry ti ben drą ko or di nuo tą 
veiks mų pla ną. Lie tu vių fon das yra 
at vi ras to kioms dis ku si joms, ne abe-
jo ju, kad ir Lie tu vių Ben druo me nės 
va do vy bė yra tuo la bai su in te re suo-
ta. To dėl kvie čiu apie tai pla čiau ir 
at vi rai pa dis ku tuo ti.

Ne pa slap tis, kad Lie tu vių 
fon do ir Lie tu vių Ben druo me nės 
san ty kiai tu rė jo ir tam sių pu sių, kas 
pa ken kė or ga ni za ci jų įvaiz džiui vi-
suo me nė je. Ta čiau tai yra jau pra ei-
tis. Tik rai ga li me pa si džiaug ti gra žiu 
ben dra dar bia vi mu pas ta rai siais me-
tais. Lie tu vių fon das nuo la tos au ga, 
ir ypač šiais me tais. Fon do ka pi ta las 
jau ar tė ja prie 17 mln. dol. su mos. 
Tai iš ties džiu gi nan tis fak tas, ro dan-
tis vi suo me nės pa si ti kė ji mą na rių 
or ga ni za ci ja. Pa tys su pran ta me, kad 
be lė šų, už si brėž tų tiks lų įgy ven din-
ti ne įma no ma. Tik Fon do nuo la ti nis 
au gi mas ga li už tik rin ti sėk min gą 

lie tu vių fon do val dy bos pir mi nin Kas ra mū nas 
ast raus Kas

nukeltaį32psl.
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lie tu vy bės puo se lė ji mo mi si ją. To-
dėl no rė čiau kreip tis į Lie tu vių Ben-
druo me nę su pra šy mu mo bi li zuo ti 
lie tu viš ką vi suo me nę nau jam Lie tu-
vių fon do lė šų tel ki mo va jui, tai yra 
pa kar to ti tai, kas įvy ko sep tin to jo 
de šimt me čio pra džio je. Vi suo me nei 
rei ka lin gas nau jas stip rus im pul sas. 
Su kė lę dau giau lė šų ga lė si me dau-
giau jų skir ti lie tu viš kai veik lai ir 
tuo už tik rin ti veik los tęs ti nu mą.

To dėl ma lo niai kvie čiu vi sus 
Lie tu vių Ben druo me nės va do vy bės, 
bei ak ty viuo sius na rius tap ti Lie tu-

Kiek vie na me iš mū sų glū di 
no ras pa lik ti at ei čiai nors ma žą da-
le ly tę sa vęs, pa lik ti pėd sa ką mū sų 
nu veik tų dar bų, mū sų gy ve ni mo... 
Pa pras tai tau rios sie los as me ny bė se 
šis jaus mas glū di la bai gi liai. Są mo-
nin gai to ne siek da mi jie to liau ei na 
vin giuo tais gy ve ni mo ta kais, sa vo 
švel niu žvilgs niu ir ty ru ge ru mu pa-
lies da mi tai vie ną, tai ki tą. Ir mes net 
ne jau čia me, kai, jiems mus pa lie tus, 
mū sų gy ve ni mas kei čia si. Tai su vo-
kia me tik ta da, kai už gęs ta jų akių 

vių fon do na riais. O tie, ku rie jau 
esa te na riai, pa di din ti sa vo įna šus. 
Tai bū tų pats ge riau sias pa vyz dys 
ki tiems lie tu viš ko sios iš ei vi jos vi-
suo me nės at sto vams. 

Lie tu vių fon das – Lie tu vių 
ben druo me nė – Lie tu viš ka vi suo-
me nė – tai tar si veik los gran di nė, 
ku ri tu rė tų tap ti am ži nuo ju va rik liu 
– „per pe tu um mo bi le“ – lie tu viš kos 
veik los ga ran tu.

Mū sų tau ta – mū sų at ei tis!
Parengtapagalpranešimą
jAVlbtarybossesijoje

2007-09-21-23

atkeltaiš31psl.

Plunksnosbrūkšniujisįamžino
savomeilętautai,artimui,Lietuvai...

švie sa, kai iš ryš kė ja jų ženg tų žings-
nių gi lūs pėd sa kai…

A.a. dr. Vy tau tas Už gi ris mi rė 
stai ga 2006 m. bir že lio mėn. 25 d. 
Kau ne. Šis įvy kis, pri bloš kęs šei mą, 
ar ti muo sius, po pa sau lį pla čiai ne nu-
ai dė jo, ta čiau la bai pa lie tė mus vi sus, 
ku rie pa ži no jo šį švel naus žvilgs nio, 
tau raus ge ru mo žmo gų. 

2007 m. lie pos mėn. Lie tu vių 
fon do su ves ti nė je ata skai to je įra šy-
ta ei lu tė: „Vy tau tas I. Už gi ris – pa li-
ki mas – $1,399,799.99”. Plunks nos 

brūkš niu a.a. dr. Vy tau tas Už gi ris 
įam ži no sa vo mei lę tau tai, ar ti mui, 
lie tu vy bės plė to tei ir tęs ti nu mui. 
Įam ži no taip, kaip ir gy ve no, per 
Lie tu vių fon dą pa lies da mas dau ge lį.

Dr. Vy tau tas Už gi ris gi mė 
1931 m. Pu ziš kiuo se, Tau ra gės ap-
skri ty je. 1944 m. kar tu su šei ma pa si-
trau kė į Vo kie ti ją. Į JAV at vy ko 1950 
m. Dr. Už gi ris bu vo me di ci nos ir fi-
zio lo gi jos dak ta ras, iki 1986 m. ty ri-
nė to jo dar bą dir bęs Har vard Scho ol 
of Pub lic He alth; dr. Už gi ris pa dė jo 
re da guo ti P. Če pė no kny gą „Nau jų jų 
lai kų Lie tu vos is to ri ja“, už baig da-
mas ant rą jį to mą au to riui mi rus.

Jis bu vo a.a. dr. Inos Če pė nai-
tės-Už gi rie nės vy ras, Bi ru tės Už gi-
ry tės-Ja sai tie nės, Ša rū no, Egi di jaus 
ir Oti li jos Už gi ry tės-Bar kaus kie nės 
bro lis, dė dė ir pus bro lis. Wor ces-
ter, MA Lie tu vių Ben druo me nės 
apy lin kės ir pa ra pi jos cho ro na rys, 
kul tū ri nių bei lab da ros or ga ni za ci jų 
rė mė jas; JAV ir Kau no gy ven to jas; 
lie tu vis.

Šiais me tais Lie tu vių fon das 
šven čia 45 me tų veik los ju bi lie jų. 
Lie tu vių fon das yra vie na reikš min-
giau sių lie tu vių iš ei vi jos or ga ni za ci-
jų. Lie tu vių fon das au ga dė ka mū-
sų tau tie čių nuo šir du mo, ge ru mo ir 
dos nu mo, to kių as me ny bių kaip a.a. 
dr. Vy tau tas Už gi ris.

vytautas užgiris
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Spa lio 1 d. am ži ny bėn iš ke lia-
vo dai li nin kė, Šv. Ka zi mie ro vie nuo-
li jos se suo Mer ce des. Ji sa vo že miš-
ką ją ke lio nę pa bai gė su lau ku si 92 
me tų, iš ku rių 72-ejus pra lei do kaip 
šio lie tu vių mo te rų vie nuo ly no na rė. 
Ji gy ve no ka zi mie rie čių vie nuo ly ne 
Chi ca go je.

Se suo Mer ce des gi mė 1915 m. 
ge gu žės 19 d. Juo zo ir Ur šu lės Mic-
ke vi čių, at vy ku sių į JAV iš Lie tu vos, 
šei mo je, įsi kū ru sio je Auš ros Var tų 
pa ra pi jos ra jo ne – Chi ca gos West si-
de apy lin kė je. Bai gu si pra džios mo-
kyk lą stu di ja vo Šv. Ka zi mie ro aka-
de mi jo je (da bar ji va di nama Ma ria 
High Scho ol). Vė liau moks lus tę sė 
De Paul uni ver si te te Chi ca go je, kur 
1952 m. ga vo fi lo so fi jos ba ka lau ro 
laips nį.

Tu rė da ma po mė gį dai lei vie-
nuo lė įsto jo į Chi ca gos dai lės ins-
ti tu tą, ku rį bai gė 1965 m. ta py bos 
ma gist ro laips niu. Vė liau yra daug 
ke lia vu si po Eu ro pą, gi li no dai lės 
stu di jas.

Il gą lai ką mo ky to ja vo (su per-
trau ko mis) Ma ria High Scho ol bei 
ki tur. Yra nu ta piu si daug pa veiks lų, 

Chicagaatsisveikinosudailininkeses.Mercedes
su kū ru si es tam pų, ak va re lių, iliust ra-
vu si kny gų. Pa si ro dė dau gy bė je gru-
pi nių lie tu vių ir ame ri kie čių dai lės 
pa ro dų. 1968 m. ir 1977 m. su ren gė 
per so na li nes pa ro das, yra lai mė ju si 
pre mi jų. Pri klau sė Lie tu vių mo te rų 
dai li nin kių drau gi jai. 1987-ai siais 
Ame ri kos lie tu vių mo te rų są jun ga 
se se lę Mer ce des iš rin ko žy miau sia 
tų me tų lie tu ve mo te ri mi.

Se suo Mer ce des su kū rė di-
džiu lį pa veiks lą ar chi tek to Jo no Mu-
lo ko su pro jek tuo tai Švč. Mer ge lės 
Ma ri jos Gi mi mo baž ny čiai Mar qu-
et te Par ke (šio paveikslo fragmentą 
spausdiname ant „Pasaulio lietuvio“ 
žur na lo 4-ojo vir še lio). Taip pat ki tas 
jos di džiu lis (16x30 pė dų) dar bas yra 
Šv. Ka zi mie ro se se rų vie nuo ly no au-
di to ri jo je. Vie nam se sers Mer ce des 
nu ta py tam Ma ri jos pa veiks lui da bar 
ieš ko ma vie tos Šv. An ta no baž ny čio-
je Ci ce ro, Illinois, mies te ly je. 

Ta cam ba ro mies tui Mek si ko je 
se suo Mer ce des nu pie šė Auš ros Var-
tų Ma ri jos pa veiks lą ir at li ko daug 
ki tų dar bų, ku rie il giems lai kams 
pri mins šią ne ei li nę Šv. Ka zi mie ro 
kon gre ga ci jos vie nuo lę dai li nin kę 

ses. Mer ce des Mic ke vi čiū tę.
Ve lio nės pa lai kai pa laidoti 

Šv. Ka zi mie ro lie tu vių ka pi nėse, 
vienuolių kazimieriečių panteone.

                 edvardasŠulaitis

Gau si Chi ca gos lie tu vių spau-
dos dar buo to jų šei ma per trum pą lai-
ką ge ro kai su ma žė jo. Ne se niai mus 
ap lei do Zu za na Juš ke vi čie nė, o rug-
sė jo 15 d. am ži ny bėn iš ke lia vo ir se-
na či ka gie tė, čia gy ve nu si 55 me tus 
– Ire na Truš kaus kai tė Re gie nė.

A.a. Ire na dau giau kaip dvi 
de šim tis me tų (1980-2002) dar ba vo-
si dien raš čio „Drau gas“ re dak ci jo je, 
re da ga vo šio laik raš čio skau tų bei 
spor to sky rius. Ji pri klau sė Lie tu vių 
žur na lis tų są jun gai, dau giau siai nu-
si pel nė vi sa sa vo šir di mi įsi trau ku si 
į lie tu vių skau tiš ko jo ju dė ji mo ei les.

Ire na Re gie nė gi mė 1925 m. 
va sa rio 7 d. Sas na vos vals čiu je, Ma-
ri jam po lės ap skri ty je. Jau nys tę pra-
lei do Šven to jo je ir Klai pė do je. 1944 

AmžinybėniškeliavoIrenaRegienė
m. bai gė Kre tin gos Vy tau to Di džio-
jo gim na zi ją ir tais pa čiais me tais, 
bėg da ma nuo ar tė jan čio fron to bei 
ta ry bi nės ka riuo me nės, pa si trau kė į 
Vo kie ti ją.

1945-1948 m. stu di ja vo uni-
ver si te te, taip pat mo ky to ja vo 
Schwein fur to pa bė gė lių sto vyk los 
lie tu vių gim na zi jo je.

1949 m. at vy ko į JAV ir iš pra-
džių ap si gy ve no Los An ge les mies-
te, Ca li for ni jo je. 1952 m. ji su kū rė 
šei mą su ge ro kai anks čiau į JAV 
at vy ku siu Ame ri kos ka ro ve te ra-
nu, vi suo me ni nin ku Al giu Re giu ir 
už au gi no tris sū nus – Al gį, Li ną ir 
Aud rių. 

Bū da ma skau te nuo 1952 m. 
vei kė Chi ca gos skau čių tun tuo se, 

bu vo „Ne ri jos“ jū rų skau tų tun ti nin-
kė. Taip pat Lie tu vių skau tų są jun-
gos (LSS) va di jos na rė, vyr. Skau ti-
nin kė.

Už sa vo veik lą bu vo ap do va-
no ta LSS įvai riais gar bės žy me ni-
mis.

Taip pat I. Re gie nė pri klau sė 
Ma žo sios Lie tu vos re zis ten ci niam 
są jū džiui, JAV Lie tu vių Ben druo me-
nei ir Lie tu vių res pub li ko nų ly gai. 
Ku rį lai ką ji dės tė žur na lis ti ką Lie-
tu vių pe da go gi nia me uni ver si te te.

Ire nos Re gie nės pa lai kai il si-
si Šv. Ka zi mie ro lie tu vių ka pi nė se 
Chi ca go je. „Pa li kom tė vy nę lai ki nai, 
ke lio nė pra il go am ži nai“ – tai jos pa-
čios žo džiai ant šei mos pa min klo. 

edvardasŠulaitis

ses. mer se des
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Kaip jau bu vo skelb ta spau-
do je, Lie tu vos švie ti mo ir moks lo 
mi nis te ri ja pa sky rė moks lo pre mi jas 
3 iš ki liau siems lie tu vių moks li nin-
kams. Man pa si tai kė ge ra pro ga su si-
pa žin ti su vie nu iš lau re a tų. Jis, kaip 
ir vi si ak ty vūs lie tu vių ben druo me-
ni nin kai, da ly va vo JAV LB Ta ry bos 
XVIII se si jos dar be Chi ca go je. Tai 
dr. Ri mas Vai čai tis, New Yorko apy-
gar dos ta ry bos na rys, Ko lum bi jos 
uni ver si te to pro fe so rius, avia ci nės ir 
kos mi nės in ži ne ri jos spe cia lis tas.

R. Vai čai čio li ki mas tik rai įdo-
mus, jo šak nys ve da į ra šy to jo Pra no 

RimasVaičaitis–Lietuvosmokslopremijoslaureatas
SigitaŠimkuvienė

JAVLBKraštovaldybosvicepirmininkė

Vai čai čio gi mi nę. Jis į Ame ri ką at-
vy ko 1960 m. Be si bai giant ka rui, 
1944 m., jo tė vas Kos tas Vai čai tis, 
pa si trau kė į Va ka rus, gal vo da mas, 
kad fron tas pra eis ir jis su grįš į Lie-
tu vą. Bet taip ne at si ti ko. Iš Vo kie ti-
jos, kaip ir dau ge lis to me to lie tu vių, 
jis iš vy ko į Ame ri ką. Tad Ri mas su 
dviem se se ri mis au go pas tė vo se se rį 
Kregž dan čių kai me, nes ma ma bu vo 
mi ru si dar 1939 m. Va len čiū nuo se 
bai gęs pra džios mo kyk lą ir sep tyn-
me tę, to liau Ri mas mo kė si Ki du lių 
vi du ri nė je mo kyk lo je. Dar mo ki niu 
bū da mas la bai mė go spor tą ir sa vi-

veik lą, sten gė si da ly vau ti įvai riuo se 
bū re liuo se. 1958 m. tė vas ta po Ame-
ri kos pi lie čiu ir pra dė jo tvar ky ti do-
ku men tus, kad ga lė tų at si vež ti sa vo 
vai kus į JAV. Chrus čio vo val dy mo 
lai kais JAV ir TSRS pa da rė su tar tį, 
ku ri lei do su jung ti šei mas. Taip Ri-
mas su jau nes ne se se ri mi Vir gi ni ja 
at vy ko į Ame ri ką, Chi ca gą. Kaip pa-
sa ko jo Ri mas, jis nė žo džio ne mo kė-
jo an gliš kai, pra dė jo mo ky tis kal bos 
pri va čiai, vė liau mo kė si gim na zi jo-
je, nes rei kė jo iš lai ky ti an glų kal bos 
ir Ame ri kos is to ri jos eg za mi nus. Po 
dve jų me tų gim na zi jos dar vie ne rius 

pro fe so rius ri mas vai Čai tis
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me tus jau nuo lis lan kė mies to ko le-
gi ją, gi lin da mas an glų kal bos, is to-
ri jos, so cia li nių moks lų ži nias, prieš 
sto jant į uni ver si te tą. Kaip tik tuo 
me tu Ri mas Vai čai tis įsi trau kė į lie-
tu viš ką veik lą, da ly va vo spor to ren-
gi niuo se, te at ro gru pė je, šo ko tau ti-
nių šo kių an sam bly je.

Įdo mus fak tas, kad Ri mas 
bu vo la bai ak ty vus spor ti nio ėji mo 
rung ty je. Jis apie tris de šimt kar tų 
yra iš ko vo jęs pir mų jų vie tų įvai rio se 
spor to var žy bo se. Ir tik vie na kliū tis 
– jis dar ne bu vo ta pęs JAV pi lie čiu 
– jį su lai kė nuo da ly va vi mo 1964 m. 
pa sau lio olim pia do je, ku ri vy ko To-
kio, Ja po ni jo je, mat Ri mas 1963 m. 
da ly va vo spor ti nin kų at ran ko je 20 
ki lo met rų spor ti nio ėji mo dis tan ci-
jo je ir sa vo re zul ta tu bu vo ant ras!

Stu di jas pra dė jęs 1963 m. Il-
li no jaus uni ver si te to ae ro nau ti kos 
ir ast ro nau ti kos in ži ne ri jos sri ty je, 
lie tu vai tis į moks lus ki bo la bai rim-
tai. Me tė mėgs ta mą spor ti nį ėji mą ir 
sa vi veik lą, stu di joms skir da mas po 
10-12 val. kas dien. Moks lai se kė si 
ne blo gai, tad jau 1967 m. įgi jo ba-
ka lau ro, 1968 m. – ma gist ro laips nį, 
o 1970 m. ap si gy nė dak ta ri nę di ser-
ta ci ją.

Dar įdo mu, kad gim na zis-
tu bū da mas sva jo jo ir pla na vo tap ti 
la kū nu ir jau bu vo pri im tas į vie ną 
avia ci jos mo kyk lą, bet sa vo ge ro 
drau go dr. Min dau go Vy gan do pa-
tar tas pa si kal bė jo su jo bro liu dr. 
Vy tau tu Vy gan tu, ku ris tuo me tu jau 
už ėmė aukš tas po zi ci jas Ame ri kos 
avia li ni jo se kaip psi cho lo gi jos spe-
cia lis tas. Dr. Vy gan tas pa pa sa ko jo, 
kad bai gus avia ci jos mo kyk lą be veik 
ne įma no ma tap ti ke lei vi nių lėk tu vų 
pi lo tu. Dau gu ma pi lo tų pa ima ma iš 
Ame ri kos ka ri nio lai vy no, tad su jais 
kon ku ruo ti ne įma no ma. Tas dr. Vy-
gan to pa sa ky mas pri ver tė su si mąs ty-
ti ir stu di jų kryp tį pa suk ti link ae ro-
nau ti kos.

Moks li nę ir pe da go gi nę veik-
lą pra dė jęs Il li no jaus uni ver si te te, 
Ae ro nau ti kos in ži ne ri jos ka ted ro je, 
nuo 1970 m. stu di jas tę sė Ko lum bi-
jos uni ver si te te, New Yorko vals ti jo-
je, kur da bar yra Gar bės pro fe so rius. 

Jo pa grin di nės moks lo sri tys – vib-
ro me cha ni ka, vė jo in ži ne ri ja, struk-
tū ri nė akus ti ka, at si tik ti niai vir pe siai 
ir me džia gų nuo var gis.

Dr. R. Vai čai tis nuo 1977 m. 
yra Gu gen hei mo lėk tu vų struk tū ros 
ins ti tu to di rek to rius, 2000-2006 m. 
bu vo Sta ty bos ir me cha ni nės in ži-
ne ri jos ka ted ros ve dė jas. Jis yra pa-
skel bęs apie 200 moks li nių dar bų 
įvai rio se in ži ne ri jos moks lo sri ty se.

1974-1977 m. dir bo kon sul-
tan tu Na cio na li nės ae ro nau ti kos ir 
kos mi nės erd vės ty ri mo ad mi nist ra-
ci jo je (NA SA) Re ak ty vi nių va rik lių 
la bo ra to ri jo je, spręs da mas svar bias 
ter mi nės izo lia ci jos vir pe sių pro-
ble mas kos mi niuo se erd vė lai viuo se. 
Čia dr. Vai čai tis su kū rė te ori nius ne-
tie si nių ir at si tik ti nių vir pe sių mo de-
lius, ku rie lei do pa to bu lin ti erd vė lai-
vių ter moi zo lia ci jos struk tū rą.

Vė jo ir van de ny no ban gų in-
ži ne ri jos moks lo sri ty je prof. Ri mas 
Vai čai tis pa to bu li no te ori nius me to-
dus ir pa tei kė spren di mus, ku riais 
re mian tis ga li ma tiks liau ap skai-
čiuo ti dan go rai žių, ka ban čių til tų, 
naf tos įren gi nių van de ny nuo se ir 
ki tų elas ti nių struk tū rų svy ra vi mus 
bei vir pe sius, nau do jant Mon te Kar-
lo me to dą.

Dau ge lį me tų dr. R. Vai čai tis 
nag ri nė jo triukš mo pro ble mas lėk tu-
vuo se ir kos mi nė se sto ty se. NA SA 
la bo ra to ri jo se su kū rė te ori nius me-
to dus triukš mo ana li zei ir kon tro lei. 
Vie nas pro jek tas bu vo NA SA pa ten-
tuo tas. Už šį ir ki tus aukš to ly gio 
moks li nius dar bus jam bu vo įteik ti 
įvai rūs ap do va no ji mai. R. Vai čai tis 
kar tu su dok to ran tū ro je stu di juo jan-
čiais stu den tais pa skel bė ne ma žai 
moks lo dar bų ne tie si nių ir at si tik ti-
nių vir pe sių kon tro lės sri ty je.

R. Vai čai čio moks li nis ben dra-
dar bia vi mas su Lie tu vos moks li nin-
kais pra si dė jo jau 1976 m. Lie tu vos 
moks lų aka de mi jos ir Vil niaus uni-
ver si te to kvie ti mu jis skai tė pra ne ši-
mus sa vo moks li nių dar bų te ma ti ka. 
1989 m. skai tė pa skai tas Vil niaus 
uni ver si te te, Lie tu vos moks lų aka-
de mi jo je, Vil niaus sta ty bos ins ti tu te 
(da bar VGTU) ir Kau no po li tech ni-

kos ins ti tu te (da bar KTU), sa vo lė-
šo mis nu pir ko rei ka lin gą apa ra tū rą 
KTU ir LŽŪU.

Lie tu vai at ga vus ne pri klau so-
my bę Ame ri kos moks li nin kas Lie tu-
vo je pa skai tas ir pra ne ši mus skai to 
vos ne kiek vie nais me tais. 

Ren giant 6-ąjį Moks lo ir kū ry-
bos sim po ziu mą 1989 m. Chi ca go je 
prof. R. Vai čai tis bu vo šio įspū din go 
renginio moks lo pro gra mos pir mi-
nin kas. Jo ir dr. Sta sio Bač kai čio pa-
stan go mis pir mą kar tą da ly va vo apie 
140 moks lo žmo nių iš Lie tu vos. Ir 
vė les niuo se Moks lo ir kū ry bos sim-
po ziu muo se pro fe so rius bu vo ak ty-
vus da ly vis, lek to rius.

Jau 20 m. pro fe so rius siun čia 
moks lo kny gas, va do vė lius, straips-
nius Lie tu vos moks li nin kams, uni-
ver si te tų bib lio te koms. 1990 m. 
įstei gė sti pen di jas stu di juo jan tiems 
me cha ni ką KTU, taip pat su da rė ga-
li my bę ke liems jau niems Lie tu vos 
moks li nin kams sta žuo tis Ko lum bi-
jos uni ver si te te. Bu vo ini cia to rius 
stei giant pa au ko ju sių lė šų as me nų 
var di nes sti pen di jas. Jo pa stan go mis 
bu vo įsteig tos sti pen di jos ir jau niems 
Lie tu vos mu zi kams, me ni nin kams 
bei ki tiems as me nims, ska ti nant juos 
pa si lik ti Lie tu vo je.

Dr. R. Vai čai tis ak ty viai da-
ly va vo at ku ri ant Vytauto Didžiojo 
universitetą ir pir muo sius pen ke rius 
me tus bu vo šio uni ver si te to Se na to 
na rys.

Pro fe so rius su ran da lai ko ir 
lie tu viš kai veik lai. 1979-1982 m. 
– tė vų ko mi te to pir mi nin kas New 
Yorko Mai ro nio li tu a nis ti nė je mo-
kyk lo je, dau ge lį me tų bu vo „At le to“ 
klu bo ko mi te to na rys. Jis Lie tu vių 
Ben duo me nės New Yorko apy lin kės 
ak ty vus na rys, ke lias ka den ci jas – 
JAV LB Ta ry bos na rys. 

Ri mas Vai čai tis džiau gia si sa-
vo šei ma – žmo na Auk se, duk ro mis 
Ri ma ir Kris ta, anū kais Jo nu, Ti mot-
hy ir Abi gail, o JAV Lie tu vių Ben-
druo me nė di džiuo ja si ben druo me-
ni nin ko dr. Ri mo Vai čai čio pui kiais 
pa sie ki mais ir lin ki jam kū ry bi nės 
sėk mės.
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Po dau ge lio me tų, spa lio 16-
18 d., Lie tu vo je vie šė jo Ka re li jos 
lie tu vių au to no mi jos de le ga ci ja, ku-
rią Aly taus mies to me ras bu vo pa-
kvie tęs da ly vau ti pa gy ve nu sių žmo-
nių die nos ren gi niuo se. To dėl tu rė jo-
me pro gą nors trum pai su si pa žin ti su 
šia me Eu ro pos šiau rės kraš te gy ve-
nan čiais tau tie čiais. 

Kaip pa pa sa ko jo Ka re li jos lie-
tu vių au to no mi jos pir mi nin kė Gi ta-
na Bui vy dai tė, Ka re li jo je gy ve na net 
1100 lie tu vių, iš ku rių tik 20 proc. te-
be mo ka lie tu vių kal bą, bet tai ne truk do 
jiems my lė ti Lie tu vą. 

Lie tu vių au to no mi ja gy vuo ja 
jau dve ji me tai, tai la bai veik li or ga-
ni za ci ja. To ji veik la pa kei tė net pa-

KarelijoslietuviaibuvoatvykęįLietuvą

RUsijoje

čius žmo nes, sa ko Gi ta na Bui vy dai-
tė, pra si dė jus lie tu viš kai veik lai dau-
ge lio lie tu vių šir dy se at gi mė pa si di-
džia vi mas sa vo kil me, o kai ku riems 
tas su pra ti mas pa kei tė net gy ve ni mą.   

„Mū sų gra žiuo se ren gi niuo se 
da ly vau ja la bai daug žmo nių, mus 
la bai pa lai ko ge ne ra li nis Lie tu vos 
kon su la tas, Lie tu vos so cia li nė ir 
dar bo mi nis te ri ja. Mes drau gau ja me 
su Aly taus mies tu ir Lie tu vių na mais 
Vil niu je, kur Ka re li jos lie tu vių au to-
no mi jos dė ka mo ko si 5 mū sų lie tu-
vių vai kai. Mes di džiuo ja mės, kad 2 
mū sų ber niu kai bu vo įtrauk ti į Lie-
tu vos sta lo te ni so rink ti nę. Tai pir mi 
vai kai iš Ka re li jos per vi są Lie tu vių 
na mų gy va vi mo is to ri ją“, – ra šė Gi-

ta na, no rė ju si su si tik ti ir su „Pa sau-
lio lie tu vio“ at sto vais. 

Lie tu vių de le ga ci ja, ku rios su-
dė ty je bu vo Gi ta na Bui vy dai tė su ma-
ma, so cia li nės or ga ni za ci jos va do ve 
Re gi na Tu pi cy na, taip pat Klav di ja 
Šle pi kie nė, Jus tas Erk ko ir Emi li ja 
Av ra men ko, ap si lan kė Lie tu vių na-
muo se, Tau ti nių ma žu mų ir iš ei vi jos 
de par ta men te, kur pa li ko me džia gos 
apie sa vo dar bą (au to no mi ja yra iš lei-
du si sa vo veik los plokš te lę), jie bu vo 
pa kvies ti kal bė ti per Lie tu vos ra di ją, 
ap lan kė Ge no ci do mu zie jų, kur ta rė si 
dėl ki tais me tais ruo šia mo Ka re li jo je 
sta ty ti pa min klo ant ma si nių au kų ka-
pų. Ka re li jo je, dirb da mi ver giš ko mis 
są ly go mis Be lo mor ka na lo sta ty bo je, 

sei me ap si lan Kė ir su si ti Ko su sei mo na re ire na de gu tie ne (de ši nė je) Ka re li jos lie tu vių au to no mi jos de le ga
ci ja: Klav di ja šle pi Kie nė, jus tas erK Ko, Ka re li jos lie tu vių au to no mi jos pirm. gi ta na bui vy dai tė, emi li ja av ra
men Ko, re gi na tu pi cy na
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žu vo per 1 tūks tan tį lie tu vių trem ti nių 
ir po li ti nių ka li nių. 

Ka re li jos lie tu viai ap si lan kė 
Sei me, bu vo pri sta ty ti Sei mo ir Pa sau-
lio Lie tu vių Ben druo me nės ko mi si jos 
po sė dy je, su si ti ko su Sei mo na re, at-
sto vau jan čia už sie nio lie tu viams, Ire na 
De gu tie ne, PLB val dy bos pir mi nin ke 
Re gi na Na rušie ne ir PLB at sto vu Lie-
tu vo je Gab rie lium Žem kal niu. 

Kaip mi nė ta, pas ku ti nis taš kas 
Lie tu vo je bu vo – Aly tus. 

Ti ki mės, kad pla čiau apie sa-
vo vieš na gę Lie tu vo je ir sa vo veik lą 
jie pa pa sa kos pa tys ki tuo se PL nu-
me riuo se.

Be je, Lie tu vo je jie ta rė si dėl 
gru pės Ka re li jos lie tu vių vai kų at-
siun ti mo at ei nan čią va sa rą į pa trio-
ti nio auk lė ji mo sto vyk lą, su si ti ko su 
Vil niaus uni ver si te to pro fe so riu mi 
Ser ge ju mi Tem či nu ir ta rė si dėl lie tu-
vių kal bos kur sų ren gi mo Ka re li jo je 
pa gal jo me to di ką, su eks kur si jo mis 
ap si lan kė ki to se Lie tu vos vie to vė se. 

Plinf.

„Kai aš pir mą kar tą siun čiau „Žo dį tarp mū sų“ ir Bib li ją an glų kal bos mo ky to jams Lie tu vo je, pir mo ji jų re-
ak ci ja bu vo jos ne skai ty ti, ka dan gi tai už ima daug lai ko. Ta da aš pa ta riau, kad kiek vie ną die ną jie pa skai ty tų Šv. 
Raš tą bent 5 mi nu tes. Tuo met ke le tą mi nu čių skir tų me di ta ci jai iš „Žo džio tarp mū sų“. Jei gu taip da ry si te kiek vie ną 
die ną, tai per tre jus me tus per skai ty si te vi są Šv. Raš tą. Aš pra šau, kad tai da ry tu mėt.”

Tai Al bert Gus taff iš JAV žo džiai, ku rie bu vo įdė ti į do va no tas Bib li jas Lie tu vos žmo nėms. Lie tu vių kil mės 
ame ri kie tis Al bert Gus taff (Gu ze vi čius) ir jo a. a. žmo na Le o na – sa va no riai, dir bę Šiau lių uni ver si te te 1991–1992 
me tais. Jų at vež tos kny gos, me to di nė ir ki ta me džia ga an glų kal ba (vė liau siųs ta ir į Šiau lių an glų kal bos mo ky to jų 
aso cia ci jos Isol de Po že lai tė-Da vis, AM, Cen tro bib lio te ką) tuo sun kiu Lie tu vos švie ti mui me tu bu vo di džiu lis tur tas 
mies to ir ap skri ties an glų kal bos mo ky to jams, mo ki niams, stu den tams.

2005 m. Al bert Gus taff pa siū lė pra tęs ti jo ir žmo nos pra dė tą pro jek tą „Bo oks to Lit hu a nia“, ku rį fi nan sa vo 
lie tu vių kil mės ame ri kie čiai ir ka na die čiai. Ka dan gi va do vė lių an glų kal ba sty giaus ne bė ra, Al bert Gus taff nu ta rė 
pa do va no ti Šven tą jį Raš tą ir lei di nio „Žo dis tarp mū sų“ (kas die nės me di ta ci jos) pre nu me ra tą Šiau lių ra jo no Aukš-
tel kės pa ra pi jie čiams. 2006 m. Tarp tau ti nės kon fe ren ci jos me tu to kia ga li my be pa si nau do jo an glų kal bos mo ky to-
jai, Šiau lių Ju liaus Ja no nio gim na zi jos ben druo me nė ir ki ti. Šiuo me tu pa do va no ta dau giau nei 130 Bib li jų ir kas-
die nių skai ti nių. Ne se niai mus pa sie kė ge ra ži nia – pro jek tas tę sia mas.

Kodėltaipsunkupriimtidovanas?Patyrękienonorsdosnumądažnaijaučiamėsįsiskolinę,turintyskaipnors
atsilyginti,atsimokėti.Sunkudėkingaipriimtidovanąirtikėti,kaddovanosdavėjaspaprasčiausiainorėjoparodyti
mylįsmus.                                        

                                                                                                 (iš kas die nių skai ti nių „Žodistarpmūsų“)
Nuo šir džiai dė ko ja me Al bert Gus taff už mei lę, šir dies ge ru mą ir rū pes tį, kad Die vo žo dis pa siek tų kiek vie ną 

žmo gų. Esa me dė kin gi  vi siems, pa dė ju siems įgy ven din ti šį pro jek tą, – Juo zui Po li kai čiui, (JAV), Vin cui Ko ly čiui 
(Ka na da), Ra mu čiui Vil čiaus kui (Lie tu va) ir vi sai ka ta li kų ben druo me nei. Lai ge ra sis Die vas ly di Jus ir lai mi na 
vi sus Jū sų dar bus!

Pa gar biai, 
Šiau lių an glų kal bos mo ky to jų aso cia ci ja, Aukš tel kės pa ra pi jos ir Šiau lių J. Ja no nio gim na zi jos ben druo me nės

Dovanotameilė

Ka re li jos lie tu viai bu vo pri sta ty ti sei mo ir plb Ko mi si jos po sė džio da
ly viams
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Jau ra šė me, kad spa lio 6 d. 
Lon do ne vy ko V Eu ro pos lie tu vių 
krep ši nio tur ny ras, ku rį or ga ni za-
vo Jung ti nės Ka ra lys tės Lie tu vių 
jau ni mo są jun ga. Eu ro pos lie tu vių 
krep ši nio tur ny ras – vie nin te lis kas-
me ti nis už sie nio lie tu viams skir tas 
spor to ren gi nys, ku ris su bu ria gau sų 
tau tie čių bū rį, ska ti na ben dra dar bia-
vi mą tarp skir tin gų už sie nio lie tu vių 
ben druo me nių, puo se lė ja lie tu vy bę 
ir tau ti nį ta pa tu mą. 

Pa grin di niai rė mė jai – Tau ti-
nių ma žu mų ir iš ei vi jos de par ta men-
tas prie LR Vy riau sy bės ir lie tu viš-
kų par duo tu vių tin klas „Li tu a ni ca“, 
taip pat „Lit hu a nian be er“, „ST part-
ners“, „Vi da & Sons“, „Au to evo lu-
tion“, „Lie tu viš ka sto ma to lo gi jos 
kli ni ka“, „Mo ne yg ram“, „a2a“ , Tra-
de Rec ruit ment“ ir „Eu ro bal ti ka“.

Europoslietuviųkrepšiniočempionato
taurėlikoJungtinėjeKaralystėje

DiDŽiojojebRitANijoje

V Eu ro pos krep ši nio čem pio-
na te da ly va vo 9 ko man dos iš sep-
ty nių Eu ro pos ša lių: Ai ri jos, Bel gi-
jos, Da ni jos, Ita li jos, Nor ve gi jos, 
Jung ti nės Ka ra lys tės ir Vo kie ti jos. 
Eu ro pos lie tu vių krep ši nio čem pio-
na to tau rė pa si li ko Jung ti nė je Ka ra-
lys tė je – Lon do no „Lit hu a nian BC“ 
ko man do je, ku ri vie no taš ko skir tu-
mu lai mė jo prieš Vo kie ti jos „Žal čių“ 
ko man dą.

Ren gi nio ati da ry me svei ki ni-
mo žo dį ta rė Lie tu vos am ba sa do rius 
Jung ti nė je Ka ra lys tė je Vy gau das 
Ušac kas. Jis sa kė, kad ko vos vi si, 
ta čiau lai mės Lie tu va, kas ir yra pa-
grin di nė čem pio na to idė ja. Am ba sa-
do rius taip pat įstei gė sa vo pri zą, ku-
rį įtei kė nau din giau siai čem pio na to 
žai dė jai Li nai Ag lins kai tei iš Vo kie-
ti jos „Žal čių“, ku rios var dą pas ku-

ti nių rung ty nių me tu skan da vo tiek 
JK, tiek Vo kie ti jos sir ga liai. 

Vie nas iš re mė jų lie tu viams.
com taip pat įstei gė sa vo pri zą. Už 
nar siau sią žai di mą bu vo ap do va no-
ta Nor ve gi jos „Re gi nos“ ko man dos 
mer gi na Sva ja Gi ly tė. Tin kla pio ren-
gė jai taip pat ap do va no jo ge riau sius 
bau dos me tė jus sir ga lius. Pri zą iš ko-
vo jo de vy nias iš de šim ties bau dos 
me ti mų pa tai kęs Rai mun das Ušac-
kas. 

Ren gi nio or ga ni za to riai Jung-
ti nės Ka ra lys tės lie tu vių jau ni mo są-
jun ga pa ten kin ta ren gi niu. Jau ni mo 
są jun gos įsteig tas pri zas – stik li nė 
tau rė su sti li zuo tu są jun gos sim bo liu 
– tri spal ve lieps na ati te ko Nar siau-
sios ko man dos ti tu lą iš ko vo ju siai 
Ai ri jos „Li tu a ni ca“ ko man dai. 

PADĖKAPASAULIOLIETUVIŲBENDRUOMENĖSFONDUI
PA SAU LIO LIE TU VIŲ BEN DRUO ME NĖ ŠIR DIN GAI DĖ KO JA JUMS UŽ PRA VE DI MĄ VA JAUS, KU RIO 

ME TU PA SAU LIO LIE TU VIŲ BEN DRUO ME NĖS VEIK LAI PA REM TI BU VO SU RINK TA 8100 DO LE RIŲ. 
DĖ KO JA ME FON DUI UŽ PA STAN GAS IR ĮDĖ TĄ DAR BĄ SU REN GIANT IR PRA VE DANT ŠĮ VA JŲ. 

DĖ KO JA ME VI SIEMS, KU RIE AU KO JO PA SAU LIO LIE TU VIŲ BEN DRUO ME NEI! GAU TO JI FI NAN SI NĖ 
PA RA MA – ITIN SVA RUS IN DĖ LIS VYK DANT IR SKA TI NANT PA SAU LIO LIE TU VIŲ BEN DRUO ME NĖS 
VEIK LĄ, KU RIOS PA GRIN DI NIS TIKS LAS – LIE TU VY BĖS IŠ LAI KY MAS. 

SU NUO ŠIR DŽIA PA DĖ KA JUMS VI SIEMS
REGINANARUŠIENĖ,PLB VAL DY BOS PIR MI NIN KĖ
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–Daugelio įVakarusatsidū
rusių lietuvių gyvenimus sulaužė
laikmečio kataklizmai, jie negalė
jo savęspritaikyti. Jumspasisekė
taprasme,kadJūsesateištoskar
tos,kuriegalėjosaverealizuoti.Ar
Jūs jaučiatės gyvenęs prasmingą
gyvenimą?

–Gal vis ko ir ne re a li za vau, 
kaip no rė jau. Kiek be bū čiau pa sie-
kęs, vis tiek ne si jaus čiau pa ten kin-
tas. Vi sa da at ro do, kad ga lė jai dau-
giau. Bet sa vo gy ve ni mo pra smin gu-
mu aš esu pa ten kin tas. Nors dar yra 
lai ko ir dau giau ko nors pa siek ti.

–Kokioje šeimoje Jūs užau
gote?ArįVakaruspasitraukėtesu
šeima?

–Ma no tė ve lis bu vo Kau no 
uni ver si te to pro fe so rius ir vie nas 
žy miau sių chi rur gų Lie tu vo je. Prof. 
Vy tau tas Sir vy dis, dr. Ka zys Bo be lis 
ir kt. pla čiai ži no mi gy dy to jai pri si-
me na jo pa skai tas. At si dū rėm pie tų 
Vo kie ti jo je, kai me ly je, 10 km. už 
Kemp te no mies to, kur su lau kė me 
ka ro pa bai gos. Gy ve ni mas bu vo nuo-
ty kin gas, virš mū sų gi lyn į Vo kie ti ją 
skrai dė daug or lai vių, bom bar da vo. 
Pas kui at ėjo ame ri kie čiai. Gy ve nom 
lie tu vių „dy pu kų“ la ge ry je. Man la-
bai pa ti ko la ge ry je – daug žmo nių, 
vai kų, vi si lie tu viai. Su sior ga ni za vo 
mo kyk la, vei kė skau tai, at ei ti nin kai, 
švie sie čiai. Lie tu viai mėgs ta or ga ni-
zuo tis, to dėl gy ve ni mas, bent man, 
vai kui, bu vo la bai įdo mus. 

–KaipsusiklostėtolesnisJū
sųgyvenimas?

–Lie tu vą aš ap lei dau 13 me tų. 
La ge ry je iš bu vau iki 18 me tų. Po to 
at si ra do me Ame ri ko je. Ten man pa-
si se kė pa kliū ti į ka ri nį ko le džą „The 
Ci ta del“, kur stu di ja vau elek tros in-

Lietuvaireikiapatriotiškainusiteikusiųžmonių
Lietuvoje nuo pat nepriklausomybės atkūrimo savo karine patirtimi dali

jasi JAV karo aviacijos dimisijosmajoras, dr.AlgirdasV.Kanauka, šiuome
tuGenerolo JonoŽemaičio LietuvosKaro akademijos docentas. Jis sutikoPL
skaitytojamspapasakotiapiesavogyvenimą.

ži ne ri ją, pas kui apie 20 me tų tar na-
vau ka ri nin ku JAV ka ro avia ci jo je. 
Da ly va vau Viet na mo ka re, F-111 
nai kin tu vų da li ny je. Ten bu vo įdo-
mi ir nuo ty kin ga pa tir tis. Ne tru kus 
po ka ro iš ėjau į at sar gą. Dar 14 me tų 
dir bau in ži nie riu mi ir va dy bi nin ku 
avia ci jos ir kos mo so pra mo nė je. 

Su lie tu viais man ne te ko daug 
ben drau ti, nes bu vau siun čia mas po 
vi są pa sau lį. Vi suo me ni nė je veik lo je 
tu rė jau pro gos da ly vau ti tarp ame-
ri kie čių. Ha va juo se bu vau „Hic kam 
Aero“ klu bo pre zi den tas. „Ae ro spa-
ce“ kor po ra ci jo je ket ve rius me tus 
bu vau Žmo niš ko jo pa žan gu mo (Hu-
man De ve lop ment) gru pės pre zi den-
tas, da ly va vau Vag ne rio mu zi kos 
mė gė jų, gy ny bi nės elek tro ni kos ir 
li te ra tū ros aso cia ci jo se. 

Šal to jo ka ro me tais gal vo jau, 
kad So vie tų Są jun ga su grius. Bū da-
mas ka riš kis daug skai čiau: Alek san-
drą Sol že ni cy ną, An drey Amal ri ką, 
Bo ri są Pa ster na ką, ku rie pra na ša vo 
SSSR griū tį. Aš tuo ti kė jau ir tai iš si-
pil dė, nors ra cio na lis tai ir po li ti niai 
ana li ti kai prog no za vo, kad to kių di-
de lių pa si kei ti mų ne bus. Man, kaip 
ir dau ge liui lais vų skai ty to jų, at ro dė, 
kad ko mu niz mas pra ra do sa vo eg zis-
ten ci jos pras mę. 

Tar ny bo je tek da vo su si tik ti su 
įvai rių mums ne drau giš kų ša lių ka-
ri nin kais, ku rie klaus da vo, iš kur aš, 
ir iš gir dę, kad iš Lie tu vos, su ne už-
mas kuo ta iro ni ja klaus da vo: kas ta 
Lie tu va da bar? Mėg da vau griežtai 
at sa ky ti: kol mes gy vi, Lie tu va ne-
pra žu vo. Jie su nuo sta ba pa si žiū rė-
da vo, bet tap da vo daug man da ges ni. 
Ke liau da mas per ame ri kie čių ka ri nes 
ba zes daž nai už ei da vau į jų bib lio te-
kas. Ieš ko da mas kny gų apie Lie tu vą 
ra dau vie ną, ku ri man ne pa ti ko. Tai 
bu vo lat vių au to riaus Gre go ry Meik-

sins pa ra šy ta „The Bal tic Rid dle“ 
(Bal ti jos mįs lė), ku ri, ma no nuo mo-
ne, bu vo rau do nų jų pro pa gan da, tei-
gian ti, kad Bal ti jos ša lys sa va no riš-
kai ir džiaugs min gai pri si jun gė prie 
so vie tų ro jaus ir bu vo iš gel bė tos nuo 
bai saus li ki mo ir t.t. Tą kny gą at-
ras da vau ir ki tų ba zių bib lio te ko se. 
Bu vo aiš ku, kad į ame ri kie čių ka ri-
nių ba zių bib lio te kas dez in for ma ci ja 
bu vo ki ša ma są mo nin gai, no rint pa-
veik ti ka riš kių ir jų šei mų gal vo se ną. 
Ta da su si ra dau JAV kon gres me no 
Kers te no pla čiai ži no mą pra ne ši mą 
apie ko mu nis tų ag re si ją (Cong res-
sman Char les J. Kers ten, a Re pub-
li can from Mil wau kee, Kers ten’s 
Com mit tee, now known as Com mit-
tee on Com mu nist Ag gres sion) ir 
ki tų ty ri nė to jų lei di nius ir pa ra šiau 
stip riai ar gu men tuo tą stu di ją, ku-
rio je įvar di jau tą kny gą kaip so vie-
tų pro pa gan dą ir pa siun čiau ją ka ro 

al gir das Ka nau Ka
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avia ci jos Ge ne ra li nei ins pek ci jai. Po 
ku rio lai ko tos „Bal ti jos mįs lės“ ka-
ri nė se skai tyk lo se jau ne be ras da vau. 
Bu vo ma lo nu pa jus ti sėk mę.  

Po Viet na mo ka ro iš ėjau į at-
sar gą tu rė da mas avia ci jos ma jo ro 
laips nį ir Bron zos žvaigž dės me da lį. 
Pa si trauk ti iš ka ry bos jau bu vo lai-
kas – Viet na mo ka ras bu vo pa si bai-
gęs, ka riuo me nė je pra si dė jo įvai rūs 
po ka rio pa si kei ti mai, o in dust ri jo je 
bu vu siems ka riš kiams at si da rė di de-
lės nau jos ga li my bės pri tai ky ti sa vo 

ka ri nę pa tir tį nau jų tech no lo gi jų kū-
ri mui. Dir bau „Hug hes He li cop ter 
Di vi sion of Sum ma Cor po ra tion“ 
(vie no je iš pra di nių ir gar sio jo Ho-
war do Hug hes nu my lė to je kom pa ni-
jo je) prie „Apa chi“ ko vi nio sraig tas-
par nio kon struk ci jos. Kai da bar pa-
ma tau tą or lai vį, tai vis žiū riu į sa vo 
in dė lį – elek tro ni nio ka ro gin kluo tės 
prie tai sus. Vė liau pa su kau į kos mi nę 
sri tį. Kos mi nė je pro gra mo je pra lei-
dau daug  įdo mių me tų. Dir bau su 
kos mi nių pa ly do vų ir„Žvaigž džių 

ka rų“ pro gra mo mis, ga na at sa kin-
go se tech no lo gi nės va dy bos pa rei-
go se, „The Ae ro spa ce Cor po ra tion“ 
prem je ri nė je JAV kos mi nės gy ny bos 
tech no lo gi jų va da vie tė je. Per vi są 
ka ri nės ir ci vi li nės tar ny bos lai ką 
pra plė čiau sa vo aka de mi nį aki ra-
tį. Su spė jau pa baig ti ne aki vaiz di nį 
Gin kluo tų pa jė gų in dust ri jos ko le-
džą (In dust rial Col le ge of the Ar med 
For ces) ir dar už si tar nau ti ver slo ad-
mi nist ra ci jos ma gist ro laips nį Da y-
to no uni ver si te te. Vė liau įsi gi jau dar 
vie ną  ma gist ro laips nį sis te mų va-
dy bo je ir po to dar ap si gy niau vie šo-
sios ad mi nist ra ci jos dak ta ra tą (abu 
Pie tų Ca li for ni jos uni ver si te te).

–KaipatsidūrėteLietuvoje?
–Kai čia 1988 m. pra si dė jo 

at gi mi mas, Los An ge les, kur aš gy-
ve nu, pra dė jo lan ky tis lie tu viai iš 
Lie tu vos – Vy tau tas Land sber gis, 
Min dau gas Sta tu le vi čius, Ka zys Sa-
ja, Al gir das Sau dar gas, Si gi tas Ge-
da, Vik to ras Pet kus, An ta nas Ter-
lec kas ir kt. At si ve žė vaiz da juos čių 
apie Lie tu vą. Mū sų dau ge lis ne ži no-
jo, kaip tuo me tu at ro dė Lie tu va. Aš 
taip pat so vie ti niais me tais ne bu vau 
at va žia vęs į Lie tu vą. Vaiz da juos tė-
je pa ma čiau Kau no Ka ro mu zie jaus 
aikš tę (ku rio je vai kys tė je daž nai 
žais da vau, mat gy ve nau ne to lie se – 
Put vins kio gat vė je), ku ri bu vo pil na 
žmo nių, dai nuo jan čių „Kur gi ria ža-
liuo ja“. Dai na taip gra žiai skam bė jo. 
Man gi mė ne su val do mas no ras pa-
ma ty ti ne pri klau so mą Lie tu vą.. 

1990 m. su gru pe lie tu vių in-
ži nie rių per Rygą at va žia vom  į Lie-
tu vą. Prie pa sie nio mus pa si ti ko gru-
pė in ži nie rių iš Kau no ir Vil niaus 
uni ver si te tų. Bu čia vo me Lie tu vos 
že mę. Lie tu va pa li ko ža vin gą įspū-
dį. Su ti kau daug šau nių at si kū ru sios 
Lie tu vos ka riuo me nės  ka ri nin kų ir  
sa va no rių. Jie ir pats kraš to ap sau gos 
mi nist ras ma ne pa kvie tė at va žiuo-
ti, bū ti pa ta rė ju, skai ty ti pa skai tas ir 
mo ky ti ko nors nau jo. Il gai ne lau kęs 
at va žia vau. Ma no dar bo sta žas Lie-
tu vo je jau di de lis. Taip ir gy ve nu 
pas ta ruo sius 17 me tų – pu sę me tų 
čia, pu sę me tų – Ca li for ni jo je. 

al gir das Ka nau Ka (de ši nė je), b58 bom bo ne šio, Ku ris ga lė jo sKris ti du 
Kar tus grei Čiau už gar są, įgu los narys
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Mes, Ame ri kos lie tu viai, daug 
pa dė jom Lie tu vai, bet ga lė jo me ir 
dau giau pa dė ti, de ja – vis tar pu sa-
vy je pe ša mės, kaip ir čia, Lie tu vo je, 
dėl men knie kių. Ame ri kie čiai Ame-
ri ko je vis ką su tvar ky tų prie ka vos 
puo de lio, o mes dėl žo de lio įsi žei-
džia me, pa si pu čia me, tam pam vi sam 
gy ve ni mui prie šai. Per daug jaut rūs, 
me lan cho liš ki, pe si mis tai esa me. Na, 
bet jau kai nu si sta to me, tai pa da ro-
me – Lie tu va pir mo ji iš ėjo iš So vie-
tų Są jun gos, kas tie siog ne įti kė ti na. 
Lie tu viams il gai trun ka, kol jie už si-
mo ja, bet kai jau ima si, tai ryž tin gai 
ei na iki per ga les. Kai Vy tau tas Land-
sber gis per ra di ją pa šau kė žmo nes 
at ei ti gin ti Par la men to, jie at ėjo. Tai 
bu vo uni ka lus, im po nuo jan tis sig na-
las ne tik Eu ro pai, bet ir pa sau liui. 

Lie tu vo je pir miau sia dir bau 
Ge ne ra li nia me šta be (da bar KAM 
Gy ny bos šta bas), daž nai skai ty da vau 
pa skai tas Ka ro aka de mi jo je, pas kui, 
apie 2000 me tus, pra dė jau dės ty ti 
Ka ro aka de mi jo je.

–Jūsų požiūris į Lietuvos
kariuomenę.

–No riu pra dė ti nuo ly de rys tės 
te mos, ku rią vys to me Lie tu vos Ka ro 
aka de mi jo je drau ge su ats. kpt. Arū-
nu Alon de riu. Mus kri ti kuo ja, kad 
iš si reiš kia me tarp tau ti niu žo džiu – 
ly de ris, ku ris da bar jau nau do ja mas 
ir Lie tu vo je. Tie sa, yra lie tu viš kas 
žo dis „va das“. Bet čia ne tai. Ly de-
rys tė yra sa vy bė, o ne po zi ci ja, pos-
tas, ar pa rei gos. Tu ga li bū ti ly de ris, 
bet ne bū ti for ma lus va das, ar ba at-
virkš čiai. Tai ge bė ji mas ins pi ruo ti 
ir mo ty vuo ti žmo nes siek ti ben drų 
tiks lų, ku rie yra glau džiai su si ję su 
ben druo me nės ver ty bė mis. Dėl to 
ly de ris, pa gal mū sų su pra ti mą, tu-
ri bū ti dau gu mos pri pa žin tų ver ty-
bių ša li nin kas ir tu ri mo kė ti pa veik ti 
žmo nes. Tu ri tu rė ti in te lek tu a li nę ir 
dva si nę cha riz mą. Tai la bai svar bu ir 
to la bai sie kia ma Va ka ruo se. Da bar 
vi suo me nė tu ri daug ži nių ir žmo nės 
ne lin kę šliau žio ti ar klūp čio ti prieš 
„di di kus ir ga liū nus“. De mok ra ti nė-
se ša ly se žmo nės ne bė ra pa tran kų 
mė sa. Pra ėjo des po tų lai kai, ka da 

bu vo ga li ma žmo nes te ro ri zuo ti ir 
lai ky ti juos ver gais.

Ly de rys tės idė jos ke lia bai-
mę au to ri ta ri nėms sis te moms, nes 
ly de rys tė duo da tei sę gal vo ti pa val-
di niams, jie ra gi na mi im tis ini cia-
ty vos, siū ly ti ir rei ka lau ti val džios 
lai ky tis tie sos. Yra ša lių Azi jo je, 
Ry tų Eu ro po je, kur va dai dar gy ve-
na pra ei ty je, bet ir ten di si den tai jau 
sie kia dau giau lais vės ir de mok ra ti-
jos. Des po tiš ko se ša ly se ka riš kiams 
ne rei kia gal vo ti, jiems lie ka da ry ti 
tai, kas įsa ko ma. Va ka rai tai at me ta, 
to dėl jų ka riuo me nės yra daug efek-
ty ves nės, nes žmo nės ži no, kad ka-
riau ja už sa vo kraš tą, dėl lais vės ir 
gy ve ni mo bū do iš lai ky mo, o ne dėl 
dik ta to riu kų kap ri zų. 

Lie tu vo je mū sų idė jos apie ly-
de rys tę su lau kia vis pla tes nio pri ta-
ri mo. Ka ri nė va do vy bė mums su tei-
kia ža lią švie są. Ren giam po kal bius 
prie ap skri to jo sta lo, įti ki nė ja me sa-
vo ko le gas ir su in te re suo tus žmo nes 
iš ki tų ins ti tu ci jų, nes to kių idė jų ne-
ga li ma pri mes ti.

–Ką Lietuvos kariuomenėje
reiktųkeisti?

–Kai pro fe si nė ir šauk ti nių 
ka riuo me nė įvar di ja ma kaip al ter na-
ty vos, ma nau, kad blo gai ke lia mas 
klau si mas. Šauk ti nių ka riuo me nė 
sie ja ma su kiek vie no pi lie čio pa rei-
ga gin ti tė vy nę. Ta čiau ka ri nei tar ny-
bai pa šau kia ma la bai ma žai žmo nių. 
Daug iš si su ka, ir tam su da ro mos są-
ly gos, nes vi sų ne rei kia. Bet jei gu 
mes pa da ry sim gry nai pro fe si nę ka-
riuo me nę, mes pra ra sim tau tos ko-
vin gu mo eto są ir tam tik rą pi lie ti nę 
są mo nę. Kraš to gy ny ba bus pa lik ta 
pro fe sio na lams. Gal mums pa sek ti 
suo mių pa vyz džiu, kur įves ta vi suo-
ti nė ka ri nė prie vo lė ir tuo pa sie kia-
mas ba lan sas tarp pro fe si nės ka riuo-
me nės ir kraš to pi lie čių/gy nė jų? 

Kas tai yra? Kiek vie nas vy ras 
pri va lo ir kiek vie na mo te ris, ku ri no-
ri, at lie ka 6 mėn. ka ri nę prie vo lę. Jie 
ap mo ko mi pa grin di nių da ly kų: kaip 
nau do tis gin klais, at lik ti pa ra mos 
už da vi nius ir kt. Iš ug do mas tam tik-
ras pi lie tiš ku mo ir pa rei gos jaus mas 

bei nau din gi įgū džiai. Ka riuo me nė 
grei tai auk lė ja. Bai gę ap mo ky mus 
jie įsi lie ja į re zer vą. Kiek vie nais me-
tais žmo nės gal dvi sa vai tes ir ke le tą 
sa vait ga lių pra lei džia mo ky muo se, 
at nau jin da mi įgū džius. Ir tai da ro-
ma la bai są ži nin gai iki gal 50 m. To-
kie pi lie čiai – ka rei viai yra ge riau si 
kraš to gy nė jai. Lik ti nė (pro fe si nė) 
ka riuo me nė dau giau siai už si i ma re-
zer vo ap mo ky mu, spe cia li zuo tų pa-
skir čių ir spe cia lis tų ren gi mu bei 
pla na vi mo veik la gy ny bos šta buo se.

Pa na šiai yra Švei ca ri jo je. Sa-
ko ma, kad to je ša ly je nė ra ka riuo-
me nės, nes vi sa ša lis – ka riuo me nė. 
Ten taip pat se niai ga lio je vi suo ti nė 
ka ri nė prie vo lė, ku ri tu ri gi lias tra-
di ci jas ir eto są. Ten ver sli nin kas gal 
yra ba ta lio no va das re zer ve. Jo na-
me – du ga ra žai. Vie na me ga li te ras ti 
„Mer ce de są“, ki ta me – šar vuo tį.

Sa ko ma, NA TO mus ap gins, 
bet NA TO su si de da iš at ski rų vals-
ty bių. Jei gu kiek vie na vals ty bė taip 
gal vos, kas gins? Suo miai, švei ca-
rai, vo kie čiai iš lai ko ka ry bos eto są 
per vi suo ti nę prie vo lę ir pro fe si nius 
kad rus. Ame ri ka – tai taip pat kraš tas 
su la bai se nu ir są mo nin gu ka ri niu 
eto su. Nors ten nė ra šauk ti nių, nes 
už ten ka sa va no riš kai sto jan čių, bet 
yra la bai di de li re zer vai. Maž daug 
60 proc. re zer vo ir Na cio na li nės 
gvar di jos da bar yra tarp ko vo jan čių 
Ira ke ir Af ga nis ta ne. Taip iš lai ko ma 
tau tos ko vin gu mo dva sia ir tra di ci ja 
– eto sas. Jei gu liks tik pro fe sio na lai, 
jie lai kui bė gant ga li virsti vals ty-
be vals ty bė je, kaip daž nai at si tin ka 
P.ietų Ame ri ko je. 

Ap mo ky ti pi lie čius – re zer vis-
tus ka ri nių įgū džių nedaug kai nuo ja. 
Bran giau sia yra iš lai ky ti gry nai pro-
fe si nę ka riuo me nę. 

Daug kal ba ma apie NA TO 5 
str., kur tei gia ma: jū sų prie šas yra 
mū sų prie šas, mes jus ap gin si me. Bet 
kaž ko dėl mes ne kal bam apie 3-čią 
str., ku ria me sa ko ma, kad kiek vie na 
vals ty bė yra at sa kin ga iš lai ky ti pa jė-
gu mą prie šin tis gin kluo tam už puo li-
mui. Ki ti tau ga li at ei ti į pa gal bą, bet 
pats tu ri su ge bė ti gin tis, dar ir to dėl, 
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knygų lentynoje

2007 m. rug sė jo 6 d. Na cio na-
li nė je Mar ty no Maž vy do bib lio te ko-
je Vil niu je bu vo pri sta ty ta Pra no Jur-

PranoJurkausknygaapielemtiesvingius
kaus iš JAV, Chi ca gos, kny ga „Lem-
ties vin giuo se“. Ren gi ny je da ly va vo 
ir pats au to rius, JAV gy ve nan tis tei-
si nin kas, ak ty vus lie tu vių ben druo-
me nės vei kė jas, pra ėjęs dau ge liui iš-
ei vių bū din gą ke lią – nuo pa bė gė lio, 
pri sig lau du sio DP sto vyk lo je, iki stu-
di jų Vo kie ti jos ir JAV uni ver si te tuo-
se, o vė liau – sėk min gos pro fe si nės 
kar je ros bei pra smin gos vi suo me ni-
nės veik los Chi ca go je, kur ap si sto jo 
prieš 50 me tų. Pra no Jur kaus pri si-
mi ni mų kny ga „Lem ties vin giuo se“ 
skir ta Liu be ko (Vo kie ti ja) lie tu vių 
gim na zi jai, ku rio je au to rius mo kė-
si 1945-1948 me tais. Au to rius ne 
tik įtai giai at ku ria sa vo ben dra am-
žių lie tu vių gy ve ni mo są ly gas, bet ir 
de ta liai ap ra šo Liu be ko gim na zi jos 
veik lą, pa teik da mas ne tik mo ky to-
jų biog ra fi jas, bet ir duo me nis apie 
vi sų tri jų lai dų abi tu rien tus. Kny gos 
ver tę ne abe jo ti nai pa ke lia au to riaus 
iš sau go ti ir jo je pub li kuo ti au ten tiš-
ki do ku men tai ir dau gy bė nuo trau-
kų. Tai – be ne pir ma sis toks iš sa mus 
ir įtai gus pa sa ko ji mas apie vie ną iš 
dau ge lio pir mai siais po ka rio me tais 

Vo kie ti jo je vei ku sių lie tu vių švie ti-
mo įstai gų, pa dė ju sių ka ro aud rų to li 
nuo tė vy nės nu blokš tiems lie tu viams 
ne tik įgy ti iš si la vi ni mą, bet ir iš sau-
go ti lie tu vy bę. 

Reikia tikėtis, kad ši knyga –  
tik pradžia. Pranas Jurkus – aktyvus 
politikas turi ką papasakoti ir apie 
JAV lietuvių visuomeninę veiklą.

Plinf.

pranas jurKus

kad ga lė tu me pa dė ti ir ki tiems. 
Pa vo jus Lie tu vai ga li ne bū-

ti tie sio gi nis, ka da tan kai ir ar mi jos 
ver žia si per sie ną. Ka ras ga li bū ti 
so cia li nis-eko no mi nis-po li ti nis-po-
grin di nis, te ro ris ti nis ir net kul tū ri-
nis. Sa ky kim, at va žiuos trau ki nys 
ge rai gin kluo tų chu li ga nų, ims siau-
tė ti ar ban dys už im ti Vil nių. Mū sų 
Va ka rų są jun gi nin kai ga li nai viai 
sa ky ti – jū sų nie kas ne puo la, jo kios 
prie šų ka riuo me nės kraš te nė ra. O 
juk kraš tą ga li ma pa im ti pa laips niui, 
vi so kių in fil tra vi mų ir gin kluo tų di-
ver si jų bū du. Ma no ma ny mu, reik tų 
iš lai ky ti tam tik rą ba lan są. Rei kia 
tu rė ti pro fe si nę ka riuo me nę, to kią, 
ku rią mes siun čia me į mi si jas ir ku ri 
tu ri ge rų įgū džių, ir rei kia tu rė ti tam 
tik rą at sar gą – ge rai iš la vin tą pi lie-
tiš kai ir ga lin čią pri si dė ti prie kraš to 

gy ny bos, pa de dan čią ka riuo me nei. 

–Ar Jums nekyla nusivy
limas, kad Lietuvoje gyvenimas
nenusistovi,arnekylaminčiųmes
tiviskąirišvažiuoti?

–Lie tu va va lo si, nė ra taip, kad 
vis kas vyk tų ar nyk tų ty lu moj, – štai 
taip rei kia žiū rė ti. Kiek vie nas po li-
ti kas ar val džios žmo gus yra kri ti-
kuo ja mas iš pa grin dų, nie kas nė ra 
sau gus nuo kri ti kos. Tai di de lis da-
ly kas. Ru si jo je to nė ra. Va do vas ten 
yra su ėmęs vi są ko mu ni ka ci ją į sa vo 
ran kas. Ta čiau rei kia at si min ti, kad 
ko mu niz mo re ži mą nu ver tė pa tys ru-
sai. To dėl aš ne su vi siš kai nu si vy lęs 
ru sais. Jie ir gi no ri lais vės, ge res-
nio gy ve ni mo ir ne ma žai yra pa da-
rę. Jei gu ten ne bū tų bu vę di si den tų 
ir „sa miz da tų“, ir mums bū tų bu vę 
sun kiau. Žmo nės, pa ra ga vę lais vės, 

ne be no ri vėl grįž ti į ka lė ji mus. 
Ti kiuo si, kad vi sur stip rės ir 

įsi gy vens po li ti nė ir as me ni nė žmo-
nių lais vė. O ta da vi sam pa sau liui, ne 
tik mums bus ge riau. Tai gi tu rė kim 
drą sos ir ne pra ras kim ryž to siek ti 
tvir to vals ty bin gu mo, nes mū sų di-
džiau sias prie šas yra bai mė. Tai gi, 
Fes ti na len te (sku bėk lė tai), ir Lie-
tu va gy vuos, kol bus lie tu vių.

P.S.AlgirdoKanaukosindėlis
kosmosoįsisavinimosrityjeJAVyra
gerai įvertintas: jo pavardė įrašyta
tarp nusipelniusiųjų National
AviationandSpaceExplorationWall
of Honor (Nacionalinės oreivystės
ir kosmoso tyrimo garbės sienoje),
SmithsonianNationalAirandSpace
Museum, Udvar  Hazy Center,
Washington,DC.
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