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Rei kia pri paþin ti, kad su at-
lan tið kių pa sa ky mu, jog jie yra 
mo der ni lie tu við ka ben druo me
nė, ne ga li ne su tik ti. Ir tik rai, 
ið ða lies pa þiū rė jus, pas juos 
vis kas  „ne kaip pas vi sus“. Pa
gal vo ki te pa tys: lie tu við kų par
duo tu vių, res to ra nų jie ne tu ri, 
baþ ny čių ne tu ri, bet ko ver tas 
vien fak tas, kad pas juos ku ni
gas mi ðių lai ky ti skren da lėk tu
vu?! Ki tas da ly kas: vie toj vie no, 
bet rim to va do vo, lie tu vių ben
druo me nės val dy bai kaþ ko dėl 
va do vau ja dvie se, vė ja vai kið kai 
pa reikð da mi, kad... „taip jiems 
links miau“! Na, o kur dar vie toj 
tra di ci nių sek ma die nio mi ðių, 
kai joms lai ky ti ne at si ran da nei 
vie no lais vo lie tu viško ku ni go, 
or ga ni zuo ja mos kėg lių, ðach
ma tų ar ba við čiu kų ke pi mo... 
„mišios“?! Tik rai  vis kas ne 
kaip pas vi sus. Ir taip jau tris 
dešim tis me tų!

Esa me la bai jau ni
Tik ne dau ge lis At lan to je (Ge

or gia) gy ve nan čių lie tu vių at si
me na pir mą sias ben druo me nės 
eg zis ta vi mo die nas, nors, at ro dy
tų, tai tar si ir ne bu vo la bai se niai. 
Pa klau si te ko dėl? Ogi to dėl, kad, 
prie ðin gai ne gu dau ge ly je ki tų 
JAV lie tu við kų ben druo me nių, 
didžio ji da lis at lan tið kių  jau ni 
žmo nės, taip va di na mo sios tre
čio sios ban gos at sto vai. Pa vyz
džiui, ben druo me nės val dy bos 
na rių vi du ti nis am žius  33 me tai. 
Ið vie nos pu sės, tai ste bi na, iš ki
tos, pa sak jų pa čių – pa de da, nes 
nė ra kar tų kon flik to.

Dau gu ma su tin ka, jog vy res nio
sios kar tos da ly va vi mas ben druo
me nės veik lo je, jų žila pa tir tis, 
pra vers tų, ta čiau pri pa žįs ta, kad 
karts nuo kar to ki to se ben druo
me nė se įsi siū buo jan tys kar tų 
kon flik tai šiek tiek ir gąs di na. 
Nors apie tai pa klaus tas Ju ras 
Pa lu kai tis, vie nas iš At lan tos 
Lie tu vių Ben druo me nės val dy bos 
kopir mi nin kų, sa ko, kad jam, 
kaip žmo gui, su si du rian čiam su 
or ga ni za ci niais ben druo me nės 
už da vi niais, tra di ci jų tęs ti nu mo 
klau si mais, vy res nio sios kar tos 
da ly va vi mo smar kiai trūks ta. 
„Tre čia ban giai   jau ni, ener gin
gi ir di na miški,  sa ko jis.  Su ta 
ener gi ja daug ga li nu veik ti. Ta
čiau la bai daž nai, su si dū ręs su ku
ria nors jų gru pe, ne ju čio mis imu 
ir pa gal vo ju: o kur jūs, mie lie ji, 
bū si te po 5 me tų? Pu sės ið jū sų 
At lan toj gal būt ne bus, kaž ko gal 
net ne be bus ir Ame ri koj... To dėl 
man vy res nio sios kar tos žmo nių 
bu vi mo su mu mis trūks ta kaip to 
tvir to, sta bi laus pa ma to“.

J. Pa lu kai tis sa ko, jog At lan tos 
lie tu viai dar pri si me na, kad kai 
prieð 15 me tų į lie tu við ką ren gi nį 
su si rink da vo 100 žmo nių, jų tar pe 
bū da vo tik 10 tre čia ban gių. Per 
pas ta ruo sius 10 me tų si tu a ci ja 
kar di na liai pa si kei tė  da bar į 
lie tu við kus ren gi nius čia su si
ren ka iki 200 žmo nių, bet vy res

“Mes esa me mo der ni ben druo me nė  pas mus net 
ku ni gas mi ðių lai ky ti skren da lėk tu vu!”

Taip juo kau ja At lan tos (GA) lie tu viai, ku rie ko vo 1 die ną ðven čia sa vo Ben druo me nės gy va vi mo 30me tá
nių jų at ei na gal tik de ðimt. Tas, 
ben druo me nės na rių nuo mo ne, 
tu ri vi siškai lo giškas priežas tis. 
At lan to je lie tu vių ben druo me nė 
nie kuo met ne bu vo la bai vie na
ly tė. Čia gy ve no ne ma žai mið rių 
ðei mų. To dėl ir lie tu við ki ren gi niai 
anks čiau vy ko dve jo mis kal bo mis. 
Da bar, at vy kus tre čia jai ban gai, 
ren gi niai „su lie tu við kė jo“ ir vy
res nio ji kar ta, gir din ti tik lie tu vių 
kal bą, pa ma žu nuo to kių ren gi nių 
lan ky mo pa si trau kė. Ta čiau J. Pa
lu kai tis ti ki si, jog ben druo me nei 
da ran tis įvai ria pu sið kes nei dau gė
jant skir tin gų ren gi nių, yra vil tis, 
kad tie žmo nės ir vėl su grįð. „Mes 
jų lau kia me,  sa ko jis.  Ti kiuo si, 
kad kiek vie nas mū sų ren gi niuo se 
ras kaž ką ir sau“.

Kur din go lie tu viai?
Šešerius me tus bu vu si ben

druo me nės val dy bos pir mi nin ke, 
dve jus  vi ce pir mi nin ke, bu hal
te rės spe cia ly bę tu rin ti Ra mu nė 
Ba daus kas dar me na tuos lai kus, 
kai ant ro sios ban gos žmo nės 
At lan to je su da rė dau gu mą. „Ži
no ma,  sa ko ji,  kai ku rie ið tų 
žmo nių pa se no. Bet jie ir to liau 
čia gy ve na. De ja, lie tu við kuo se 
su si bū ri muo se mes jų ne be ma
to me, nes lie tu viškai jie šne ka 
jau sun kiai ir į mū sų ren gi nius, 
ku riuo se kal ba ma tik lie tu viškai, 
ne be at ei na. Ta čiau anks čiau bu vo 
ir ki ta ka te go ri ja žmo nių, ku rių 
að taip pat ne be ma tau. Tai daug 
jau nes ni žmo nės, ku rie, mies tui 
ple čian tis, at vy ko čia dar bo rei
ka lais“. 

R. Ba daus kas pa sa ko ja, kad 
At lan ta  tai mies tas, ku rio gy
ven to jų skai čius per 20 me tų 
ið au go dviem mi li jo nais  nuo 3 
iki 5. Pa sak jos, tuo me tu, no rint 
pa ten kin ti be si ple čian čio me ga
po lio po rei kius, rei kė jo dau gy bės 
tam tik rų sri čių spe cia lis tų. Jų 
čia daug ir at va žia vo. Vien prieš 
Olim pia dą at vy ko la bai daug 
žmo nių, ta me tar pe ir lie tu vių. 
“Ta čiau kur tie žmo nės da bar?  
svars to Ra mu nė Ba daus kas.  Jų 
nė ra. Ga liu tik spė ti, kad tam 
tik riems dar bams užsi bai gus, jie 
išvažia vo dirb ti ki tur“.

Ben druo me nė At lan to je įsi kū rė 
daug vė liau nei ki tuo se lie tu vių 
tel ki niuo se – 1977 m. lap kri čio 
6 die ną Bi ru tės Paukð te ly tės  
Con ley na muo se. Tai bu vo dr. 
Jo no Paukð te lio, dė ju sio daug 
pa stan gų su bur ti Ge or gia vals ti
jos lie tu vius į vie ną ðei mą, bei jo 
ko le gos Ka zio Gimžaus ko dar bo 
vai sius. Tuo met At lan tos apy
lin kei pri klau sė apie 40 lie tu vių 
ðei mų. Su si rin ki mai, ku rių me tu 
bu vo su pa žin di na ma su lie tu
vių kal ba, Lie tu vos is to ri ja bei 
tra di ci jo mis, vyk da vo dve jo mis 
kal bo mis: lie tu viškai ir an gliškai, 
nes da lį ben druo me nės su da rė 
mið rios lie tu vių ðei mos, ku rių vie
nas na rių ne kal bė da vo lie tu við
kai. Apy lin kės na rių su si rin ki mai 
vyk da vo ke le tą kar tų per me tus. 
Tra di cið kai bu vo mi ni ma Lie tu
vos Ne pri klau so my bės at kū ri mo 
die na, ðven čia mos Kū čios bei 
or ga ni zuo ja mos ge gu ži nės.

 
Pro ble mų mes tu ri me, 

bet... ne daug
Ši aip jau klau si mas apie pro ble

mas bei per spek ty vas, kaip tai syk
lė, vi sur iššau kia di džiau sią dis ku
si jų aud rą. Ta čiau at lan tiškiai ir 
čia ið lie ka vie nin gi. Be veik vi sų 
pa si sa kiu sių jų nuo mo ne, ne pai

sant to, kad kar tais tos nuo mo nės 
vie nu ar ki tu klau si mu ne su tam pa 
ir pa si gin čy ti ten ka, ið es mės šio je 
lie tu vių ben druo menė je  vis kas 
ge rai. „Tu rint ome ny je tai, kad 
At lan to je lie tu vių ge riau siu at
ve ju pri skai čiuo tum iki 9000, pas 
mus gy ve ni mas ne sto vi vie to je, 
 sa ko val dy bos kopir mi nin kas 
J. Pa lu kai tis.  Čia sėk min gai 
vei kia ðeð ta die ni nė „Sau lės“ 
mo kyk lė lė, 3 kar tus per me tus 
lai ky ti lie tu við kų mi ðių at skren da 
ku ni gas Gin ta ras Jo ni kas ið Ro
ches ter, NY. Pra ėju siais me tais 
suor ga ni za vo me ke le tą kon cer tų, 
fil mo per žiū rą, spau dos mu gę. 
Ðiuo me tu in ter ne te vyks ta fo to
gra fi jos kon kur sas. Or ga ni zuo ja
me pik ni kus, tra di ci nes ðven tes, 
įvai rias spor to var žy bas: sta lo 
te ni so, ðach ma tų, lau ko te ni so, 
krep ði nio... Na, o pro ble mų  kur 
jų nė ra? Ta čiau mums, ma ny čiau, 
be ne svar biau sia  pa ga liau pri ei ti 
vie nin gos nuo mo nės, kas ta ben
druo me nė yra, ar ba kas ga lė tų 
bū ti, kuo JI tu ri rū pin tis ir kas 
tu ri rū pin tis JA“.

„Jei jau bū ti nai rei kė tų kal bė ti 
apie pro ble mas,  sa ko 19992005 
m. va do va vu si At lan tos LB, Lie
tu vos Gar bės kon su lė At lan to je, 
gy dy to ja pe diat rė Ro ma Kli čie
nė,   tuo met no rė čiau pa mi nė ti 
spor to ren gi nius. La bai ge rai, 
kad jų vyks ta daug, jie su trau
kia daug žmo nių, ypač su vie ni ja 
jau nimą. Ta čiau, ma ny čiau, kad 
ne rei kia už mirð ti ir kul tū ri nių 
žmo nių po rei kių, rei kė tų steng tis 
ið lai ky ti ba lan są. Ne pa mirškim, 
kad ki tiems žmo nėms spor ti nių 
ren gi nių ne rei kia tiek daug, o kul
tū ri nių ren gi nių sto ka jau čia ma. 
Na, o dar vie na pro ble ma, ku rią 
pa ste biu, yra tai, jog pas ta ruo ju 
me tu į val dy bos dar bą įsi jun
giant vis dau giau jau nų žmo nių, 
ir mo der nė jant ben dra vi mo tarp 
na rių me to dams, pra de da jaus tis 
as me ni nio pri ėji mo prie žmo nių 
trū ku mas“. 

Nau ja da ras  in ter ne ti nė 
ben druo me nė?

R. Kli čie nė ne nei gia, kad in
ter ne tas, ku riuo per duo da mos 
ži nios apie ben druo me nės gy
ve ni mą  la bai ge rai. Be jo bū tų 
sun ku kaž ką pa da ry ti. Ta čiau ið 
ki tos pu sės, ji no rė tų, jog ne bū tų 
už mirð ta, jog ne vi si žmo nės, o 
ypač vy res nie ji jį nau do ja. „Aš 
pa si gen du paðtu siun čia mų laið
kų, ir esu tik ra, kad tam tik ra 

ka te go ri ja žmo nių, ku ri gal būt ir 
at ei tų į vie ną ar ki tą ren gi nį, apie 
jį pa pras čiau siai net ne su ži no“. 

Jau na jai kar tai at sto vau jan tis 
22 me tų stu den tas Li nas Tu ma
so nis, vie ne rius me tus „pa ra ga
vęs“ ir val dy bos veik los ma no, 
jog lie tu viai At lan to je per daug 
su si skirs tę ne di de lė mis gru pe lė
mis. „Gru pe lė mis ben drau ja me, 
gru pe lė mis ðven čia me ðven tes, 
 ðiek tiek nu si vy lęs jis.  Žiū
rėk, at ei ni į ren gi nį ir ma tai, kad 
net di de lia me ren gi ny je žmo nės 
ben drau ja tik tar pu sa vy je. Tą 
ypač ryðkiai jau ti, kai esi dar ne
se niai at vy kęs, ma žai ką pa žįs ti, 
o su si pa žin ti no ri si. To dėl, ma no 
nuo mo ne, gal būt dau giau rei kė tų 
ren gi nių, ku rie pa dė tų žmo nėms 
su si pa žin ti, ku rie bū tų spe cia liai 
į tai orien tuo ti“.

J. Pa lu kai tis pri si me na dar 
vie ną da ly ką, ku rio bu vi mas ar 
ne bu vi mas ki tos  ben druo me nės 
veik lai, ki to mis są ly go mis ga lė tų 
bū ti net gi lem tin gas. Jau anks čiau 
mi nė jo me, kad At lan tos lie tu viai 
vi sið kai ne tu ri sa vo pa tal pų, jo kio 
„sa vo“ kam pe lio. „Tra di cið ka bū

tų sa ky ti, kad mums tos „ma te ri
jos“ trūks ta,  sa ko J. Pa lu kai tis. 
 Trūks ta pa sta tų, sa vo lie tu við ko 
klu bo, spor to sa lės, baž ny čios, 
res to ra no… Bū tų sma gu tu rė ti 
čia kaž ką lie tu við ką. Mie lai pri im
tu me čia „Ku ni gaikð čių už ei gą“ 
ar lie tu við kų pre kių par duo tu vę, 
bet ka žin ar tai re a lu. Tie da ly kai 
taip leng vai ne at si tin ka. Ta čiau 
lai kai kei čia si. Ma nau, ga lim lai
ky ti sa ve nau jo við ka in ter ne ti ne 
ben druo me ne  mū sų „lie tu við ki 
na mai“ da bar per si ke lia į in ter ne
tą. Jie  tin kla la py je, fo ru muo se. 
Ten  dau giau sia ben dra vi mo, dis
ku si jų, kon kur sai, rin klia vos, bal
sa vi mai. Vi sið kai ne isi vaiz duo ju, 
kaip be to ið vis ką nors ga lė tu me 
pa da ry ti, o be „ma te ria lių“ na mų 
 aki vaiz du  ga li me“. (At lan tos 
li teu vių in ter ne to sve tai nės ad
re sas – www.lie tu viai at lan to je.
org  red.)

Ir vis tik vie ny bė je  jė ga
Nors ir pri pa žįs tan ti, kad ben

druo me nė je jau čia mas kul tū ri nių 

Nau jo ji At lan tos lie tu vių ben druo me nės val dy ba. Pir mo je ei lė je (ið kai rės): Si mo na Ta mo ðiū nai tė, vir gi ni ja Šilei kai tė, 
Lau ra vin cai ty tė-Mo o re, ða rū nė Stan ke vi čie nė; ant ro je ei lė je: Jus ti nas Bart ke vi čius, Do mas Asa na vi čius, Gied rius 
Stan ke vi čius, Ju ras Pa lu kai tis (nė ra dvie jų val dy bos na rių- An driaus ve ge le vi čiaus ir Da lios Feld man).

krepšinio sir ga liai.

Po Li ja nos Pau let ti kon cer to Gin tės ir Re mio Bist rų na muo se. Ju ras Pa lu kai-
tis, su ži no jęs, kad kai ku riems ben druo me nės na riams „ne už ten ka kul tū ros“,  
užpro tes ta vo.“Kur gi ne ga na kul tū ros?! Ben druo me nėj mes net sa vo for te pi-
jo ną tu rim“, juo ka vo jis. „O mū sų mer gi noms dai nuo ti taip pa ti ko, kad jos jau 
rim tai pla nuo ja į cho rą bur tis...“
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ren gi nių sty gius, spor ti niams 
svars tyk les per sve riant į sa vo 
pu sę, ðeð ta die ni nės lie tu við kos 
mo kyk lė lės įkū rė ja bei mo ky to ja, 
di zai ne rė Ða rū nė Stan ke vi čie
nė pri pa žįs ta ir tai, jog kul tū ros 
ren gi niai su spor ti niais čia ne ga li 
ly gin tis ma sið ku mu ar ga li my be 
su vie ny ti. Be je, bū tent per spor tą 
ji At lan to je yra ið gy ve nu si tik rai 
neužmiršta mas aki mir kas. 

„2003 me tais vy ko Eu ro pos 
krep ði nio čem pio na tas,  pa sa
ko ja Šarū nė.  Fi na linė se rung
ty nė se lo ðė Lie tu vos ir Is pa ni jos 
rink ti nės. Mes su vy ru ir dar ke
le tas mū sų drau gų pa skam bi nom 
į vie ną ba rą ir už si sa kėm at ski rą 
kam ba rį bei tų rung ty nių tran
slia ci ją. Pa sa kėm dar kaž kam ið 
lie tu vių ir ra miai lau kėm va ka ro. 
Ba ro sa vi nin kas pa klau sė mū sų, 
kiek bus žmo nių, nes jis ne ga lin tis  
su tal pin ti la bai daug, mat ne tu ri 
tam tin ka mos pa tal pos. Mes pa
sa kė me, kad bū si me apie 20 ir to, 
ką jis mums siū lo, vi sið kai pa kaks. 
Bet koks bu vo mū sų nu ste bi mas, 
kai prieð pat rung ty nių pra džią 
at va žia vę į ba rą ra do me vi sið kai 
su glu mu sį sa vi nin ką, ið si gan du
sią pa da vė ją ir sau sa kim ðai pil ną 
pa tal pą lie tu vių! Pa si ro do, žiū
rė ti krep ði nio rung ty nių, nie kam 
nie ko spe cia liai ne or ga ni za vus, 

“Mes esa me mo der ni ben druo me nė  pas mus 
net  ku ni gas mi ðių lai ky ti skren da lėk tu vu!”

ži niai ei nant ið lū pų į lū pas, su si
rin ko net apie 150 žmo nių! Kaip 
ir kur mes tą va ka rą sė dė jom, 
sto vė jom ar gu lė jom, kur til pom 
ir kaip laks tė mus ap tar nau jan
ti mer gi na, ge riau ne pa sa ko ti... 
Ta čiau ne pa to gu mai ne bu vo 
svarbūs. La biau siai įsi mi nė su
glu mu sių ame ri kie čių, ki to je 
pa tal po je žiū rin čių fut bo lo var
žy bas vei dai. Jie ne su pra to, kas 
čia vyks ta, kas mes to kie, iš kur 
at si ra dom ir ką mes čia to kio, ko 
nežino jie, žiū rim. Įsi mi nė, kaip 
dai na vo me lie tu viškas dai nas, 
kaip skan da vo me, kaip mo ja vo
me iš kažkur at si ra du sia tri spal ve 
ir jau tėm to kią vie ny bę, ku rios jau 
taip se niai ne be bu vo me jau tę. Tai 
bu vo svar biau sia. Ir, ži no ma tai, 
kad tais me tais lie tu viai lai mė jo. 
Dau giau to kių aki mir kų!“.

Deð re lių, ko pūs tų, ko dar?
Kaip ma to me, ne pai sant to, kad 

ne tu rin ti sa vo pa tal pų, jo kių baž
ny čių, ku ni gų, par duo tu vių ir dar 
dau gy bės ki tų pri va lo mų „nor ma
lios“ lie tu við kos ben druo me nės 
at ri bu tų, eg zis tuo jan ti ið im ti nai 
tik in ter ne te ir (te ne nus kam bės 
tai ba na liai) žmo nių ðir dy se, At
lan tos lie tu vių ben druo me nė pui
kiai gy vuo ja. Ir ne tik gy vuo ja, bet 
dar ir ðven čia sa vo tris dešimt me tį 
(su kuo ją ir svei ki na me!). 

O ko at lan tiškiams pa lin kė ti, 

ko jiems trūks ta? Pa klaus tas apie 
pa lin kė ji mus, J. Pa lu kai tis pri si
mi nė, kad ke li At lan tos žmo nės 
jam yra mi nė ję, jog es mi nis ben
druo me nės na rių pa gei da vi mas 
yra  „deð re lių su ko pūs tais“! 
Kas bus pa tiek ta prie jų  čia 
jau prie das, ku rį ben druo me nės 
val dy ba ir tu ri su gal vo ti, ta čiau, 
esą, „ko pūs tų ir deð re lių“ fun
da men tas tu ri ið lik ti ne pa ju di
na mas. „Vi liuo si, kad čia vis tik 
juo kai,  sa ko ben druo me nės 
val dy bos kopir mi nin kas.  Ma
nau kad ne dėl dešre lių ren ka
mės iš vi sų At lan tos pa kam pių, 
ne vie nais ko pūs tais gy vi. Sa vo 
in ter ne to fo ru me at lan tiškiams 
esa me užda vę to kį klau si mą: 
„Kas la biau siai vie ni ja lie tu vius 
gy ve nan čius užsie ny je?“. Po pu
lia riau si at sa ky mai ne leidžia su
abe jo ti: „no ras ben drau ti, kal bė ti 
lie tu viškai“, „no ras tu rė ti lie tu vių 
drau gų“, „no ras išlik ti lie tu viais“ 
 ma ny čiau čia yra tik ra sis mū sų 
fun da men tas ...“ 

Tai gi, to ir lin ki me At lan tos 
lie tu viams: kam deð re lių, kam  
ko pūs tų, o kam  ir nau jų idė jų! 
Dar se nais lai kais mus mo kyk lo se 
mo kė, kad har mo ni jai pa siek ti 
rei ka lin ga dva sios ir ma te ri jos 
są jun ga. Tai gi  už tą są jun gą! Ir 
už tai, kad vis kas ju dė tų į prie kį 
ðių ið ra din gų bei ener gin gų žmo
nių ran ko se. 

Po li ti kai, del sian tys spręs ti 
dvi gu bos pi lie ty bės klau si mą, 
ta ry tum ban do są mo nin gai at si
kra ty ti už sie ny je gy ve nan čių lie
tu vių. Toks įspū dis su si da ro pre
zi den tui Val dui Adam kui. Anot 
jo, vie to je tryp čio jan tys Sei mo 
na riai pra si len kia su ban do mu 
kur ti Lie tu vos kaip drą sios ša lies 
įvaiz džiu. Di džio sios Bri ta ni jos 
lie tu vių laik raš čiui „In fo zo na“ 
duo ta me in ter viu vals ty bės va do
vas dvi gu bos pi lie ty bės klau si mą 
pa va di no vie nu iš ne rei ka lin gų 
biu rok ra ti nių sa vęs su kaus ty mo 
pa vyz džių. „Dvi gu ba pi lie ty bė 
mū sų ma žo je tau to je, ku ri ši taip 
nai kin ta, iš bars ty ta, iš žu dy ta, kaip 
tik su da ry tų ga li my bę iš lai ky ti 
kuo dau giau žmo nių, ku rie no ri 
iš lik ti tuo, kuo jie yra. Bet ne, 
su ku ria mos biu rok ra ti nės kliū
tys ir ta da su si da ro įspū dis, kad 
tie žmo nės mums ne rei ka lin gi, 
ban do me jais są mo nin gai at si
kra ty ti“,  kal bė jo V. Adam kus. 
Jis pik ti no si, kad del sia ma ras ti 
bū dų grei čiau pa ša lin ti kliū tis: 
pa keis ti įsta ty mus ar įra šy ti pa
pil do mą straips nį Kon sti tu ci jo je. 
„Mes kal ba me, kad esa me drą si 
tau ta ir net ban do me pa si nau do ti 
tuo šū kiu pri sis ta ty da mi tarp tau
ti nė je ben druo me nė je, ta čiau 
pa ro dy ki me, kad esa me drą sūs 
ir spręs da mi lie tu viš kus rei ka
lus“,  ra gi no pre zi den tas. Va sa rio 
vi du ry je Di džio jo je Bri ta ni jo je 
vie šė jęs V. Adam kus pik ti no si 
įvai rius do ku men tus am ba sa do je 
tvar kan tiems lie tu viams ke lia
mais rei ka la vi mais ir ža dė jo pa
rei ka lau ti mū sų ša lies ins ti tu ci jų 
su pap ras tin ti ga lio jan čią tvar ką. 
Dėl to skun džia si  ir pa tys iš ei viai. 

Jie gim ti nėn daž nai už su ka ne 
ge na mi nos tal gi jos, no ro su si tik ti 
su ar ti mai siais ar ap si lan ky ti pas 
sto ma to lo gą, o bū ti ny bės gau ti 
tam tik rą do ku men tą. Ne no rė
da mi nei ke liau ti į Lie tu vą, nei 
gaiš ti lai ko am ba sa do se, jie siū lo 
kaip įma no ma dau giau vals ty bi
nių pa slau gų per kel ti į in ter ne to 
erd vę ir su pap ras tin ti do ku men tų 
ga vi mo tvar ką. Šiuo me tu Kon
sti tu ci ja nu ma to, kad dvi gu bą 
pi lie ty bę Lie tu vos pi lie čiai ga li 
tu rė ti tik iš im ti niais at ve jais. Kon
sti tu ci nis Teis mas iš aiš ki no, kad 
bū ti na ma žin ti gru pę as me nų, 
ga lin čių pre ten duo ti į dvi gu bą 
pi lie ty bę, nes da bar tai yra per
ne lyg pla čiai pa pli tęs reiš ki nys. 
Ban dant iš spręs ti šį klau si mą, 
pa si gir do siū ly mų ir tai sy ti įsta
ty mus, ir keis ti Kon sti tu ci ją, ir 
reng ti dėl to re fe ren du mą. Sei me 
jau svars to mas Nau jo sios są jun
gos siū ly mas šį ru de nį kar tu su 
par la men to rin ki mais su reng ti 
re fe ren du mą dėl dvi gu bos pi lie
ty bės įtei si ni mo. Re fe ren du mui 
siū lo ma pa teik ti to kį teks tą: „Pri
ta riu, kad Lie tu vos Kon sti tu ci jos 
12 straips nio 2 da lis bū tų iš dės ty
ta ši taip: „Lie tu vos Res pub li kos 
pi lie tis ga li bū ti ir ki tos vals ty bės 
pi lie čiu“. Be to, par la men ta rai 
po pa tei ki mo pri ta rė Pi lie ty bės 
įsta ty mo pa tai soms, ku rio se įtvir
tin ta ga li my bė Lie tu vos pi lie ty bę 
įgy ti as me nims, tu rin tiems ir ki tos 
ša lies pi lie ty bę. Vi daus rei ka lų 
mi nis te ri jos pa reng ta me pro jek
te siū lo ma nu sta ty ti, kad vai kas, 
ku rio abu tė vai ar ba vie nas iš jų 
yra Lie tu vos pi lie tis ir ku ris gi
męs įgi jo ne tik mū sų ša lies, bet 
ir ki tos vals ty bės pi lie ty bę, yra ir 

Lie tu vos pi lie tis. Tai ypač ak tu a lu 
JAV, Ai ri jo je, taip pat miš rio se 
šei mo se gi mu siems vai kams. Pa
tai so se taip pat siū lo ma pa lik ti 
ga lio jan čią Lie tu vos Res pub li
kos pi lie ty bę tiems as me nims, 
ku rie ki tos vals ty bės pi lie čiais 
ta po neat si klau sus jų va lios. Tai 
ak tu a lu bu vu sios So vie tų Są
jun gos te ri to ri jo je gy ve nu siems 
as me nims, ku riems ki tos ša lies 
pi lie ty bė bu vo su teik ta au to
ma tiš kai pa gal jų gy ve na mą ją 
vie tą, ta čiau jie ne tu ri tos ša lies 
pi lie ty bę pa tvir ti nan čio do ku
men to ir nie ka da ne si nau do jo 
tos vals ty bės pi lie čio tei sė mis ar 
pa rei go mis. Pi lie ty bės įsta ty mo 
pa tai sas ren gia ir Sei me su da ry ta 
dar bo gru pe. Jos na riai siū lo tei sę 
tu rė ti dvi gu bą pi lie ty bę nu ma ty ti 
pen kioms as me nų gru pėms. Tarp 
jų yra už sie ny je gi mę Lie tu vos 
pi lie čių vai kai, jei bent vie nas iš 
tė vų tu ri Lie tu vos pi lie ty bę; bu vę 
po li ti niai ka li niai, trem ti niai ir jų 
vai kai; as me nys, ku rie 19401944 
m. pa si trau kė iš oku puo tos Lie
tu vos ir jų pa li kuo nys (dau giau sia 
iš ei viai Aust ra li jo je, Vo kie ti jo je, 
JAV); lie tu vių kil mės as me nys, 
tra di ciš kai gau siai gy ve nan tys 
vals ty bė se už Lie tu vos vals ty bi nės 
sie nos (lie tu vių ben druo me nės 
Puns ke, Ger vė čiuo se); as me nys, 
19401990 m. įgi ję pa bė gė lio 
sta tu są ki to se vals ty bė se. Be to, 
pro jek to ren gė jai nu ma tę pa lik ti 
ga lio ti ir iki šiol ga lio ju sią iš im tį, 
pa gal ku rią pre zi den tas ypa tin
gais at ve jais už nuo pel nus ga li 
su teik ti Lie tu vos pi lie ty bę ki tos 
vals ty bės pi lie čiui. 
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V.Adam kus: drą sios tau tos po li ti kams 
iš ei viai ta ry tum ne rei ka lin gi


	AL-409[1] 23.pdf
	AL-409[1] 26.pdf

