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Kada užaugsim dvasia?
Šiame numeryje spausdiname medžiagą
apie „Vaiko vartai į mokslą“ organizacijos, kuri veikia JAV, labdaringą veiklą Lietuvoje. Būrelis Amerikos lietuvių pedagogių, talkinamų kitų
profesijų žmonių, jau 10 metų organizuoja Lietuvos vaikų, dažniausiai iš vadinamųjų rizikingų
šeimų, popamokinę veiklą. Organizacija gelbsti
beveik pusės tūkstančio vaikų sielas – saugo juos
nuo gatvės įtakos, myli juos, rūpinasi jais ir skiepija jų širdelėse artimo meilę.
Stebuklinga ir kita medžiaga, kurią Rima
Žemaitytė atsiuntė iš Kanados. Ten ji susitiko
garsųjį kun. Hermaną Šulcą, daug dešimtmečių
gelbėjusį Afrikos – Ruandos vaikus. Dabar kunigas Hermanas grįžo į Lietuvą, kurią buvo palikęs
mažas berniukas, į gimtąjį Klaipėdos kraštą, ir iš
karto surinko šiukšlynų vaikus ir jais rūpinasi.
O mes patys – Lietuvos žmonės? Ką mes
padarėme, kad mūsų silpnieji sulauktų paramos
ir paguodos? Deja, mes dar tik rūpinamės savimi,
labdaringumas mums dar vis svetimas dalykas.
Mūsų sielos dar neatšilusios, dar sudiržusios ir
kietos ir tai sako „Vaiko vartai į mokslą“ koordinatorės Lietuvoje skundas, kad jos organizacija
čia sunkiai randa savanorių, ypač provincijoje.
Lietuvoje labdaringus darbus dirba ne tik
šios dvi organizacijos. Jau daugiau kaip 20 metų
– nuo pat okupacijos pabaigos, atsivėrus „geležinei uždangai“, Lietuvai ėmė padėti ir daugiau išeivių organizacijų, įsisteigė vienuolynai, Caritas,
pajudėjo parapijos. Visa tai turėjo būti Lietuvos
lietuvių mokytojai. Bet, atrodo, kad mes esame
blogi mokiniai. Tiesa, kai per televiziją vyksta
„šou“, kurio metu mes žaidimu esame raginami
aukoti, mūsų širdys suminkštėja ir mes per vieną
vakarą mobiliuoju telefonu prispaudome iki kelių milijonų litų. Nors tiek – savo kišene kompensuojame savo kietaširdiškumą.
Girdėti, kad į labdaringą darbą užsienyje
menkiau įsijungia ir naujoji mūsų emigracija. Ir
tai tik patvirtina teiginius, kad sovietinė okupacija
Lietuvoje
nutraukė
natūralų
visuomenės
vystymąsi ir iškreipė jos veidą.
Lietuvos dvasia dar vis miega. Lietuviai
nepatenkinti savimi ir savo valdžia, nors patys ją
išsirenka. Jie vis dar pasiduoda visokausių linksmintojų pažadams, į valdžią išrenka žmones,
kurie gražiai kalba. Iš tokių nepareikalausi gerų
darbų, jie jų negali daryti.
Jau greitai bus 20 metų, kai Lietuva laisva,
o mes dar tokie nesubrendę.
Audronė V. Škiudaitė
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Ruandietis kunigas Hermanas Šulcas
iš Abakų kaimo, nuo Kartenos
„1994 metais Ruandoje hutu fanatikai suruošė žudynes. Tutsi
gentis buvo beveik išžudyta. Jungtinių Tautų pajėgoms buvo duotas nurodymas nesikišti į Ruandos vidaus
reikalus. Katalikų bažnyčioje, kuri
buvo prie Jaunimo sodybos, slėpęsi 2086 žmonės – daugiausia moterys ir vaikai – buvo išžudyti. Gyvi
liko du – vienas septynmetis, nuo
smūgio praradęs sąmonę ir palaikytas mirusiu, bei dar motinos pienu maitintas kūdikis. Misionierius
kunigas Hermanas Šulcas (Hermann
Schulz), įkūręs sodybą bei mokyklą
našlaičiams, tuo metu buvo išvykęs
į nacionalinį parką. Iš šimto dvidešimties jo vaikų gyvi liko tik šeši.
Kunigas gavo anoniminį laišką, kad
bus nužudytas ir jis. Savaitę slapstėsi, kol belgų kareivių buvo įsodinas į
tanką ir slapta išvežtas į oro uostą.

KUN. HERMANAS ŠULCAS
Ruandos valdžia jam sugrįžti
į šią šalį nebeleido. Jis buvo ieškomas. Vis dėlto po dviejų mėnesių kunigas Šulcas – vėl Ruandoje, kur dar
po kelių mėnesių, radus pagalbininkų, vėl buvo pastatyti Jaunimo namai, nors naujas gubernatorius jam
pareiškė, kad našlaičių Ruandoje…
nebėra“, – skaitau senuose Kanados
laikraščiuose.
„Keista, bet prasidėjus žudynėms visi tylėjo. Ten turėjo vykti
rinkimai. Penki tūkstančiai JT kareivių buvo atsiųsta. Jie turėjo prižiūrėti rinkimus. Šiems kariams vadovavęs generolas Romeo Dallaire
pranešdavo JT, kad šalyje prasidėję
neramumai, kad kažkas ruošiama.
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JT tuometinis karinio judėjimo vadas Kofi Ananas įsakė kariams nesikišti į šalies vidaus reikalus ir po
rinkimų grįžti namo. Generolas matė
žudynes, bet nieko negalėjo pakeisti.
Kai jis grįžo į Kanadą, susirgo psichine liga, bandė nusižudyti. Ačiū
Dievui, vėliau jis pasveiko ir parašė knygą „Spaudžiu ranką velniui“.
Buvau Toronte (Kanada), kai jis šią
knygą pristatė. Jis pasakojo, kaip su
kariais užtiko kaimą, kuris buvo pilnas lavonų. Skerdynės buvo, matyt,
prieš kelias dienas. Lavonai buvo
nusėti musių. Staiga tarp jų kariai
pamatė mažą 3-4 metų vaikiuką. Iš
išvaizdos buvo aišku, kad be maisto ir vandens jis išgyveno ne vieną
dieną. Kai jis paėmė vaiką ant rankų,
pajuto, kaip širdį pervėrė žaibas. Tą
akimirką jį sukrėtė klausimas: „Koks
skirtumas tarp to vaiko čia, be ateities, besiglaudžiančio prie lavonų, ir
mano vaikų Toronte? Mano vaikus
dabar žmona nuvežė į darželį. Neseniai jie papusryčiavo, išgėrė karštos
kakavos, suvalgė bandelę. Kodėl šis
vaikas negali taip gyventi?“ Savo
knygoje jis teigia: „Jei mes ir toliau
pasaulyje matysime tarp šių vaikų
skirtumus, mes turėsime tūkstančius ruandų“. Manau, kad jis kalbėjo
kaip pranašas. Tie skirtumai pasaulyje yra. Nuskriaustiesiems neskiriama pakankamai meilės“, - randu
Gitanos Zubienės pokalbį su kunigu
Hermanu Šulcu leidinyje „Šiauliai
plius“.
Praėjus keturiolikai metų po
žudynių susitinkame su kunigu Hermanu Šulcu (kuris šiemet, gruodžio 21 d., švęs savo kunigystės 40metį) Kanadoje, kur jis atskrenda iš
Ruandos. Ten tebėra vaikų namai su
lietuviškomis juostomis ant sienų,
kur vaikai moka ir lietuviškų dainų.
Vaikų namams dabar vadovauja šio
kunigo išaugintas žmogus, ruandietė
Laima (yra ten ir Marytė, ir Robertas
– tokiais vardais juos pakrikštijo kunigas, jiems atstojantis ir motiną, ir
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tėvą), baigusi universitetą – viena iš
likusių gyvų šešių vaikų, nuo žudynių slėpusis tris savaites su ištinusia
dėl lūžio koja…
– Tai nebuvo genčių karas, –
jaudindamasis pasakoja kunigas misionierius, vis kartojantis, kad žurnalistai to laikotarpio įvykius atskleidė
labai paviršutiniškai, nesigilindami į
jų esmę. – Priežastys yra žymiai gilesnės. Jos yra ne Ruandoje. Čia yra
labai daug politikos… Kas laimėjo?
Nei tutsiai, nei hutai, nei Ruanda…
Išžudyta beveik milijonas gyventojų. Dabar Jungtinės Amerikos Valstijos per Ruandą kasmet uždirba po
kelis milijardus dolerių. Išvežami
deimantai, auksas, mineralai, kurie reikalingi kompiuterių, mobiliųjų telefonų, DVD grotuvų gamybai.
Vienas kolombito-tantalito, afrikiečių tarme – koltano („coltan“ – iš
jo išgaunami tantalas ir nobijus)
vienetas perkamas už 50 centų, parduodamas už 950 Amerikos dolerių,
o Amerikos prezidentas G. Bushas,
savo ypatinguoju lėktuvu nusileidęs
Ruandoje, kalba ruandiečiams apie
demokratiją… Tu turėtum pagyventi Ruandoje, kad suprastum, kaip ten
gyvena žmonės. Buvo atvažiavę du
lietuviai, Hokshila Andrade ir Vitalijus Kisielius. Filmavo. (Apie kunigo
misionieriaus Hermano Šulco veiklą
Ruandoje yra kuriamas filmas, kurį
finansuoja Lietuvos užsienio reikalų ministerija. Hokshila Andrade ir
Vitalijus Kisielius, Ruandoje praleidę tris savaites ir parsivežę daug
įdomios filmuotos medžiagos, tikisi
filmą greitai baigti. Jis bus parodytas per Lietuvos TV bei mokyklose
– R.Ž.). Vienas dingo. Klausiu, kur
Vitalijus. Sako, verkia.... Pribloškė
neteisybė, kurią jis pamatė savo akimis… Keturiasdešimtmetis ten jau
senas žmogus. Matytum, kokios jų
rankos nuo darbo. Ir kaip jie pavargę, jeigu miegodami nejaučia, kaip
pelės pirštų galus apgraužia… Jeigu
turi persikraustyti iš vienos vietos į

„pasaulio lietuvio“ svečias
kitą, visas turtas sutelpa ant dviračio, – sunkiai atsidūsta 30 metų Ruandoje pragyvenęs vargšų globotojas ir dabar juos tebevadinantis savo
vaikais, kurių Jaunimo stovykloje
kartais būdavo iki 700.
Kartu su kunigu Šulcu gyveno ir jo mama Elžbieta, kuri mokė
vaikus žemės ūkio darbų ir prižiūrėjo ūkį – maisto šaltinį našlaičių namams. Į mokyklą vaikai iš tolimesnių kaimų pėsti vaikščiojo net 20
km. Jaunimo sodyboje vaikai buvo
mokomi gyvenimo įgūdžių bei amatų. Berniukai mokėsi šaltkalvio, automobilių remontininko amatų, mergaitės – siūti, keramikos darbų.
Buvo toks mažas berniukas
Emanuelis, kuris nusprendė nebeiti į
mokyklą. Sako, kad aš jau viską moku: ir skaičiuoti, ir skaityti, ir rašyti. Tai jis geriau padės mamai Mutti
(nuo vokiško „Mutter“ – mama; taip
jie vadindavo kunigo motiną. R.Ž.)
ruoštis po namus. Ji įkalbėjo berniuką mokytis, o dabar Emanuelis studijuoja Italijoje pedagogiką, yra labai geras studentas, ir jam dėl to nereikia mokėti už mokslą, – pasakoja
didžiuodamasis kunigas H. Šulcas,
kuriam nuvykus į Vokietiją iš Ruandos po to, kai Jaunimo sodyba buvo
vėl pastatyta, gydytojai visus metus
neleido išvažiuoti iš saleziečių vienuolyno, nes matyti vaizdai įsirėžė
į žudynių liudininko sąmonę ir tapo
nebepakeliama našta.
–Kunige, kodėl Ruanda?
Kodėl Afrika?
–Dievas įkvėpė šv. Augustino
neramią dvasią, – nusišypso. – Prieš
tai buvau Brazilijoje, San Paule. Kaip
šiandien atsimenu, kai iš laivų prieplaukos mane išlydėjo mama. Groja
orkestras, muzika, išlydėtuvės, tačiau kai pamačiau ją, likusią krante
ir vis mažėjančią, tada pagalvojau:
„Ir kur aš trenkiuosi?“ Tačiau Brazilijoje nebuvo sunku, ir po ketverių
metų pasiprašiau kitur, kur sunkiau,
kur manęs reikėtų. Nenorėjau būti
mieste. Man leido pasirinkti: Indija,
Haitis arba Ruanda. Ir dar pridėjo:
„Jeigu tikrai nori sunkiai dirbti, rinkis Ruandą“. Ir pasirinkau. Ten jau

buvo misionieriai. Belgas ir italas.
–Kokia kalba susikalbėdavote su vietiniais gyventojais?
–Ruandiečių,
abantų
(lt.
„žmonių“). Jų kalba visai kitokios
struktūros, negu kitos mano mokėtos
kalbos. Jeigu jie kalbės apie žmogų,
tam pačiam veiksmui apibūdinti panaudos vienokį veiksmažodį, jeigu
apie gyvulį – kitokį, jeigu apie daiktą – dar kitokį. Yra dešimt tos kalbos lygių. Tai beveik tas pats, kaip
išmokti dešimt kalbų. Neduok Dieve, supainiosi ir, apie žmogų kalbėdamas, ištarsi, sakykim, gyvuliams
tinkantį veiksmažodį – įžeisi žmogų
baisiausiai, – pasakoja devyniomis
kalbomis puikiausiai kalbantis žmogus. (Kaip lituanistė, galiu pasakyti,
kad kunigo Šulco lietuvių kalba yra
labai taisyklinga, o žodynas gana turtingas. R.Ž.) Paklaustas, kokią kalbą
jis moka geriausiai, atsako, jog italų.
Italijoje išgyveno 15 metų.
–Žinome, kokius baisumus
Jums teko išgyventi Ruandoje. Ar
buvo ten ir linksmų akimirkų?
–Buvo, – juokiasi meilę ir gerumą visą gyvenimą kitiems atiduodantis žmogus. – Priėjo žmonių išpažinčiai. Klausyklų nėra. Visi – lauke
po medžiais. Išrikiavome senukus
pirma, jaunesnius paskiau – maždaug
200 žmonių. Man vienam reikia juos
išklausyti. Prieina viena moterėlė.
Sako: „Negeras mano sūnus. Man
vandens iš ežero neatneša“. Klausiu:
„O kokios tamstos nuodėmės?“ Atsako: „Kokios nuodėmės? Aš jų nedarau. Aš per sena nuodėmėms“...
–O kokia, Jūsų nuomone,
pati didžiausia nuodėmė?
–Didelė nuodėmė yra nemeilė, bet pati didžiausia yra veidmainystė...
–Karui besibaigiant Jums
buvo tik penkeri metai. Gyvenote
Vokietijoje. Ką atsimenate?
–Gimiau Klaipėdoje 1939 metais spalio 29 d. Mama lietuvė, tėtis
vokietis. Geriausiai atsimenu 1945

metų kovo pradžią prie Kolbergo
miesto. Aš sirgau. Temperatūra daugiau kaip 40o C. Mes atsidūrėme pačiame fronte. Lėktuvai, patrankos,
šūviai, sprogimai. Tėtė laikė mano
ranką, ir mes bėgome į apkasus. Kai
ima šaudyti, puolame ant žemės. Kai
aprimsta, tėtė paima mano ranką ir
vėl bėgame. Po vieno šaudymo tėtė
mano rankos nebepaėmė. Aš jį judinu, sakau, bėkim, o jis tik dukart atsiduso, ir viskas... Bėgau vienas ton
pusėn, kur mačiau nulekiantį brolį...
Vėliau susitikome su mama, buvau
alkanas, ištroškęs, pavargęs... Vokietija atsiuntė tris laivus išgelbėti savo
civiliams gyventojams. Į pirmus du
neįstengėme pakliūti. Pakliuvome į
paskutinį. Pirmieji du buvo nuskandinti rusų ir lenkų... Po karo mes
nebuvome laikomi žmonėmis. Vokietija juk karą pralaimėjo... Anglai
sukišo į vagonus ir vežė, vežė, vežė.
Paskiau išlipome, mėginome kurtis,
gyventi. Vėliau aš pakliuvau į Vasario 16-osios gimnaziją, nes mano
mama, grynakraujė žemaitė, labai
norėjo, kad aš mokyčiausi. Lietuvių
kalbos nemokėjau, bet jos išmokau
bizūno pagalba. Gimnazijoje tada
buvo apie 250 mokinių. Gyvenome
vienuolika-dvylika berniukų viename kambaryje. Per savaitę gaudavome vieną kibirą anglių. Maisto
niekada neužtekdavo. Laisvalaikiu
dirbdavome sugriautame oro uoste,
kur reikėjo griuvėsiuose nuo plytų
nudaužyti cementą. Gaudavome 50
pfeningių, už kuriuos išeidavo nusipirkti tik cigarečių pakelis. Taip, buvau pradėjęs rūkyti...
Gimnazijos
administracija
vieną kartą per mėnesį suruošdavo
šokius, bet prieš tai kiekviena klasė turėdavo paruošti po programą.
Kadangi mes buvome jaunesni, po
programos turėdavome eiti miegoti.
Vyresnieji gimnazistai mums spirdavo į užpakalius ir išvarydavo. Tada
aš sugalvojau juos visus pagąsdinti.
Salėje uždegiau iš kulkų prisirinkto parako. Pačiam baisu pasidarė...
Pabėgau. Paskiau vyresnieji ieškojo kaltininko ir surado, bet, matyt,
niekam apie tai nepasakė, nes manęs
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sunkų kunigo misionieriaus kelią?
–Dėl vaikystėje patirto skurdo
ir vargo nutariau pašvęsti savo gyvenimą vargstantiems vaikams. Buvo
ir taip, kad po karo aš maisto ieškojau šiukšlyne... Taip neturi būti, ir aš
viską darau, kad nebūtų...

HERMANO ŠULCO ĮKURTOJE JAUNIMO
TIN GOS RA JO NE SVE ČIUO JA SI VAI KAI IŠ R U AN DOS
KUNIGO

MI SIO NIE RIAUS

iš gimnazijos neišmetė, – atsimena
vėliau pats Vasario 16-osios gimnazijoje dirbęs kapelionu, bendrabučio
vedėju ir sporto mokytoju kunigas
H. Šulcas.
–Kaip toks išdykęs gimnazistas vis dėlto tapo kunigu?
–Atvažiavo vieną vasarą į
stovyklavietę kunigas salezietis iš
Italijos. Mums liepė sėdėti lauke ir
klausyti, ką jis kalba. Aš pabėgau ir
nulėkiau maudytis. Mane surado ir
sugrąžino. Aš, žiūrėdamas į jo baltą
apykaklę, pykau, ko jis čia atvažiavo.
Šokinėjo voveraitė po medžius ir...
purptelėjo ant to kunigo. Ten tuojau
jį valyti ėmė, o aš kad džiaugiausi –
taip jam ir reikia. Kad ne jis, galėčiau sau plaukioti vandeny... Kitais
mokslo metais sugrįžo ne visi mano
draugai, ir vieno iš jų brolis pasakė,
kad jie Italijoje, saleziečių progimnazijoje. Ir dar laišką paskaitė: ten
labai gerai, kunigai su jais eina pasivaikščioti, žaidžia futbolą, o mokytis daug nereikia, Alpės ten. Aš ir pagalvojau: man tinka toks gyvenimas,
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SO DY BO JE

KRE-

ir parašiau laišką į tą progimnaziją.
Po mėnesio gavau atsakymą, kad
reikia kapeliono rekomendacijos. O
a.a kapelionas A. Paškus (žymus psichologas, rašytojas) sako: „Šulcai,
kad nematau tavęs Mišiose“. Pradėjau lankyti Mišias ir vieną kartą per
savaitę valyti kapeliono dviratį. Po
metų gavau rekomendaciją.
Kunigu tapau to paties lietuvio kunigo Juozo Zeliausko, kuris
buvo atvažiavęs į vasaros stovyklą,
dėka. Jis ir kiti kunigai prasidėjus
karui negalėjo grįžti į Lietuvą ir liko
Italijoje, kur įkūrė progimnaziją lietuvių kilmės vaikams. Jis ir paklausė, kur norėčiau mokytis baigęs progimnaziją: „Gal nori būti kunigu?
Galėsi padėti kitiems“. Aš pats apie
tai svajodavau, bet ištarti nedrįsdavau: nemaniau, kad galiu būti toks,
kaip jie... Vėliau baigiau Romos
popiežiškąjį saleziečių universitetą,
– kunigas turi teologijos licenciato
laipsnį. Į kunigus jis buvo įšventintas 1968 m gruodžio 21 dieną.
–Kodėl
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pasirinkote

tokį

–Ką jautėte, kai pirmą kartą
lankėtės Lietuvoje?
–Pirmoji trijų savaičių viešnagė Lietuvoje buvo labai jaudinanti.
Verkiau. Iš džiaugsmo, kad pamačiau Dubysą, Kultupėnus, gimtąjį
Abakų kaimą prie Kartenos... Ir iš
liūdesio... – prisimena 2007 metais
Kretingoje Metų žmogumi išrinktas kunigas Hermanas Šulcas. – Dabar gyvenu senelių žemėje, Kėkštų
kaime, tarp Kretingos ir Klaipėdos,
kur mamos atgautoje žemėje įkūriau
Jaunimo stovyklą. Kai gavau tuos 60
hektarų, galvojau, einu į pensiją, jodinėsiu arkliukais... Kai pamačiau,
kaip žmonės su vaikais gyvena Kalotės šiukšlyne, ryte atsikeldami su
žiurkėmis kišenėse, apgraužtomis
kojomis, suspaudė širdį. Vaikus iš
ten ir susirinkau. 2000 metais buvo
įkurti Jaunimo namai. Pas mus yra
vaikų iš asocialių šeimų. Jie čia praleidžia savaitgalius ir atostogas, bet
planuoju įkurti ir mokyklą. Reikia
labai daug lėšų ir darbo. Jau pastatyta penkiolika pastatų, bet reikia daug
daugiau. Dar planuoju ir Šv. Elžbietos koplytėlę – amžiną atilsį mamos
garbei.
–Kada pirmą kartą lankėtės
Kanadoje?
–Rodos, 1966 metais, kai Kanadoje Pasaulio lietuvių kongrese,
atstovavau Italijos lietuviams. O
siuntė mane ten tas pats kunigas J.
Zeliauskas. Vėliau atsitiktinai lankiausi pas ponią Lukošienę Toronte. Ji man atnešė savo mirusio vyro
dienoraštį. Aš jį atsiverčiau ir perskaičiau, netikėdamas savo akimis:
„1945 metai, kovo 3 diena. Kolbergas. Laidojau žuvusius žmones“. Ir
tada aš apverkiau savo tėvo laidotuves – praėjus 60 metų...
–Kunige Šulcai, esate lietu-

„Pasaulio lietuvio“ svečias
vės ir vokiečio sūnus, geriausiai
mokate italų kalbą, gimėte Klaipėdoje, gyvenote Vokietijoje, Italijoje, Brazilijoe, Ruandoje, dabar
– Lietuvoje. Mylite visus pasaulio
varginguosius. Kokia Jūsų tautybė?
Nusišypso kunigas savo nuoširdžia šypsena ir atsako:
– Kartą iš Ruandos nusivežiau savo kelis vaikus į Italiją. Sėdime su italais, kalbamės, o viena iš
mano mergaičių nustemba: „O aš ir
nežinojau, kad tu baltas“... – atsako
kunigas, kurio stovyklą Ruandoje
ir veiklą joje nufilmavę italai sukūrė filmą „Padre per tutti“ („Visų tėvas“).
Koks beprasmis tas mano
klausimas, – pagalvojau. – Juk kalbuosi su žmogumi, kurio neįtalpintum į vieną valstybę, vieną tautybę,
vieną rasę. Dabar jis priklauso ir Ruandos, ir Kretingos Jaunimo stovyklų
vaikams. Jis savo meile suardo bet
kokias ribas ir skirtumus ar prieštaravimus. Jis išmoko nelaimingųjų
kalbą, kad jiems padėtų. Jis iškeitė
sotų ir lengvą gyvenimą į pavojus,
riziką, skurdą ir vargą, kad pažintų,
kaip gyvena pasaulio vargstantieji ir
juos gelbėtų. Ir parodė, kiek gali padaryti vienas žmogus.
–Reikia ieškoti meilės, – sako
kunigas Hermanas Šulcas, kuriam
2006 metais suteikta projekto „Lietuvos garbė“ nominacija „Metų pašaukimas“. – Ir atsiminti, kad Dievas
mus sutvėrė ne mulkiais, davė mums
šviesą, protą ir laisvę. Dievas negali
sustabdyti, ką darome, nors darome
ir bloga, nes jis mums suteikė pasirinkimo laisvę. Mes gi visi pažįstame, kas yra gera ir kas yra bloga...
Rima Žemaitytė

Ieškomas naujas direktorius
Vasario 16-osios gimnazijai
Vokietijoje veikiančios Vasario 16-osios gimnazijos kuratorijos
valdyba skelbia konkursą gimnazijos direktoriaus/direktorės pareigoms užimti. Darbo pradžia – 2009
metų rugpjūčio 1 d.
Vasario 16-osios gimnazija,
įsikūrusi Vokietijoje, Hiutenfelde,
gyvuoja nuo 1951 metų, siekdama
užsienyje gyvenantiems lietuvių kilmės vaikams sudaryti sąlygas puoselėti lietuvių kalbą, kultūrą ir tradicijas bei auklėti juos krikščioniška ir
europietiška dvasia.
1999 metais gimnazija įgijo valstybės pripažintos dvikalbės
mokyklos statusą, suteikiantį teisę
išduoti vokišką brandos atestatą bei
ilgainiui užtikrinantį dalinį gimnazijos finansavimą. Po šios reformos
lietuvių kilmės mokinių gretas kasmet papildo ir vokiečiai moksleiviai.
Šiuo metu gimnazijoje dirba 32 pedagogai, 10 administracinių/ūkinių
darbuotojų, mokosi 200 lietuvių bei
vokiečių moksleivių.
Jaunesniųjų klasių mokiniams
dalis mokomųjų dalykų pasirinktinai
dėstoma lietuvių arba vokiečių kalba, o vyresniems, šalia vokiškoms
gimnazijoms įprastų mokomųjų da-

lykų, suteikiama galimybė lankyti
lietuvių kalbos, literatūros bei Lietuvos istorijos pamokas.
Kaip rašoma skelbime, direktoriaus pareigoms užimti ieškomas
asmuo, išlaikęs pirmuosius ir antruosius valstybinius mokytojo egzaminus Vokietijoje arba turintis kitoje
šalyje įgytą atitinkamą pedagoginę
ir mokslinę kvalifikaciją. Atsižvelgiant į ypatingą gimnazijos profilį
kandidatas privalo puikiai mokėti
lietuvių ir vokiečių kalbas.
Šiuo metu gimnazijai vadovauja ilgametis jos direktorius Andrius Šmitas, kuris 2009 m. vasarą
išeina į pensiją.
Pareiškimus su gyvenimo aprašymu bei motyvaciniu laišku siųskite iki 2008 m. rugsėjo 1 d. adresu:
Vasario 16-osios gimnazijos kuratorija, p. Rimui Čuplinskui, Lorscher
Str. 1, D-68623 Lampertheim, Vokietija, arba elektoniniu paštu cuplinskas(eta)elkc.org.
Oficialų konkurso skelbimą
galima rasti gimnazijos tinklalapje
adresu www.gimnazija.de
Rimas Čuplinskas
Vasario16-osios gimnazijos
kuratorijos valdybos pirmininkas

Sąskaita
norintiesiems
paremti kunigo misionieriaus
Hermano Šulco Jaunimo stovyklas:
HANSA
BANKAS;
LT117300010002533983;
LABDAROS IR PARAMOS FONDAS
„JAUNIMO SODYBA“
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LR seimo ir plb komisijoje

Dviguba pilietybė ir lietuvio prigimtinė teisė būti lietuviu

PRADEDANT LR SEIMO IR PLB KOMISIJOS POSĖDĮ: (SĖDI IŠ KAIRĖS) I. DEGUTIENĖ (SEIMO NARĖ), L. MOGENIENĖ (SEIMO
SEIMO IR PLB KOMISIJOS PIRM.), SEIMO PIRMININKAS Č. JURŠĖNAS, D. PUŠKORIENĖ (SEIMO IR PLB KOMISIJOS PIRM.,
JAV), R. NARUŠIENĖ (PLB VALD. PIRM.), KUN. R. DOVEIKA; (STOVI IŠ KAIRĖS) R. MARCINKEVIČIUS (PLB, JAV), A. GORIS
NORIENĖ (PLB, BELGIJA), O. VALIUKEVIČIŪTĖ (SEIMO NARĖ), A. RASIULIS (PLB, RUSIJA), A. NELSIENĖ (PLB, JAV), R.
KAŠUBA (PLB, JAV), I. GASPERAVIČIŪTĖ (PLB, LENKIJA), E. VAIŠNIENĖ (PLB, JAV), J. KURŠELIENĖ (PLB, AUSTRIJA), J.
KURAITĖ (PLB, KANADA). OLGOS POSAŠKOVOS (LR SEIMO KANCELIARIJA) NUOTR.
NA RĖ ,

2008 m. gegužės 12-16 d. Vilniuje vyko LR Seimo ir Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės komisijos
posėdžiai, kuriuos vedė kopirmininkės Seimo narė Laima Mogenienė ir
JAV LB atstovė Dalia Puškorienė.
Komisijos darbą sveikino Seimo pirmininkas Česlovas Juršėnas, kuriam
PLB Valdybos pirm. Regina Narušienė įteikė užsienyje surinktus dar 7
tūkst. lietuvių parašų su reikalavimu
neatimti iš jų Lietuvos pilietybės.
Daugiausiai dėmesio skirta
dvigubos pilietybės problemai, vyko
plati diskusija. Kaip žinome, pagal
Konstitucinio Teismo išaiškinimą
dviguba pilietybė galima tik labai
retais atvejais, o užsienyje lietuvių –
šimtai tūkstančių. Daugelio nepatenkina darbo grupės parengtos Pilie-
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tybės įstatymo pataisos, kurios dvigubą pilietybę leidžia gauti tik Europos Sąjungos piliečiams. Apie šią
išeivijai skaudžią problemą sveikinimo žodyje kalbėjo ir PLB Valdybos
pirmininkė Regina Narušienė. „Šis
posėdis yra paskutinis šio Seimo kadencijos. Suprantama, kad ne viskas
bus atlikta, bet prašome atkreipti dėmesį į pilietybę. Neatidėkit, nes jeigu bus atidėta, o Seimo rinkimai bus
tiktai spalio 12 d., kol Seimas vėl susiorganizuos, mes apie tai kalbėsim
tik po metų. Per tuos metus Lietuva
gali prarasti daug piliečių, daug vaikų, o to nereikia. Labai sunku tuos
žodžius sakyti, bet noriu pakartoti,
kas visiems žinoma: istorija mums
rodo – civilizacijos nežūsta nuo okupacijos, jos žūsta, nes susinaikina iš
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vidaus“, – sakė R. Narušienė.
Pranešimą apie pilietybę ir
dvigubos pilietybės galimybę skaitė
Teisės instituto direktoriaus pavaduotojas Petras Ragauskas, pateikęs
konkrečių minčių. Jo pranešimas
pelnė ypatingo dėmesio ir ne kartą posėdžio metu buvo cituojamas
(spausdiname šį pranešimą).
Taip pat buvo svarstoma užsienyje gyvenančių LR piliečių dalyvavimo Seimo rinkimuose optimizavimo, balsavimo internetu klausimai
ir jų sprendimas; Lietuvos televizijos transliavimo į užsienį klausimai;
biurokratizmo Lietuvos Respublikos
diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose mažinimas (skelbiame LR Užsienio reikalų ministerijos
Konsulinio departamento direkto-
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riaus Vytauto Pinkaus pranešimą);
Lietuvos įvaizdžio formavimas;
Lietuvių kultūros paveldo užsienio
valstybėse išsaugojimo klausimai;
susipažinta su Valdovų rūmų atstatymo eiga ir jų panaudojimu Lietuvos
istorijos eksponavimui. Komisijos
narės Irenos Degutienės siūlymu į
komisijos dienotvarkę buvo įtrauktas Seimo nutarimo „Dėl valstybinės
šeimos politikos koncepcijos patvirtinimo“ projekto svarstymas. Į posėdį buvo pakviesta Seimo Šeimos ir
vaiko reikalų komisijos pirmininkė
Rima Baškienė. Komisija parėmė
Šeimos komisijos siūlytą šeimos
koncepciją.
Plačiai svarstyti ekonominės
migracijos klausimai: išklausyta
informacija apie ekonominės migracijos reguliavimo strategijos įgyvendinimo priemonių 2007-2008 m.
plano vykdymą, Lietuvos imigracijos politikos principus, Lietuvos piliečių uždirbtų pajamų užsienyje bei
į Lietuvą atvykusių užsienio lietuvių
Lietuvoje gautų pajamų apmokestinimą. Ekonominės migracijos reikalų komisijos pirmininkas Rimantas
Kairelis kalbėjo apie trumpalaikės ir
ilgalaikės imigracijos politiką.
„Ypač svarbu pritraukti kvalifikuotus darbuotojus. Visame pasaulyje vyksta protų medžioklė, ir
Lietuva turi įsijungti į šį procesą.
Kai kur mes negalim konkuruoti,
bet galimybių yra. Kaip tik baigiama
ruošti vadinamoji protų susigrąžinimo programa. Tai yra mokslininkų – labiausiai kvalifikuotų žmonių
– susigrąžinimo į Lietuvą programa, – sakė R. Kairelis. – Jau atėjo
europiniai pinigai, gavome per 15
mln. litų, tai nemaži pinigai šiai sričiai. Parengtos konkrečios priemonės. Norime pradėti nuo Airijos, kur
ruošiame mugę. Į ją norime kviesti
rimtus partnerius, darbdavius. Daug
kas Lietuvoje pasikeitė, kaip sako
ambasados – susidomėjimas darbo
vietomis Lietuvoje žymiai didesnis,
matyt, todėl, kad tose šalyse pasikeitė ekonomika, darbo jėgos poreikis
sumažėjo. Žmonės pabuvo, užsidirbo, galvoja apie vaikų ateitį. Tokią

mugę surengti būtų pats laikas, pažiūrėsime, kaip ji veikia ir tuomet
taikysime kitose šalyse. Reikia vienos institucijos, kuri užsiimtų visais
emigracijos reikalais, nes šiuo metu
jėgos yra išblaškytos po atskiras ministerijas“.
Komisija susipažino su PLB
pateiktais pasiūlymais lituanistinių

PLB

PIR MI NIN KĖ

mokyklų klausimu, svarstytos grįžtančiųjų į Lietuvą užsienio lietuvių
vaikų mokymo problemos, susipažinta su Lietuvos teismų problemomis bei reforma.
Kaip paprastai, baigdama darbą LR Seimo ir PLB komisija parengė keletą rezoliucijų ir jas pristatė
spaudos konferencijoje.

REGINA NARUŠIENĖ SEIMO

ČESLOVUI JURŠĖNUI
LIETUVOS PILIETYBĖS, PARAŠUS

PIR MI NIN KUI

ĮTEI KIA LIE TU VIŲ , REI KA LAU JAN ČIŲ NE AT IM TI JIEMS

SEIMO IR PLB KOMISIJOS PIRMININKĖS DALIA PUŠKORIENĖ (IŠ KAIRĖS), LAIMA
MOGENIENĖ IR KUN. R. DOVEIKA, POSĖDŽIUS PRADĖJĘS INVOKACIJA
2008 Birželis-Liepa / Pasaulio lietuvis
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Konstitucija turi saugoti tautą, o ne jai kenkti
Petras Ragauskas

Teisės instituto direktoriaus pavaduotojas

PETRAS RAGAUSKAS
Pradėsiu nuo to, kaip aš įsivaizduoju, kas yra Konstitucija. Man
atrodo, kad Konstitucija yra dokumentas, skirtas saugoti tautos interesus, o ne kenkti tautai. Ir jeigu mes
taip žiūrėsim į šį dokumentą, mūsų
vizija bus teisinga ir sprendimus galėsim orientuoti pagal naudą valstybei, tautai, o ne pagal tai, ką kažkas
įsivaizduoja esant įrašyta Konstitucijoje. Vertinimas turėtų būti per
naudos tautai prizmę.
Noriu kalbėti apie tam tikras
fobijas, teisininkų įkalbėtas Seimui.
Antras dalykas – apie procedūrinį kelią, kaip tas fobijas galima išspręsti;
trečias – bandysiu pateikti konkretų
pasiūlymą, kaip, įsivaizduoju, išeivijos problemas galima būtų išspręsti įstatymo projekte.
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Dėl mūsų Seimui įkalbėtų fobijų. Turbūt daugelis yra girdėję terminą „gyvoji Konstitucija“. Mūsų
Konstitucinis Teismas, ypač kai kurie teisėjai, pastaruoju metu pamėgo
šitą terminą. Pats terminas yra nelietuviškas, atėjęs iš JAV. Sakoma, kad
JAV Aukščiausiasis Teismas (AT),
vienas galingiausių konstitucinių
teismų (mūsų samprata – konstitucinių teismų, nes jis nagrinėja konstitucines bylas), yra šitą sampratą
išplėtojęs. Kadangi Lietuvoje bandoma diegti amerikietiškoji tradicija, pasakysiu, ką JAV AT yra pasakęs žymiojoje „Watergate byloje“:
„Vykdydama nustatytas konstitucines priedermes kiekviena valdžios
šaka pirmiausia privalo interpretuoti
Konstituciją. Ir kiekvienos valdžios
šakos pateikta su jos galiomis susijusi interpretacija (Seimo galia – leisti
pilietybės įstatymus P.R.), verta deramos kitų valdžios šakų pagarbos“.
Tai dėl mūsų teisininkų bandomos diegti tezės, kad Konstituciją
gali aiškinti tik Konstitucinis Teismas. Seimas, teismas ir vykdomoji
valdžia – tai trys valdžios. Kiekviena
valdžia turi savo dalį aiškinti Konstituciją. Ir nereikia vienai valdžiai
uzurpuoti šitos teisės. Konstitucinis
teismas turi teisę pasakyti galutinį
žodį konkretaus įstatymo atveju, bet
jis negali pasakyti vienintelės teisingos interpretacijos. Kodėl taip yra?
Keletas argumentų.
Pirma – keičiasi socialinės sąlygos. Vėl amerikietiškas pavyzdys.
Buvo žymi „Lochnerio byla“, kurios
esmė buvo ta, kad Kongresas priėmė
įstatymą, pagal kurį buvo ribojamas
darbo laikas kepyklose. Tačiau AT,
remdamasis Konstitucijoje įrašyta
sutarties laisvės nuostata, pasakė,
kad toks ribojimas prieštarauja sutarties laisvei, darbdavys su darbuo-

Pasaulio lietuvis / 2008 Birželis-Liepa

toju gali tartis kaip tinkamas, dirbti
per dieną ir 24 val., ir joks įstatymų
leidėjas negali jų laisvės riboti. Dėl
šitos AT pozicijos beveik 4 dešimtmečius (nuo XX a. pradžios) socialinių įstatymų leidyba Amerikoje buvo sustojusi. Bet pasikeitė AT
sudėtis, pasikeitė teisėjai, pasikeitė
teismo pozicija, ir socialinių įstatymų leidyba vėl atsirado.
Jeigu žvelgsime į mūsų Konstitucinį Teismą, rasime ne vieną pavyzdį, kai teismas pakeitė savo poziciją. Bene ryškiausias pavyzdys – iš
asmens teisių apsaugos. Iš pradžių
buvo sakoma, kad Konstitucija gina
tik fizinio asmens – piliečio teises.
Po to teismas priėmė kitą poziciją –
kad gina ir juridinio asmens teises.
Pvz., pagal teisę į nuosavybę garantuojama teisė ir juridiniam asmeniui.
Taigi patys savęs neapribokime. Į
savo gyvenimą ir į savo Konstituciją
žiūrėkime atviromis akimis.
Dar vienas dalykas yra klaidų
atvejai. Vėl vienas pavyzdys iš mūsų
Konstitucinio Teismo 1996 m. gruodžio 19 d. nutarimo, kur pasakyta,
kad Konstitucijos 67 str. įtvirtinta išimtinė Seimo teisė leisti įstatymus.
Man kyla klausimas: o kaip pačioje
Konstitucijoje (69 straipsnyje) minima tautos teisė leisti įstatymus referendumu? Akivaizdu, kad tai yra
kalbos klaida. Suklysta rašant. Kam
nepasitaiko, bet ar tai reiškia, kad
mes visą gyvenimą būsim apriboti
kažkokios klaidos?
Pateiksiu dar vieną pavyzdį iš tų pačių JAV, kadangi ten yra
vienas galingiausių teismų. Statistika gana sena, – 1967–1990 m., – bet
pakankamai iliustratyvi. Kongresas,
labai atidžiai sekantis Aukščiausiojo Teismo poziciją, skaičiuojantis,
kokia balsų persvara buvo priimtas
vienas ar kitas sprendimas, per tuos
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metus 121 Aukščiausiojo Teismo
sprendimą įveikė priimdamas įstatymą, – ar pasikeitus teisėjų sudėčiai,
ar pasikeitus socialinei situacijai pabandė dar sykį, galbūt kažkaip kitaip – švelniau formuluodamas, ir tie
įstatymai įsigaliojo. Nėra užtvarų,
kurių negalima būtų, vienai valdžiai
gerbiant kitą, pabandyti peržengti.
Dabar dėl to, kaip galima būtų
įveikti tas baimes, kurios yra diegiamos Seimo nariams, neva jie pažeis
Konstituciją. Tiesa, mūsų Konstitucija neleidžia iš anksto kreiptis į
Konstitucinį Teismą, klausiant, ar
Konstitucijai neprieštaraus viena ar
kita nuostata, bet faktiškai tai mes
padaryti galim. Priimkim įstatymą ir nustatykim, kad jis įsigalioja
2009 m. liepos mėn., ir kreipkimės
į Konstitucinį Teismą. Jeigu Seimas
nutarimu tai padarys, teismas tą bylą
nagrinės be eilės, ir mes iki Naujųjų
metų turėsim atsakymą, ar mūsų pasirinktas kelias tinkamas, ar ne, ar jis
prieštarauja Konstitucijai, ar ne.
Na, ir pagaliau trečias dalykas
– dėl mano konkrečių pasiūlymų,
ką mes turėtume daryti. Pirmiausia
klausimas, ar teisė į pilietybę yra
prigimtinė teisė? Aš dabar nesigilinsiu į tarptautinės teisės normas, tiesiog paminėsiu, kad pagal tarptautinę teisę galioja aiškus principas, kad
valstybės turi vengti situacijų, kai
asmenys neturi pilietybės. Tai tarsi
nesusiję su mūsų svarstomu klausimu, bet esmė ta, kad teisė į pilietybę
tarptautinės bendruomenės pripažįstama kaip žmogui būdinga teisė.
Faktiškai – kaip prigimtinė teisė.
Mūsų Konstitucija taip tiesiogiai
nepasako, bet 18 str. pasakyta, kad
žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės. 12 str. pasakyta, kad pilietybė
įgyjama gimimu. Žinoma, esant tam
tikroms sąlygoms, – arba tavo tėvai
yra piliečiai, arba tu gimei Lietuvos
teritorijoje, ne tiek svarbu. Svarbu,
kad tai tau iš prigimties yra būdinga.
Šitą principą mūsų aptariamas projektas pažeidžia keliais aspektais.
Paminėsiu vieną ryškiausių.
Jeigu tėvai netenka pilietybės, pvz.,
atsisako, automatiškai pilietybės ne-

tenka ir vaikas iki 18 metų. Ar jis ne
pilietis, ar jis neturi teisių, ar vaikas
kažkoks gyvuliukas? Tėvai net neišreiškė valios, kad jis netektų pilietybės, o mes iš jo rengiamės atimti
tą pilietybę vien tik dėl to, kad tėvai
nori dirbti – tarkim, Brazilijoje ar
Kanadoje gauti darbą, kuriam reikia
turėti pilietybę. Mes iš vaiko atimsim pilietybę vien dėl to, kad tėvai
pakeitė pilietybę, nors jis jau gimdamas tapo piliečiu. Tai rodo požiūrį į
teisę, į pilietybę. Ir tai visiškai netinkamas požiūris. Tai reiškia, kad mes
galim duoti ir galim atimti. Iš tiesų
mes negalim atimti, jeigu tai eina iš
žmogaus prigimties.
Dabar dėl išlygos, jog dvigubą pilietybę reiktų suteikti Europos
Sąjungos piliečiams. Kai kas džiaugiasi, kad tai gerai, man atrodo, kad
tai žalingas dalykas, nes suteikia
iliuziją, kad padaryta kažkas gera,
o iš tikrųjų nieko nepadaryta, nes
Europos Sąjungai nereikia antros
pilietybės. Faktiškai kurioje šalyje
bebūtum, visomis teisėmis gali naudotis kaip Lietuvos pilietis, ir tau tai
iš esmės nieko neprideda. Priešingai
negu JAV, Kanadoje, Australijoje,
Norvegijoje. Mes darom žalą savo
pilietybės institutui. Kodėl?
Nuostata suformuluota iš esmės taip, kad reiškia, jog aš galiu
gyventi Lietuvoje, visus savo interesus turėti Lietuvoje, bet kartu turėti, pvz., Vokietijos pilietybę. Nes tai
yra ES šalis. Sakykite, kam Lietuvoje gyvenančiam žmogui reikia Vokietijos pilietybės, arba Prancūzijos,
Airijos pilietybės? Juk mūsų tikslas
yra visai kitas. Mūsų tikslas apginti tuos žmones, kurie gyvena kitose
valstybėse, nes jų socialinė gerovė
priklauso nuo to, ar jie turės tos valstybės pripažinimą ir gynybą, ar ne.
Tai jais ir rūpinkimės. O ne tuo, kad
Lietuvoje gyvenantis žmogus turėtų
dar kažkokios valstybės pilietybę.
Dar svarbiau tai, kad Projekte
siūloma nuostata dėl išimties taikymo ES šalių piliečiams (taip kaip ji
šiuo metu suformuluota) akivaizdžiai
prieštarauja Konstitucijai. Nes Konstitucija kalba apie atskirus atvejus,

o čia jokių atvejų nėra. Kiekvienas
Lietuvos pilietis be jokių apribojimų
ir papildomų sąlygų gali būti dar 26
kraštų piliečiu. Tai visiškas dvigubos
pilietybės principo paneigimas (kartu – ir Konstitucijos pažeidimas).
O dabar konkretus pasiūlymas: siūlyčiau nuostatą, kad „užsienyje gyvenantys“ arba „nuolat užsienyje gyvenantys“, – čia jau teisiniai
niuansai, darykim, kaip geriau, –
„Lietuvos piliečiai“, – papildoma sąlyga, – „pilietybę įgiję gimimu, gali
ją išlaikyti net ir įgiję kitos šalies
pilietybę“. Jeigu tu esi natūralizuotas, – tai yra pilietybę gavęs dovanų iš politinės bendruomenės, tokiu
atveju tu nebeturi teisės įgyti kitos
pilietybės ir gyventi su dviem pilietybėmis. Bet jeigu tu esi gimęs piliečiu, gyveni užsienyje, turi ten savo
socialinius interesus, tuomet tu turi
teisę į dvigubą pilietybę. Ir nereikia
bijoti, kad čia bus Konstitucijos pažeidimas pagal Konstitucinio Teismo
išaiškinimą, nes, nepaisant to, ką aš
pradžioje kalbėjau apie valdžių santykius, tai nebus pažeidimas vien dėl
to, kad ankstesnis reglamentavimas
iš tiesų buvo pernelyg platus. Jis
reiškė, kad Lietuvoje gyvenantys visi žmonės praktiškai galėjo turėti kitų kraštų pilietybę, – iš esmės kokia
90 proc., jeigu ne daugiau, LR piliečių pagal aną reglamentavimą galėjo būti ir užsienio valstybės piliečiai
tuo pačiu metu. Išeivių mes turime
tikriausiai apie 10-20 proc. (tikslių duomenų neturiu) visų Lietuvos
potencialių piliečių. Tai tie žmonės,
kurie galbūt įgytų užsienio pilietybę.
Bet juk ne visi jų įgis. Todėl jau tikrai sumažinam skaičių gal 3-4 kartus.
Tai reikšmingas sumažinimas, ir mes
tokiu atveju telpam netgi į sąvoką,
kurią Konstitucinis Teismas įvardijo kaip pakankamai retus atvejus.
Vienas penktadalis, mano supratimu,
yra pakankamai reti atvejai tiek absoliučiais skaičiais, tiek ir jeigu būtų
įrašyta tokia nuostata apie užsienyje
gyvenančius asmenis, pilietybę gavusius gimimu.
Pranešimas, skaitytas LR
Seimo ir PLB komisijoje
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Lietuvos pilietis gali tikėtis pagalbos
bet kurios ES šalies atstovybėje
Vytautas Pinkus

LR Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento direktorius
Dėmesys konsuliniams reikalams pasaulyje yra sustiprėjęs. Praėjusiais metais rudenį pirmą kartą
į ministerijos pagrindinės veiklos
kryptis buvo įtrauktas toks punktas
kaip piliečio aptarnavimo gerinimas
užsienyje, nes anksčiau mes daugiau
koncentravomės į bendruosius užsienio politikos tikslus, kaip antai
– stojimas į tarptautines organizacijas, geros kaimynystės santykiai.
Mūsų santykis su mūsų visuomenės
dalim užsienio valstybėse, su mūsų žmonėmis, kurie išvyko į pasaulį, arba su tais kitų šalių piliečiais,
kurie nori atvykti į Lietuvą, niekad
nebuvo prioritetų sąraše, nors darbas
vyko. Pradėję giliau šias problemas
nagrinėti pamatėme, kad yra jų yra
daug. Konfliktas kyla turbūt pačioje mūsų teikiamų paslaugų esmėje
ir santykyje su dabartine situacija.
Konsulinės paslaugos yra tradicinės,
netgi, sakyčiau, konservatyvios: tai
yra įgaliojimo surašymas, notariniai
veiksmai, veiksmai, susiję su tapatybės nustatymu, ir kt. Visa tai yra
labai atsakinga ir klaida kiekvienu
atveju labai daug kainuoja, todėl kyla noras viską daryti taip, kaip buvo
daroma, ir nesikeisti.
Kita vertus, mes negalime likti šioje uždaroje dėžutėje, kadangi
keistis verčia pats gyvenimas. Vyko
daug pokyčių – egzistuoja milžiniška
naujosios migracijos banga, daugelis
žmonių persikėlė į užsienį, jiems reikia suteikti tas pačias paslaugas, kurias jie gaudavo Lietuvoje, eidami į
savo savivaldybę.
Veikia globalūs dalykai, susiję su pasauline saugumo problema.
Visame pasaulyje keičiasi reikalavimai dokumentų saugumui, įvedami biometriniai duomenys. Tai
savo ruožtu įtakoja pačias procedūras, kaip žmogus yra aptarnaujamas.
Kartu keisdamasis pasaulis suteikia
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mums ir naujas galimybes – vystosi
technologijos. Jeigu sugebėsime išnaudoti tų technologijų pasiekimus
ir perkelti juos į savo teisės aktus, aš
manau, daugelį problemų mes galėsime tvarkyti žymiai sėkmingiau.
Dabar Lietuvos pilietis, pakliuvęs į bėdą bet kurioje pasaulio
vietoje, gali kreiptis ne tik į Lietuvos
atstovybę, bet ir į bet kurios ES šalies atstovybę, ir jam ten bus suteikta
konsulinė pagalba, kaip ir tos šalies
piliečiui. Pvz., dingus dokumentui
jam bus išduoti dokumentai grįžti į
Lietuvą. Teikiamos dokumentų legalizavimo ir kitos paslaugos.
Darbe su užsienio šalių piliečiais, gal paradoksas, mes esame
netgi truputį daugiau pasistūmėję į
priekį, spręsdami technologinę pusę.
Nuo seno buvo priprasta, kad tokių
interesantų buvo dideli srautai ir nebuvo kitų būdų, kaip tik tai spręsti.
Galų gale – išoriniai veiksniai.
Mes turėjome priimti tas taisykles,
kurios yra numatytos Šengeno susitarimuose. Taigi pastarąjį pusmetį
didelę laiko dalį užėmė prisitaikymas prie naujų sąlygų, tačiau čia mes
esame tikrai geresnėje padėtyje.
Tačiau svarbiausia mums yra
tos konsulinės paslaugos, kurias
mes teikiame savo šalies piliečiams
pasaulyje. Šias paslaugas padalinčiau į dvi dalis: tai paslaugos, kurias
teikiame patys, – o tokių paslaugų
yra mažuma. Tai veiksmai, kuriuos
atlikdamas konsulas yra savarankiškas: pagalba mirties ar nelaimingo atsitikimo atveju. Tai notariniai
veiksmai, dokumentų legalizavimas,
materialinė pagalba asmeniui, kuris
neturi galimybių pagalbos sulaukti
iš kitur. Kitais klausimais, kaip antai sprendžiant pilietybės klausimą,
išduodant pasus, apskaitant ir registruojant civilinės būklės aktus ir
didelėje dalyje kitų paslaugų, pvz.,
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išduodant įvairias pažymas, konsulatas arba konsulinis skyrius atlieka
pirminio tarpininko vaidmenį ir, pasakyčiau, vieno langelio vaidmenį.
Jisai bendrauja su žmogumi, o paskui visus dokumentus ir informaciją perduoda atitinkamai institucijai,
kuri priima sprendimą. Kai sprendimą atstovybė gauna, žmogui yra suteikiamas atsakymas. Natūralu, kad
daugiausia bėdų ir problemų ir kyla
dėl tų paslaugų, kadangi mes esame
arčiausiai žmogaus, kuris pas mus
ateina. Per tam tikrą laiką visos tos
tvarkos ir darbo schemos daugiau ar
mažiau nusistovi ir yra priartinamos
prie žmonių poreikių. Kiti klausimai
yra sudėtingesni.
Kas sukelia didžiausią nepasitenkinimą?
Mes analizavome pačių mūsų
konsulų pateiktą informaciją. Praėjusiais metais vykusiame konsulų
suvažiavime buvo padarytas tam tikras apibendrinimas tų bėdų, kurios
kyla dirbant su žmonėms. Nemažai
informacijos atėjo tiesiogiai per Lietuvių Bendruomenes, kurios apibendrino ir siūlė savo sprendimus. Aktyviausios buvo D. Britanijos ir Airijos LB. Kas blogiausia – tai ilgas
dokumentų tvarkymo laikas, kitas
nepasitenkinimas susijęs su reikalavimu pateikti daug dokumentų ar pažymų. Maža to, tie dokumentai, kurie paprastai surenkami buvimo šalyje, turi būti išversti į lietuvių kalbą
ir legalizuoti. Greta tos problemos,
kad visą dokumentų paketą surinkti atima daug laiko, tai reikalauja ir
papildomų išlaidų. Legalizavimas ir
vertimas yra pakankamai brangūs
dalykai. Akivaizdu – eilės atstovybėse, dideli atstumai ir sunkumai pasiekiant atstovybes.
Mes padarėm išvadą, kad nemažai problemų sudaro ir tai, jog
žmonės turi per mažai informacijos
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apie paslaugas ir reikalavimus. Dažnai žmogus ateina nežinodamas, ko
jis gali tikėtis, ar nežinodamas, kokių dokumentų jam reikia ateinant į
atstovybę, sakykim, priduoti dokumentus pasui gauti. Jam tenka grįžti
namo ir pas mus vykti kitą kartą. Tai
gaišatis. Mūsų vienas pagrindinių
tikslų – kad nepasitenkinimo neliktų.
Kaip galima tai išjudinti? Pirmiausia akivaizdu, kad reikia keisti taisykles, norminius aktus, įstatymus. Mūsų pareiga parodyti, ką
reikia keisti. Kitas dalykas – naujų
technologijų panaudojimas ir elektroninių paslaugų teikimas. Jeigu
gerai funkcionuotų e-vyriausybė,
gal žmogui iš viso nereikėtų eiti į atstovybę, jis savo reikalus galėtų susitvarkyti iš namų. Elektroninių paslaugų yra daug lygių – aukščiausias
lygis yra, kai žmogus elektroniniu
būdu gali padaryti užklausą ir gauti
atsakymą. Prie elektroninės paslaugos priskiriama ir galimybė pateikti
poreikį. Informacijos pateikimas yra
pačio žemiausio lygio elektroninė
paslauga. Su šiuo – pradiniu lygiu
yra truputį geriau, o einant toliau yra
sudėtingiau.
Akivaizdu, kad mūsų ryšiai
su Mokesčių inspekcija yra pažengę
toliausiai. Mokesčių deklaravimas
dabar yra patogus ir prieinamas visiems. Su tuo susijęs informacijos
apie mūsų paslaugas pateikimas ir
pertvarkymas. Apsilankius Danijoje ir D. Britanijoje, – savo masteliu
tai pakankamai skirtingos valstybės,
– pastebėjome, kad ten žmonių informuotumas yra laikomas pirmoje
vietoje. Atstovybės rūpinasi netgi
tokiais dalykais – ko lankytojas iš
jų negali tikėtis. Pvz., didžiųjų valstybių piliečiai, padarę nusikaltimą,
įsivaizduoja, kad valstybė yra tokia
stipri, jog gali juos apginti. O kai nesulaukia gynybos, kyla didelis nepasitenkinimas.
Kas padaryta nuo praėjusios
vasaros? Galima sakyti, kad padarytų darbų sąrašas nėra ilgas: pakeista
materialinės pagalbos teikimo tvarka, – čia kalbama apie tokius atve-

jus, kai žmogus užsienyje netenka
visų dokumentų ar pinigų ar atsiduria tokioje situacijoje, kai jam reikalinga pagalba, o jis neturi giminių ar
pažįstamų, kurie jam galėtų padėti;
pvz., į URM kasą įnešti pinigus. Tokiu atveju valstybė suteikia pagalbą.
Pasikeitė tai, kad dabar sprendimą
priima atstovybės vadovas, o ne užsienio reikalų ministras, kaip buvo
anksčiau, kada atstovybė siųsdavo
užklausimą į ministeriją ir laukdavo atsakymo. Tuo metu ministerijos
vadovas galėdavo būti išvykęs, ir tai
sukeldavo problemų, nes žmogui, atsidūrusiam bėdoje, per tą laiką reikėjo gyventi – nakvoti, valgyti ir t.t.
Dabar sprendimas priimamas iš karto arba ne vėliau kaip per 1 dieną.
Kitas dalykas – žmogus, kuris gavo
finansinę pagalbą, Lietuvai ją turi grąžinti. Tai yra svarbu, nes, kaip
bebūtų skaudu, pasitaikydavo nemažai piktnaudžiavimo atvejų. Po kelių
savaičių tas pats žmogus ateidavo ir
vėl prašydavo. Dabar tokiu atveju
jam teks bendrauti su antstoliais, jeigu jis skolos savanoriškai negrąžins.
Materialinė pagalba nėra valstybės
pašalpa.
Kitas dalykas – šiek tiek supaprastintos paso keitimo procedūros, atsisakyta perteklinių dokumentų reikalavimų. Praėjusiais metais
rugpjūčio mėn. mūsų ministro įsakymu buvo sudaryta tarpinstitucinė
darbo grupė, į kurią iš esmės įėjo
mūsų ir Vidaus reikalų ministerijų
atstovai, kurie daugiausiai susiję su
žmonių aptarnavimu pilietybės ir pasų keitimo klausimais. Buvo supaprastinta pasų keitimo procedūra. Atsisakėme tikrai, mūsų požiūriu, nereikalingų reikalavimų įrodyti savo
teisinio buvimo statuso toje valstybėje. Jeigu tu esi Lietuvos pilietis ir
pametei dokumentą, tuo pačiu pametei ir tame pase esančią vizą. Kodėl
tu turėtum įrodinėti Lietuvai, ar tu
toje šalyje esi legaliai, ar nelegaliai.
To atsisakyta, ir tai taupo pinigus bei
laiką. Juolab tose šalyse, kur tokios
pažymos nėra išduodamos. Atsidurdavome teisinėje aklavietėje.
Dar vienas pakeitimas, kuris

susijęs su žmonėmis, išvykstančiais
į užsienį ir netenkančiais dokumentų. Technologiškai jau pakeista, kad
konsulai turi galimybę matyti nuotraukas tų žmonių, kuriems pasai išduoti po 2003 m. ir kurių nuotraukos
yra saugomos gyventojų registre.
Tuomet nekyla problemų nustatant
tapatybę žmogaus arba tų problemų
yra mažiau. Lengviau išduodamas
žmogaus grįžimo namo pažymėjimas. Nereikia užklausų siųsti į Vilnių ir laukti atsakymo.
Juda dar vienas dalykas, susijęs su pasų keitimu. Egzistavo reikalavimas kelis kartus atvykti į atstovybę ir reikalavimas čionai atnešti
kūdikius, norint įsitikinti, kad tas
kūdikis ir yra kūdikis. Diskutuodavome iki absurdo. O juk iki vienerių
metų negalima nustatyti, ar nuotrauka yra to, ar kito vaiko. Kitas dalykas – iki metų vaikų sergamumas yra
labai didelis ir kūdikio atnešimas į
erdvę, kur yra daug žmonių, jam žalingas. Teisininkai išskaitė, kad pagal dabartinę paso redakciją šito reikalavimo atsisakyti negalima. Po ilgų diskusijų Vidaus reikalų ministerija paruošė paso įstatymo pakeitimo
įstatymo projektą, kuriuo atsisakoma kūdikius nešti rodyti pareigūnui.
Jeigu Seimas patvirtins pataisas, ten
yra numatyta, kad, išduodant naujus
biometrinius pasus (kaip žinote, nuo
kitų metų vidurio lietuviškuose pasuose bus ne tik elektroninis veido
atvaizdas, bet ir pirštų antspaudai –
po vieną saugomą kiekvienos rankos
atspaudą), vis dėlto nebus įmanoma
atsisakyti reikalavimo žmogui ateiti į atstovybę ar migracijos tarnybą,
kai jis rašo prašymą išduoti pasą.
Jam tiesiog reikės atnešti tuos savo
pirštus. Tačiau įstatyme yra numatyta galimybė pasą žmogui išsiųsti
paštu – kurjeriniu ar paprastu, priklausomai, ar patikimas toje šalyje
yra paštas. Pataisos idėja, kad žmogui į atstovybę reikėtų ateiti tik vieną kartą.
Šiai pataisai Seime po pateikimo pritarta, svarstoma komitetuose.
Yra rengiamas dar vieno įstatymo
pakeitimas – Registro įstatymo pa-

2008 Birželis-Liepa / Pasaulio lietuvis

13

lr seimo ir plb komisijoje
keitimas, susijęs su duomenų, galimų pateikti konsului, apimtimi.
Konsulas atlieka ir asmens tapatybės
nustatymo bei notarines funkcijas,
kai yra tvirtinami susitarimai (susiję su dovanojimo aktais ir kt. dalykais), nes būtina žinoti giminystės
ryšius. Šiuo atveju kiekvieną kartą,
kai iškyla toks klausimas, įsijungia
vadinamasis pašto dėžutės principas. Visi prašymai siunčiami mums
į konsulinį skyrių, o mes siunčiame
atitinkamoms institucijoms. Dabar,
kai konsulas pats galės aptarnauti
žmogų, veiksmas vyks daug greičiau.
Kiti dalykai susiję su vidiniais
mūsų persitvarkymais. Mes baigiame derinti sutartį dėl konsulinių paslaugų perkėlimo į elektroninę erdvę
su „Regitra“, viena iš Lietuvos institucijų, kurios išduoda automobilių
dokumentus. Kai gausime priėjimą
prie jų duomenų bazių, dingus vai-

ruotojo pažymėjimui arba automobilio dokumentams, nereikės kreiptis į
ją, o konsulas galės išduoti pažymą,
kad toks dokumentas dingo.
Įstrigę pilietybės klausimai,
bet aš paliesiu tik vieną aspektą –
gimstančius vaikus. Bėda yra ta,
kad kol yra diskutuojama pilietybės
klausimais, o tie klausimai pakankamai sudėtingi, žmonės susiduria su
vaikų registravimo problema, mat
dabartinėje įstatymo redakcijoje yra
pasakyta, kad vaikas, gimimu įgijęs
kitos valstybės pilietybę, negali įgyti Lietuvos pilietybės. Pvz., Airijoje gimęs vaikas automatiškai tampa
Airijos piliečiu. Mūsų pasiūlymas
buvo ir išlieka, kad galbūt iš to paketo reikia išimti atskirą klausimą
dėl vaikų. Tam turėtų pritarti visi
ir skubiai priimti pataisą, kad jeigu
bent vienas iš tėvų yra Lietuvos pilietis, tai ir vaikui būtų automatiškai
suteikiama Lietuvos pilietybė arba

jam būtų išsaugoma teisė į Lietuvos
pilietybę, kad jis galėtų apsispręsti,
kai jam sukaks pilnametystė. Problema skaudi, nes laikas eina, o vaikai
gimsta. Mišrios šeimos tokiais atvejais eina į kitos šalies atstovybę,
ir vaikas registruojamas kitos šalies
piliečiu.
Dar vienas dalykas – susijęs
su dokumentų legalizavimo problema. Tai pripažinimo kitų valstybių
ir atitinkamai mūsų dokumentų pripažinimo tose valstybėse problema,
susijusi su santuokos ir gimimo liudijimų vertimu į tos šalies kalbą ir
legalizavimu. Apie šias problemas
mes esame informavę Teisingumo
ministeriją. Pastarojo ambasadorių
suvažiavimo metu, kur dalyvavo
Teisingumo ministerijos valstybės
sekretorius, mes aiškinomės tų problemų sprendimo būdus.
Parengta pagal stenogramą

Reikėtų pradėti nuo lietuvių
kultūros vertybių užsienyje apskaitos
Mindaugas Žolynas

Kultūros ministerijos Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas
Nedaugžodžiaudamas išvardinsiu, kas gali būti daroma siekiant
išsaugoti kultūros paveldą užsienyje,
tiksliau, kas dabar bandoma daryti.
Priklausomai nuo finansavimo ir valios tai galėtų būti ir didesni darbai.
Antri metai pradėtas konkurso tvarka skirti dalinis biudžetinių
įstaigų ir kitų juridinių asmenų, pareiškiančių norą bei pateikiančių
paraiškas Kultūros ministerijai, finansavimas – tai projektai, pagal kuriuos numatoma iš užsienio parvežti
tam tikras kultūros vertybes, jas tirti
ar daryti dokumentinio palikimo kopijas, jas parvežti, taip pat skelbti
informaciją apie užsienyje esančias
vertybes. Ši informacija apie paraiškų priėmimą yra teikiama Kultūros
ministerijos tinklalapyje. Praėjusiais metais buvo finansuoti keturi
projektai. Buvo parvežtas Biržiškos
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archyvas, tyrinėtas Tomo Venclovos archyvas, kartografiniai šaltiniai
Sankt Peterburge, Lozoraičių šeimos
biblioteka.
Šiemet vykdomi trys projektai: „Alkos“ archyvo katalogavimas,
Strolios plokštelių kolekcijos parengimas pervežimui ir Kazio Lozoraičio archyvo parvežimas. Šiuos projektus vykdo Lietuvoje registruotos
įstaigos. Toks siūlymas. Jeigu užsienyje esančios bendruomenės turėtų
norą gauti finansavimą tokiam darbui, jos turėtų surasti partnerį Lietuvoje, įstaigą, kuri pateiktų paraišką
ir atliktų šiuos darbus.
Antra priemonė – visos informacijos apie užsienyje esančias
kilnojamąsias vertybes suvedimas į
vieną vietą. Pačiu artimiausiu metu bus organizuotas pasitarimas su
potencialiais Lietuvai reikšmingų
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kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių užsienyje, duomenų teikėjais dėl
šio sąvado pildymo tvarkos. Tai būtų arba užsienyje esančių archyvų ar
rinkinių tvarkytojai, arba Lietuvos
kai kurie tyrėjai, kurie turi duomenų apie užsienyje esančius rinkinius
ar archyvus. Sąvadas bus prieinamas
internetu.
Asmenys, su kuriais bus susitarta, laikantis sąvado pildymo tvarkos, galės į šią informacinę sistemą
įdėti savo turimą informaciją apie,
pabrėžčiau, dabar užsienyje esančias
kilnojamąsias kultūros vertybes. Šis
sąvadas nėra skirtas į Lietuvą parvežtoms išeivijos kultūros vertybėms.
Tas sąvadas reikalingas informacijai,
palengvinančiai dirbti organizuojant
paieškų darbą užsienyje. Nesakau,
kad ši sistema veiktų tobulai, visi
jos trūkumai paaiškės pradėjus dirb-
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ti. Tada ir bus koreguojama. Dabar
numatomos trys vartotojų grupės, tai
yra vieni, kurie galėtų susipažinti su
į šią sistemą įvesta informacija apie
užsienyje esančias kilnojamąsias
vertybes; antra – ne tik peržiūrėti,
bet ir patiems skelbti tam tikrą informaciją apie tai, kur yra saugoma, kas
yra saugoma, kokia apimtis. Trečia
grupė ne tik skelbtų, bet ir koreguotų
paskelbtą informaciją.
Apie šios informacinės sistemos veikimą ir pildymą informuosiu aš. Žinau, kad yra susidomėjusių
JAV Lietuvių Bendruomenės atstovų, todėl labai prašyčiau kreiptis į
ministeriją ar į mane tiesiai dėl galimybių įsijungti į šį darbą kitų bendruomenių atstovus ar kitų suinteresuotų organizacijų atstovus.
Darbas tai būtų milžiniškas.
Iš pradžių reikėtų pamatyti visumą,

pradedant nuo visų saugojimo vietų
surašymo. Antras žingsnis – glaustai apie tai, kas ten saugoma, po to
– apytikslis dokumentų kiekis, tam
tikra struktūra, aprašai. Galų gale,
po kiek metų, turint tokį pasaulyje
išsisklaidžiusios lituanistikos saugomų vietų ir kiekio medį, būtų galima arba pagal jėgas bandyti atskirus
skaitmeninti ir tiesiog prisegti šioje
sistemoje, kaip yra kituose registruose.
Trečias dalykas susijęs su nekilnojamuoju paveldu. Dabar ministerija yra užsakiusi parengti kai
kuriose valstybėse esančių nekilnojamojo paveldo objektų sąrašus, kartu derinama ir Vyriausybei teikiama
paveldo užsienyje globos programa.
Kai bus patvirtinta ši programa ir
bus skiriamas pakankamas finansavimas, būtų galima į tuos sąrašus

įtrauktus užsienyje esančius Lietuvai reikšmingus ir išeivijai reikšmingus nekilnojamojo paveldo objektus
įamžinti, apie juos informuoti visuomenę. Esant didesnėms galimybėms
taip pat bandyti pagal tarptautinius
susitarimus su tomis šalimis kalbėtis
dėl išsaugojimo priemonių.
Užsienio reikalų ministerijos,
Lietuvos gyventojų Genocido ir rezistencijos tyrimo centro ir kitų institucijų bei organizacijų pastangomis
bus kuriama lietuvių tremties vietų
priežiūros programa. Šiuo metu finansavimas skiriamas tik konkurso
būdu ir tik jeigu atsiranda organizacijų, kurios bent minimaliai stengiasi ieškoti, fiksuoti ar minimaliai
tvarkyti lietuvių tremties vietas Rusijoje, Kazachstane.
Parengta pagal stenogramą

Kultūros lobiai grįžta
Dainius Junevičius

Užsienio reikalų ministerijos Informacijos ir viešųjų ryšių departamento ambasadorius
ypatingiems pavedimams
Norėčiau pateikti nuveiktų
darbų apžvalgėlę, kuri rodys ir bendras tendencijas, kaip Užsienio reikalų ministerija žvelgia į kultūros
paveldo užsienyje reikalus. Galbūt
daugiausiai pasiekimų yra kilnojamojo turto srityje, ypač archyvų sugrąžinimo ir pargabenimo į Lietuvą
srityje. Į Lietuvą pargabentas didžiulis Lozoraičių šeimos rinkinys. Tai
jų pačių saugoti diplomatinės istorijos dokumentai, biblioteka. Pati biblioteka bus pristatyta Nacionalinėje
bibliotekoje. Taigi bus gera proga
pamatyti, kokie lobiai sugrįžta į Lietuvą. O archyviniai dokumentai šiek
tiek buvo pristatyti Užsienio reikalų
ministerijoje. Buvo surengta nedidelė parodėlė, kuri sulaukė didelio susidomėjimo.
Įdomus įvykis buvo tai, kad į
Lietuvą pateko mums nepriklausantys „Amerikos balso“ lietuvių redakcijos archyvai. Tai archyvai, kurie
priklauso JAV administracijai, kuri,
suprasdama archyvų reikšmę Lietuvos istorijai, mums atidavė. Tai svar-

bus dalykas. Prie to perdavimo daug
pastangų pridėjo žurnalistas Romas
Sakadolskis. Jis iškėlė kitą iniciatyvą – surinkti visame pasaulyje esančius išlikusius garso įrašus, radijo
redakcijų laidų įrašus ir tokiu būdu
sukurti vieną pasaulio lietuvių garso
archyvą, sakykim taip. Tą pasiūlymą
mūsų ministerija išnagrinėjo. Jį perdavėme Archyvų departamentui. Visi palaiko tą idėją. Dabar tik reikia
surasti konkretų, tikslų mechanizmą,
kaip tai būtų galima padaryti.
Galima pasidžiaugti, kad
baigtas grąžinimas į Lietuvą mūsų
žinybai labai rūpimų ir visai Lietuvai svarbių, reikšmingų dokumentų
– diplomatinių atstovybių archyvų.
Jie pakliūna į Valstybės centrinį archyvą, ten yra tvarkomi, yra prieinami ir yra mūsų visos istorijos, mūsų valstybės atminties dalis. Beliko
tik atsigabenti į Lietuvą generalinio
konsulato Toronte dokumentus, kurie ten yra pakliuvę kaip privataus
žmogaus archyvas. Dėl to mūsų Archyvų departamentas dirba su Kana-

dos archyvais. Manau, kad jiems šį
reikalą pavyks sutvarkyti.
O baigti šitą skiltį norėčiau dar
viena įdomia žinia: Užsienio reikalų
ministerija parėmė svarbių istorinių
dokumentų, saugotų Lietuvos prezidento kanceliarijoje, tarp jų galbūt
ir Vasario 16-osios akto dublikato,
paieškas Švedijoje. Finansuojamas
Švedijoje dirbančio istoriko darbas.
Jis atlieka paieškas Švedijos archyvuose, vadovaudamasis Raimundo
Klimavičiaus instrukcijomis.
Praėjusiais metais kalbėjome
apie Lietuvos ir JAV susitarimą dėl
kai kurių paveldo objektų. Tas susitarimas nepradėjo veikti. Jungtinė paveldo komisija buvo sudaryta
ir Amerikos komisijos nariai buvo
kviečiami atvykti į Lietuvą, tačiau
mes jų nepamatėme. Per tą laiką ir
mūsų komisija baigia suirti. Reikės
ją atgaivinti, tačiau manau, kad buvo galima prognozuoti tokį komisijos darbą. Tikriausiai pamenate, kad
komisija buvo sukurta daugiau žydų
nukelta į 17 psl.
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LR Seimo ir PLB komisijoje Seimo narės Irenos Degutienės iniciatyva gegužės 12-16 d.
buvo svarstoma Nacionalinės šeimos politikos koncepcija, tuomet dar laukusi Seimo sprendimo ir kėlusi nemažą audrą. Komisijos posėdyje buvo pakviesta pasisakyti Seimo šeimos ir
vaiko komisijos pirmininkė Rima Baškienė. Seimo ir PLB komisija parėmė Šeimos koncepciją
ir apie tai iš Seimo tribūnos pareiškė Seimo ir PLB komisijos pirmininkė Laima Mogenienė
bei PLB valdybos pirmininkė Regina Narušienė. Pagaliau, po ilgų ginčų, Nacionalinės šeimos politikos koncepcija Seime buvo patvirtinta. Siūlome vienos iš koncepcijos rengėjų – Irenos Degutienės pamąstymus apie šeimą ir jos svarbą valstybėje.

Kad nebūtume išmirštanti tauta
Irena Degutienė

LR Seimo ir PLB komisijos narė

SEIMO IR PLB KOMISIJOS NARĖ IRENA DEGUTIENĖ (DEŠINĖJE) IR SEIMO ŠEIMOS
RIMA BAŠKIENĖ

IR VAI KO REI KA LŲ KO MI SI JOS PIR MI NIN KĖ

Remiantis pasauline moksline
literatūra bei kitose valstybėse atliktais sociologiniais tyrimais akivaizdu, kad šeimoje, kur yra ir tėvas, ir
mama, o santykiai grįsti santuoka,
vaiko psichologiniam vystymuisi
yra palankesnis tiek moralinis, tiek
dvasinis klimatas. O pats gyvenimas, kaip ir sociologiniai tyrimai,
rodo, kad vaikai, užaugę nepilnose
šeimose, turi daug daugiau psichologinių problemų, labiau linkę nusikalsti. Tačiau mes tik kalbame, kiek
daug nepilnamečių padaro nusikaltimų, kodėl vaikai tokie agresyvūs,
– kaip sakoma, visą laiką konstatuojame ligos simptomus, bet negydo-
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me pačių priežasčių. Taigi dėl to kilo
mūsų sumanymas ir buvo parengta ši
koncepcija.
Šeima yra visuomenės pagrindas, kurį mes norime sustiprinti.
Šeimos ryšiai yra vertybinis įsipareigojimas visam gyvenimui, sudarantis pamatą visuomenės moraliniam
brandumui. Siekiame, kad būtų sukurtos tokios sąlygos, kurios leistų
žmonėms įgyvendinti savo norą puoselėti darnią šeimą, turėti vaikų, užtikrinti kartų sandorą ir solidarumą,
perduoti palikuonims kultūrines,
tautines ir dvasines vertybes.
Šeimą ir santuoką laikome
pirmutinės svarbos visuomenės gė-
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riu. Džiaugiuosi, kad Seimas pritarė
šeimos koncepcijai, kuri yra pagrįsta
atsakomybės principu: tėvai prisiima nuolatinę atsakomybę už vaikus,
o suaugę vaikai – už tėvus. Šeima
aprėpia visas kartas. Mes suvokiame
santuoką kaip vyro ir moters sąjungą, kuri sukuria šeimą ir prisiima atsakomybę už palikuonis. Motinystė
turi būti gerbiama ir valstybės globojama.
Mums kelia susirūpinimą tai,
kad Lietuvoje daugėja santuokos neregistruojančių porų ir ne santuokoje
gimusių vaikų. Nemanome, kad kai
kurių vyrų ir moterų praktikuojamas
bendras gyvenimas nesusituokus prilygsta santuokos įsipareigojimui ir
atsakomybei. Gyvenimas ne santuokoje nesuteikia moteriai ir vaikams
tokio šeimos saugumo, tikrumo ir
pilnatvės, kokius suteikia santuoka.
Nors ir pripažindami kiekvieno asmens pasirinkimo laisvę, mes pasisakome už atsakingą vyro ir moters
santuokos pasirinkimą savo prigimtiniam šeimos pašaukimui įgyvendinti.
Lietuva, kaip ir kitos Europos valstybės, išgyvena sudėtingą
demografinį nuosmukį. Po 1990-ųjų
metų, kai gimstamumas Lietuvoje
siekė 2,1%, per beveik 15 metų tas
rodiklis nukrito iki 1,25%. Pastaraisiais metais gimstamumo rodikliai
po truputį kyla, tai gerai, bet mažėja
santuokų ir daugėja vaikų, gimusių
ir augusių nepilnoje šeimoje. Šiandien Lietuvoje tas rodiklis siekia iki
30%. Nedaug, bet mažėja socialinės
rizikos šeimų ir jose augančių vai-
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kų. Tai teigiami poslinkiai, tačiau
iš esmės nuoseklios paramos šeimai
politikos mūsų valstybėje kol kas
nėra. Tai – daugiau socialinė politika, labiau orientuota į vadinamąsias
problemines šeimas. O darnioms šeimoms dėmesio skiriama per mažai,
nors mūsų Konstitucijoje parašyta,
kad valstybė rūpinasi šeima, vaikais
ir tėvais.
Viešųjų reikalų subjektu valstybė turi laikyti ne tik individą, bet
ir santuokos pagrindu sukurtą šeimą,
kaip atraminę bendruomenę. Valstybė privalo vykdyti visokeriopo šeimų rėmimo politiką, išskirdama jos
administravimą iš bendrosios socialinės apsaugos politikos. Tiesa,
negalima nepripažinti, kad pastaraisiais metais atsirado pirmųjų rūpinimosi šeima požymių – materialiniu
atžvilgiu. Atsirado vadinamieji „vaiko pinigai“, nepriklausomai nuo šeimos materialinės padėties.
Esame išmirštanti tauta. Vakarai, ypač JAV, pastaruoju metu imasi
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revoliucinių permainų šeimos politikoje, nes amerikiečiai suvokė paprastus dalykus, kuriuos apibendrina
paprastas amerikiečių, šeimos politikos iniciatorių sakymas: „Jeigu nori
mažiau kalėjimų, stiprink šeimą“.
Gyvenimas šeimoje, vaikų auginimas šeimoje valstybei, jos saugiai ateičiai yra tokie pat svarbūs
dalykai, kaip ir gerai veikianti nacionalinio saugumo sistema. Šioje
Tautos „saugumo sistemoje“ pagrindiniai elementai yra ne žvalgyba ar
kontržvalgyba, o pati šeima, motina, vaikai. Paramos šeimai pagrindų įstatymo projekte, kurį parengė
Tėvynės sąjungos frakcijos nariai,
sąmoningai pasirinkome analogiją
su Nacionalinio saugumo pagrindu
įstatymu.
Oponentai priekaištauja, kad
mes nekalbame apie nepilnas šeimas, kuriose auga vaikai. Iš tiesų,
gyvenime visaip susiklosto. Dažnai
moterys lieka vienos su vaikais. Bet
jomis ir jų vaikais valstybė jau rū-
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atkelta iš 15 psl.
paveldui Lietuvoje globoti ir kai mes
pabandėme ją panaudoti lietuvių išeivių paveldui Amerikoje išsaugoti,
viskas sužlugo.
Mūsų archeologai tyrinėja archeologinį Afganistano paveldą, bet
yra ir Baltarusija, ir Ukraina. Tokiu
būdu mes prisidedame prie tų valstybių, o kartu ir Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės, kultūros paveldo
tyrimų, informacijos sklaidos. Darbą atlieka mūsų istorikai ir menotyrininkai. Galbūt įdomiausias to
darbo rezultatas yra jau šiuo metu
sukurtas internetinis puslapis Magnus ducatus Lithuania, www.mdl.lt,

kur jau skelbiami tų tyrimų rezultatai, apibendrinimai. Ten kuriamas
virtualus archyvas muziejus turėtų
apimti dokumentiką, ikonografinius
šaltinius, įvairaus pobūdžio bibliografinę ir kitą informaciją, muziejines
vertybes. Jau sukurta portretų galerija. Tas projektas plėsis, kaimyninėse
valstybėse galima bus pasiekti įdomių rezultatų.
Pradėtas dar vienas darbas:
nufotografuotos ir kompiuteriniais
metodais galima bus labai gražiai
pateikti Baltarusijoje, Gardino srityje, esančias pilis, šventyklas, rezidencijas.
Naudodamasis proga norėčiau

pinasi. Galioja Socialinės paramos
pagrindų įstatymas. Taigi šios moterys gauna pagalbą pagal kitus įstatymus – per socialinę paramą. Kita
vertus, jei vyras, arba vadinamasis
tėvelis, „pabėgo“, jis turi mokėti alimentus. Todėl, kad pačiai moteriai
nereikėtų vargti ieškant „pabėgėlio“,
yra priimtas ir šiandien jau galiojantis alimentų fondo įstatymas. Fonde
dirbantys žmonės teigia, kad iš tiesų
moterims ši situacija gyvenimą labai
palengvino, nes daugelis anksčiau
niekaip negalėdavo surasti tų vyrų
„pabėgėlių“.
Šiandien Lietuvoje didelė
problema yra tėvų emigracija į užsienį ir be tėvų priežiūros palikti vaikai, kurie finansiškai gyvena gal ir
neblogai, bet jie atsiduria socialinės
rizikos grupėje, kadangi yra nesaugūs psichologiškai, dvasiškai, nes
gyvena be tėvų. Tokie vaikai labiau
linkę padaryti nusikaltimą. Turi būti
nauja valstybės pozicija, kaip apsaugoti tuos vaikus. Tuo laikotarpiu, kol
tėvai dirba užsienyje, Lietuvoje likę
vaikai turėtų būti kieno nors globojami. Tuo reikia ypač rūpintis, nes
tokie vaikai ateityje gali tapti valstybei našta. Jie gali pakliūti į gaujų
pinkles, padaryti nusikaltimus, pradėti vartoti alkoholį, narkotikus. Jie
yra socialinės rizikos grupės vaikai.
Dabar, kai Šeimos koncepcija,
– visiškai naujas ir labai svarbus dalykas, – tapo oﬁcialiu dokumentu, jau
galima bus imtis konkrečių darbų.
paminėti artėjančias S. Dariaus ir S.
Girėno 75-ąsias skrydžio per Atlantą
metines. Užsienio reikalų ministerija
čia taip pat dalyvauja. Mes rūpinamės Dariaus ir Girėno aikšte Mislibože, tame Soldino miestelyje, netoli kurio žuvo mūsų lakūnai. Aikštė,
pavadinta Dariaus ir Girėno vardu,
bus gražiai sutvarkyta, pastatytas
paminklinis ženklas. Vakarų Lenkija yra vienas iš regionų, kur Lietuva,
taip pat ir mūsų žuvę didvyriai, turi
didelį autoritetą, skirtingai nuo kitų,
rytinių, šiaurinių, Lenkijos dalių.
Parengta pagal stenogramą
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Lietuvai reikia vėl atgauti entuziazmą
Pristatome LR Seimo ir PLB komisijos narį prof. Romualdą Kašubą iš JAV

PROF. ROMUALDAS KAŠUBA SU ŽMONA NIJOLE LR SEIMO KONSTITUCIJOS SALĖJE
–Kaip susiklostė Jūsų gyvenimas, kaip atsiradote Chicagoje?
–Gyvenu netoli Chicagos, St.
Charles, IL, dirbau Šiaurės Illinois
universitete dekanu, dabar esu emeritas profesorius, bet iki šiol turiu
savo kabinetą. Esu inžinerijos – mechanikos srities specialistas. Būdamas dekanas administravau 4 inžinerijos fakultetus. Mokslus pradėjau
Lietuvoje – pradžios mokyklą ir 4
gimnazijos klases baigiau Lietuvoje, Kauno 4-oje gimnazijoje (dabar
S. Dariaus ir S. Girėno gimnazija).
Gimnaziją baigiau Muenchene, universitetines studijas – Amerikoje.
–Jūsų ryšiai su Lietuva.
–Jų labai daug. Gerus ryšius
palaikau su Lietuvos universitetais.
Esu parašęs kelis mokslinius straipsnius kartu su Lietuvos profesoriais.
Pas mane su darbo vizitais universitete lankėsi nemažai Lietuvos profesorių; Lietuvos profesoriai, doktorantai, magistrantai mūsų universitete stažuodavosi. Esu Lietuvos
mokslų akademijos užsienyje narys,
Kauno technologijos universiteto
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garbės daktaras. Mūsų šeima – aš ir
žmona Nijolė – esame įsteigę 2 stipendijas Kauno technologijos universiteto (jeigu ne karas, aš būtent
jame būčiau studijavęs) studentams;
tokių studentų per 8 metus jau yra
buvę 16. Įdomu, kad beveik visi jie
yra grįžę į Lietuvą ir vienas yra net
katedros vedėjas. Jis taip pat turėjo
galimybę stažuotis pas mus.
–Ar stipendininkams keliate
tokias sąlygas – grįžti į Lietuvą?
–Tokių tiesioginių sąlygų nėra, bet yra sąlyga, kad jų darbai ir
mokslas būtų įprasmintas Lietuvos
reikalais, kad būtų svarbūs Lietuvai.
–Kokią veiklą vystėte, kokiose lietuviškose organizacijose
veikėte?
–Priklausiau skautų organizacijai, buvau plačiai įsivėlęs į sportą,
priklausiau Lietuvos sporto klubams
Vokietijoje, po to Amerikoje, dalyvavau lituanistinių mokyklų veikloje, Clevelande, OH, buvau komiteto
pirmininkas; gan gyvai veikiau Inžinierių ir architektų sąjungos veik-
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loje, visokiais būdais esu prisidėjęs
prie Mokslo ir kūrybos simpoziumo
rengimo – organizacija ir paskaitomis. Kai išėjau į pensiją, lietuviškoje
veikloje veikiu daugiau – dirbu šioje komisijoje, dažnai lankausi lituanistinėse mokyklose. Pvz., neseniai
Naperville, IL, naujai įsikūrusioje
lituanistinėje mokykloje, kurią įkūrė
ir kurioje dirba bei mokosi naujosios
bangos lietuvaičiai, Vasario 16-osios
proga pasakojau apie Lietuvos tūkstantmečio istoriją – kas privedė prie
Vasario 16-osios ir kas vyko toliau;
įjungiau ir Sausio 13-osios bei Kovo
11-osios įvykius. Istorija domėjausi
visą laiką, ypač karo istorija – nuo
Algirdo laikų iki dabar. Mat mano
tėtis buvo Nepriklausomos Lietuvos
savanoris kūrėjas. Aš turiu išlaikęs
visus jo, kaip Nepriklausomybės karo dalyvio, dokumentus. Jam teko
dalyvauti 53-juose mūšiuose už Lietuvą. Tėvelis, Juozas Kašuba, kilęs
iš Liudvinavo, Marijampolės apskrities, buvo karininkas, kuris vėliau
dirbo pasienio policijoje, Ginklavimo valdyboje. Laimingai išvengėme
suėmimo, – tiesiog mūsų nespėjo išvežti.
–Be abejo, domitės politika.
Ko linkėtumėte Lietuvai?
–Linkiu Lietuvai vėl atgauti
entuziazmą, koks buvo Sąjūdžio pradžioje, panaikinti visą atstumiantį
biurokratizmą, įdiegti atsakomybę ir
pagarbą bei pasididžiavimą Lietuva.
–Kaip spręstumėte pilietybės užsienio lietuviams klausimą?
–Kiekviena valstybė nori turėti kuo daugiau susipratusių piliečių,
o Lietuvoje kai kurie veikėjai labiau
suinteresuoti, kaip Lietuvos pilietybę atimti, o ne suteikti. Amerikoje
bendrauju su vadinamaisiais trečiabangiais, pagal dabartinį pilietybės
įstatymo projektą jie nustotų Lietuvos pilietybės, o aš galėčiau turėti,
– čia didelė neteisybė.

tėvynėje

Vaiko vartai į mokslą

„VAIKO VARTAI Į MOKSLĄ“ 2008 M. VALDYBOS POSĖDŽIO DALYVIAI: PIRMOJE EILĖJE IŠ KAIRĖS: BIRUTĖ PABEDINSKIENĖ,
ALDONA KAMANTIENĖ, RITA VENCLOVIENĖ, RUGILĖ ŠLAPKAUSKIENĖ; ANTROJE EILĖJE IŠ KAIRĖS: IRENA GRIGAITIENĖ, DANUTĖ
DIRVONIENĖ, ALDONA VAITIENĖ, RAMOJUS VAITYS, RITONĖ RUDAITIENĖ, NIJOLĖ NAUSĖDIENĖ, RAMUNĖ KUBILIŪTĖ
„Pavasaris jau įsišėlo savo
žydėjimu. Šį vakarą jau net lakštingalas girdėjau. Pas mus visur taip
geltona nuo pienių žydėjimo, kad net
akis gelia nuo to grožio... Orai puikūs, vaikai vis labiau renkasi žaidimus lauke nei sėdėti patalpose. Tad
derinamės prie jų poreikių. Padedam
paruošti pamokas, pravedam užsiėmimus ir pavalgę dumiam į lauką.
Netoliese yra krepšinio aikštelė, tad
organizuojam varžybas, sportuojam.
O grįžę, nurimę kimbam į rimtus
darbus. Mokslo metai artėja į pabaigą, pradinukai baigia mokytis birželio 1 dieną, tačiau jie vis tiek turės
galimybę ateiti į centrą, nes autobusai, iš atokių kaimų vežantys vaikus,
dar vis kursuos, kol mokslus baigs
vyresnieji. Tad birželį dar veiksim
pagal įprastą grafiką. Liepą planuojam rengti stovyklėlę. Panašiai kaip
ir pernai, bursimės atlaidų metu,

bandysim prekiauti savo sukurtais
darbeliais, o tuo pat metu sugalvosiu ir kitos, naudingos vaikams veiklos. Labai svarbu ir tai, kad vaikai
gaus pavalgyti, nes, mokslo metams
pasibaigus, tie, kurie gaudavo nemokamą maitinimą mokykloje, lieka
jau manytis patys. Bus matyti, kaip
man seksis, bet norėčiau, kad dirbtume visą liepos mėnesį, o gal net
ir rugpjūtį. Vaikų, žinoma, bus mažiau, daugumai sudėtinga atvažiuoti, kai neveža mokyklos autobusas,
bet vietiniai ir arčiau gyvenantys
tikrai galėtų lankytis. Planuoju tai.
Priklausys ir nuo to, ar pati jausiuos
nepervargusi.
Labai džiaugiuosi tuo, kad
mes jau maudomės duše ir skalbiam
savo rūbelius. Tai labai svarbu. Jūs
net neįsivaizduojat, ką reiškia vaikui, kurio namuose ne tik dušo ar vonios nėra, bet visai vandentiekio nė-

ra, galėti, kaip normaliam žmogui,
išsiprausti po karštu dušu. Kaip jie
džiūgauja. O kai kuriuos netgi reikėjo gerokai įkalbinėti, nes nepratę
– nedrįso. Bet su tuo aš susitvarkau,
moku „prieiti“ prie vaikų. Ir mokykloj bendraklasiai nustojo tyčiotis iš
kai kurių, kuriuos anksčiau „smirdaliais“ vadino.
Tiesa, sunkoka kartais būna,
kai išgirsti kokių kaimo moteriškių
kaltinimus, jog lepinam tuos vaikus,
viską jiems ir tik jiems. Kalba tik
apie tai, kodėl jų tėvai jais nesirūpina. O visai nesigilina į priežastis.
Nemąsto, kad vaikai nekalti dėl savo tėvų, nekalti ir negali pasirinkti.
O į kaltinimus, kad tie vaikai blogi,
grubūs ir t.t., atsakau klausimu: o ką
padarėm, kad jie kitokie būtų?
Man jie visi geri, susitariam,
laikomės taisyklių. Bet jie ne tik centre būna, juk gyvenimas tęsiasi ir už
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Lietuvoje globojamus vaikų dienos
centrus, taip pat organizavo kasmetinį dienos centrų darbuotojų seminarą, kuris šiemet vyko Kaune, Jurgio
Matulaičio namuose. Jau žinome, kad
seminare dalyvavo apie 40 dalyvių, iš
JAV buvo atvykusios kelios „Vaiko
vartų į mokslą“ atstovės.

ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS CENTRO „VILTIES VĖRINĖLIAI“ DARBUOTOJOS – VERONIPASKAČIMIENĖ (IŠ KAIRĖS), ETNOGRAFINĖS KAPELOS VADOVĖ; JOLANTA VIRBICKIE NĖ , PSI CHO LO GĖ , CEN TRO VA DO VĖ ; A L DO NA V AI TIE NĖ , „V AI KO VARTAI Į MOKS LĄ “ VAL DY BOS NA RĖ IŠ JAV; I E VU TĖ V AI ČIU LIE NĖ , PE DA GO GI NĖS PRO GRA MOS VA DO VĖ , TAL KI NAN TI PA MO KŲ RUO ŠO JE . 2007 M .
KA

„Vėrinėlių“ ribų. Yra namai, kur
pilna visokių baisybių, yra mokykla, kuri kartais stebina... atrodo, tiek
mokslų baigusių suaugusių ir tiek
nesupratimo...
Bet mes mokomės, matau,
nors ir pamažu, vaikų elgesys kinta.
Tuo džiaugiuosi. Galbūt nedaugelis
jų pasieks kažkokių aukštumų moksle ar profesinėj veikloj, bet labai
tikiuosi, jog jie taps gerais žmonėmis. Tikiuosi, jog tie gerumo daigai,
kurie jau sudygę, išsiskleis gražiausiais žiedais. Ir nė nemanau sutikti
su tais, kurie sako, kad šiems vaikams nereikia to, ką mes dovanojam.
Laikas, kurį mes praleidžiam centre,
jiems brangus. Žinau, kad jie tai vertina. Atpildas, nors aš jo ir nelaukiu,
sugrįžta labai gražiai, itin netikėtai
per mano vaikų elgesį, išsakytus žodžius, apkabinimą. Ir žinau, kad tikrai ne materialūs dalykai juos taip
traukia į „Vėrinėlius“, o šiluma, gerumas. Jie puikiai tai jaučia. Nepaliauju dėkoti Gerajam Dievui už visa, kas yra. Ir vis meldžiu man siųsti
sveikatos ir kantrybės. Meilę aš jau
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turiu, esu apdovanota. Už tai taip
pat nepaliauju dėkoti.
Gražaus pavasario. Telaimina
Dievas Jūsų širdis“.
Tai Žemaičių Kalvarijoje veikiančio vaikų dienos centro „Vilties
vėrinėliai“ vadovės Jolantos Virbickienė laiškas „Vaiko vartai į mokslą“
organizacijos vadovybei.
„Vaiko vartai į mokslą“ – jau
pats pavadinimas sako, – globoja
vaikus. Rūpinasi jų gyvenimu po
pamokų. „Vaiko vartai į mokslą“
(Child’s Gate to Learning) organizacija įsikūrė 1998 m. Chicagoje, pasiryžusi rūpintis Lietuvos rizikos grupės šeimų vaikais. JAV „Vaiko vartai
į mokslą“ yra pripažinta kaip savarankiška, pelno nesiekianti organizacija, registruota Illinois valstijoje.
Organizacija šiemet rudenį švęs 10
metų sukaktį.
Apie veiklą, patirtį, džiaugsmus ir rūpesčius kalbiname Ritą
Venclovienę, šios organizacijos vieną
iš steigėjų ir buvusią pirmininkę, dabar koordinatorę Lietuvoje, kuri gegužės pradžioje lankėsi Lietuvoje, lankė
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–Kiek dienos centrų turite
šiandien? – klausiame Ritos Venclovienės.
–Turėjom devynis, paskui dešimt. Šiuo metu vieno dienos centro
(Obeliuose) vadovė atsisakė vykdyti
mūsų programas ir mums duoti ataskaitas, tai jis atkrito. Taigi vėl turim
devynis globojamus dienos centrus:
du Vilniuje – tai Caritas „Vilties angelas“ ir Šv. Kryžiaus parapijos –
Senamiesčio centras (Vilniuje yra
35 savanoriai); Kaune, pranciškiečių
vienuolyne – Žaliakalnio centras;
Kazlų Rūdoje; Žemaičių Kalvarijoje, kuris įsisteigė paskutinis ir kuris
yra labai didelis. Ten centras dirba
nepaprastai įdomiai, jį lanko 75 vaikai, veikia etnografinis ansamblis.
Dirba viena socialinė darbuotoja ir
viena psichologė, kurios dar dirba
ir mokykloje. O mokykla yra netoli
parapijos namų, kur ir veikia dienos

RITA VENCLOVIENĖ

tėvynėje

centras. Malonus sutapimas – viena
iš jų yra prof. Antano Maceinos anūkė. Jos dirba nepaprastai įdomiai, turi savanorių, kurie joms padeda.
Dienos centrus dar turim Naujojoje Akmenėje, Užpaliuose (Utenos rajone, kuris veikia mokykloje)
ir Rumbonyse (Alytaus rajone) ir
Marijampolėje, kur yra laikinos globos namai.
–Kaip laikotės?
–Kuo toliau, tuo sunkiau. Kadangi dabar doleris krenta, mes paramą turim didinti, mums jau sunkiau
tuos centrus išlaikyti. Daug sunkiau,
negu buvo prieš 3 metus. Grupės
skirtingos – „Vilties angele“ 85 vaikai ir daugiau jau nebepriimam, nes
dienos centro žmonės jau nebepajėgia aprėpti. Kazlų Rūdoje irgi netoli 70. Iš viso šiuo metu globojame
daugiau kaip 400 vaikų, tas skaičius
kasmet skirtingas. Buvom pasiekę
jau 500 ribą. Tėvai migruoja į Angliją, Airiją, išsiveža ir vaikus; kartais
vaikai atiduodami į vaikų namus ir
kt. Pvz., „Vilties angelo“ trijų vaikų
tėvas nužudė žmoną, sėdo į kalėjimą, todėl vaikai buvo apgyvendinti
vaikų namuose.
–Ar dienos centrams duodat
visą išlaikymą?
–Ne, jokiu būdu mes to negalim duoti. Vadovai rašo prašymus ir
savivaldybei. Bet savivaldybė nutaria tik gegužės mėnesį, kad skirs
lėšas, tad nuo sausio iki gegužės
mėnesio centrai turi verstis kaip išmano. Todėl mūsų parama yra gyvybiškai svarbi, darbuotojai gali
vaikams bent maisto nupirkti. Tie
keturi-penki mėnesiai yra kritiški.
Paskui centrai savivaldybėms rašo
prašymus dėl vasaros stovyklų. Mes
jokiais būdais negalim visko finansuoti. Šiemet visiems centrams jau
skyrėm apie 50 tūkst. dolerių. Mums
surinkti tokias lėšas yra labai didelis
darbas. Mes tiesiog jau iš galvų einam, norėdamos gauti tiek pinigų.
–Kokiu būdu renkate lėšas?
–Pagrindiniai renginiai –

„VAIKO VARTAI Į MOKSLĄ“ VALDYBOS NARĖ ALDONA KAMANTIENĖ
„ŽALIAKALNIO“ CENTRO LANKYTOJOMIS 2006 M.
„Derliaus pietūs“ rudenį – toks šaunus balius, į kurį kviečiame labiau
pasiturinčius ir mėginam kviesti jaunimą. Praėjusiais metais per vieną
vakarą surinkome 14 tūkstančių dol.
Paskui rengiam „Kalėdų bazarą“.
Šiuo metu Amerikoje daug mūsų,
antrosios bangos – pokario atvykėlių
lietuvių, miršta. O kai yra laidotuvės, vietoj gėlių pas mus yra tradicija skirti lėšas kokiai nors organizacijai. Ir vis dažniau skiria mums,
„Vaiko vartams į mokslą“. Praėjusią
žiemą mirė mano vyras, tai, įsivaizduokit, žmonės suaukojo 6,5 tūkst.
dol. Neįtikėtina. Dalį – 1,5 tūkst.
dol. perdavėm jėzuitams, visa kita –
„Vaiko vartams“. Negražu džiaugtis,
nes laidotuvės – tai šeimai didelė nelaimė, bet mes tokiu būdu galim išlaikyti savo globojamus dienos centrus, kur po pamokų lankosi vaikai iš
asocialių šeimų. „Draugo“ dienraštyje, kuris eina Chicagoje, vis randam skelbimų, kad artimieji prašo
laidotuvių dalyvių pinigus, skirtus
gėlėms, skirti „Vaiko vartams“, ir tai
daro mums nepažįstami žmonės.
Ačiū Dievui, žmonės pradėjo
mūsų darbą vertinti. Šiemet bus jau
10 metų kaip dirbame. Nusprendėme, kad tą datą paminėsime „Derliaus pietų“ metu.

SU

KAUNO

–Kur turit skyrius Amerikoje?
–Pagrindinės pajėgos Lemonte, Illinois valstijoje, netoli Chicagos. Turim skyrius Floridoje, Sunny
Hills. Ten žmonės dirba tiesiog stebėtinai. Visi žmonės pasiekę 80 metų, bet kasmet rengia pietus ir kaskart
atsiunčia po 2 tūkstančius. Philadelphijoje mūsų skyrių veda Teresė Gečienė, labai veikli LB narė. Ji rengia
Kalėdų mugę. Teresė Landsbergienė
siunčia paramą iš Washingtono, nors
yra viena, bet visada ką nors sugalvoja. Ir dabar štai važiuoja Lietuvon
su 1,5 tūkst. dol. Turim veiklų skyrių
Clevelande, kuris ką tik rengė pietus
ir taip pat laukiame 2 tūkst. dol., taip
pat Detroite. Taip ir susideda.
–Žinau, kad jūs ne šiaip maitinate alkanus vaikus, jūs juos ir auklėjate. Papasakokite apie savo vykdomas programas. Kiek jų buvo?
–Dabar jau parengėme penktą. Pirmoji buvo „Charakterio ugdymas“. Kadangi prašymą rašėme „Coca Colai“, tai jie prašė programos, tai
taip ir pradėjom rengti programas.
Antroji buvo „Drąsa“ – drįsk atsisakyti alkoholio, svaigalų. Trečioji – „Sau“ – sąmoningos asmenybės
ugdymas. Ketvirtoji – „Žingsniai į
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JAUNOS

JAV, LINA JARAŠIŪTĖ IR NIDA VIDUTYTĖ, DIRBUSIOS
MARIJAMPOLĖS LAIKINUOSE GLOBOS NAMUOSE 2006
DIREKTORE SES . J A NI NA M IL KAUS KAI TE

SAVA NO RĖS IŠ

OR GA NI ZA CI JOS RE MIA MUO SE
M . VA SA RĄ , SU NA MŲ

prasmingą gyvenimą“ – savigarba.
Penktoji „Sparnai“ – socialinių problemų apžvalga ir įveika.
–Kas yra jūsų ideologai, kurie rengia programas?
– „Vaiko vartų į mokslą“ pirmininkės yra Aldona Vaitienė ir Birutė Pabedinskienė. Mes, aštuonios,
esame redakcinis kolektyvas: Danutė Dirvonienė, Ritonė Rudaitienė,
Aldona Kamantienė, ses. Pranciška,
Elenutė Rančienė, Rita Venclovienė,
Rūta Šmulkštienė, Birutė Vindašienė, Gražina Karaitienė. Turim dvi
psichologes, o dauguma – pedagogės ir viena socialinė darbuotoja. Visos turi daug patirties. Kai rengiame
programą, kiekviena imame atskirą
sritį. Pvz., aš šį kartą ėmiau smurtą
mokykloje. Mes labai daug skaitome, naudojamės literatūra ir ieškome idėjų. Pastarojoje programoje 2
psl. užima vien literatūros sąrašas.
Naudojamės ne tik pasauline, bet ir
Lietuvos patirtimi bei literatūra. Ir
čia randame daug medžiagos.
–Ar Jūsų globojami vaikai
keičiasi?
–Vaikai labai keičiasi. Kai mes
atvažiavom, vaikai tiesiog sienomis
lipo, negalėjo atsisėsti. Dabar, jeigu
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dirbama pagal programą – visi sėda
ratu, „Minčių lietuje“ jie išsako savo
nuomonę. Kas mus stebina, kad jie,
pradėję 7-8 metukų, kai sulaukia 17
metų ir išeina iš dienos centro, ima
ir, žiūrėk, susilaukia vaikelio. Net ir
pačios gabiausios, į kurias mes dėjom dideles viltis. Tikimės, kad jos
studijuos, mes ieškosim stipendijų.
Ir vis dėlto yra tarsi užsuktas ratas
– motina vaikelio susilaukė 15-16
metų vaikelio, tą patį kartoja ir dukra – susiranda kokį vyruką, penkiais
metais vyresnį, ir laukiasi. Kartais
jau atrodo – jos tokios puikios mergaitės, tikros žvaigždutės, ir staiga...
Tai mes laikome nesėkme. Mūsų
Lietuvos kolegės mus ramina – nieko nepadarysi, jos užaugo tokioje
aplinkoje. Bet vis tiek tikimės, kad
vėliau jos prisimins tai, ko dienos
centruose mokėsi, kiek gavo šilumos
ir globos čia. Turime ir pasiekimų.
Pvz., Rumbonyse išaugo vienas kunigas, yra 3 studentės. Viena baigė
Pedagoginį universitetą.
Vaikai dienos centruose gauna
paramą ruošiant namų darbus. Su jais
dirba žmonės beveik individualiai,
ypač Kaune ir Vilniuje. Savanoriais
dirba dažniausiai studentai, studijuojantys socialinius mokslus. Labai
įdomu, kad Lietuvoje į labdaringus
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darbus neateina pensininkai. Akmenėje aš net ir su klebonu kalbėjausi, prašiau paraginti moteris, kurios
kiekvieną dieną susirenka kalbėti
rožinį. Sakiau, ar ne svarbiau rūpintis artimu? Vietoj to, kad kiekvieną
dieną kalbėtų rožinį, ateitų į centrą
padėti dirbti su vaikais. Klebonas
skėsčiojo rankomis – jos nesutinka.
O mūsų darbuotoja – buvusi mokytoja – darbininkėlė, daktarėlė, šeimininkėlė – dirba po 12 val. per dieną.
Pabuvę porą dienų talkininkai dingsta – rūpi savo daržas. Mažuose miesteliuose yra labai didelės problemos,
žmonės dar nepažadinti. Ypač tokiose vietose kaip N. Akmenė, kur buvo privežta daug svetimųjų. Tai labai
paveikė vietinę visuomenę.
–Jūs jau 10 metų Lietuvoje.
Kaip Jums atrodo Lietuva, ar joje
kas nors keičiasi?
–Politika mus labai jaudina.
Kiekvienais metais aš čia atvažiuoju, matau, kad viskas gražėja, bet
viskas labai brangsta, ir mums našta didėja. Ir Amerikoje gyvenimas
labai brangsta, labai pabrangęs benzinas ir visa kita. Didžiausi mūsų rėmėjai buvo pensininkai, – jie paprastai aukoja paskutinius centus. Dabar
jie patys jau nebeišgyvena.
–Ar Lietuvoje nebandėt
rinkti aukų?
–Sunku būtų, reiktų visus metus čia gyventi. O dauguma mūsų
turi dar ir kitų įsipareigojimų – arba
prižiūri senus tėvelius, arba anūkus
ir Lietuvoje ilgiau negali būti. Dabar
jau atsistojome ant kojų, norime pabandyti paieškoti Amerikos privačių
fondų ir korporacijų pagalbos, mat
turim kuo pasigirti – pravedėm 5
programas, remiam daug centrų. Bet
bėda ta, kad nedidelė dalis jų gali
skirti lėšų kitiems kraštams.
Kalbėjosi
Audronė V. Škiudaitė
Vaiko vartai į mokslą/
Child’s Gate to Learning P.O. Box
381 Downers Grove, IL 60515,
USA vvm@childgate.org
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Grįžusių iš Amerikos susitikimas su ambasadoriumi

LGAVO

AT STO VAI SU

JAV AMBASADORIUMI JOHN A. CLOUD

2008 m. balandžio 29 d. Lietuvių grįžimo informacijos centre
(LGITIC) įvyko lietuvių, gyvenusių
Amerikoje, visuomeninės organizacijos (LGAVO) atstovų susitikimas
su JAV ambasadoriumi Lietuvoje
John A. Cloud.
Po LGITIC direktoriaus Žilvino Beliausko trumpo sveikinamojo
žodžio ir įstaigos pristatymo prasidėjo šiltas ir neformalus susirinkusiųjų bendravimas, kuris užsitęsė
beveik dvi valandas. Ambasadorius
gyvai ir su linksmais pašmaikštavimais klausinėjo apie kiekvieno amerikietiškąjį gyvenimo tarpsnį – kiek
laiko praleido, kur mokėsi ir ką nuveikė toje šalyje.
Kalbėdamas apie šią organizaciją jis išreiškė susižavėjimą ir
pritarimą jos tikslams bei misijai.
Ambasadoriaus manymu, yra tikrai
verta pasimokyti ir pagyventi kitose
šalyse. Tai naudinga ir šiais laikais
daugeliu atvejų net būtina patirtis.
Tačiau labai prasminga savo įgytas

žinias ir įgūdžius parvežti į Lietuvą.
Tai labai didina šalies perspektyvas,
o patys sugrįžtantys įgyja dar didesnių savirealizacijos galimybių nei
pasilikdami gyventi JAV. Ameriką
charakterizuoja verslumas (entrepreneurism), o Lietuvoje sąlygos verslo
ir veržlumo ambicijoms net geresnės
nei Amerikoj, nes čia dar neužimta
daugybė nišų. Taigi, amerikietišką
dvasią kartais galima sėkmingiau
kultivuoti ne Amerikoje, o tokioje
daugeliu požiūrių nuostabioje šalyje kaip Lietuva. „Bring your skills
back to Lithuania“ – linkėjo John A.
Cloud.
LGAVO prezidentas dr. Daumantas Matulis per ambasadorių John A. Cloud, kaip JAV atstovą,
padėkojo visai jo šaliai už pagalbą
ir paramą, kuria pasinaudojo čia susirinkusieji. Ambasadoriui John A.
Cloud buvo įteiktas įrėmintas LGAVO garbės nario pažymėjimas ir iš
D. Matulio lūpų jis plačiau išgirdo
apie šios organizacijos veiklą – su-

sitikimus su politikais ir valdžios
atstovais, viešųjų ryšių akcijas, dalyvavimą šiukšlių rinkimo talkose,
planuojamą kelionę į šokių šventę
Los Angeles ir susitikimus su bendruomene JAV, skleidžiant savo idėjas.
Toliau jaukios užstalės pokalbiuose buvo paliesta daug aktualių
Lietuvai ir pasauliui temų – bevizio
režimo, dvigubos pilietybės (kuriai
Lietuvos atveju ambasadorius stipriai pritartų), energetinio saugumo,
pasaulinių ekonominių tendencijų ir
kt. Viso bendravimo metu maloniai
stebino ne tik gilus ambasadoriaus
istorinių ir politinių Lietuvos realijų išmanymas, bet ir informuotumas
apie šalies kasdienybę – nuo verslo
iki kultūros bei sporto įvykių. Dar
įdomiau, kad jis daug keliauja Lietuvoje, todėl pažįsta kitus miestus,
provincijos gyvenimą, lanko gimnazijas ir bendrauja su jaunimu.
Žilvinas Beliauskas
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Konferencija apie išeivijos kultūrinį palikimą Lietuvoje

KONFERENCIJOS PANEVĖŽYJE DALYVIAI
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje
bibliotekoje (Respublikos g. 14, Panevėžys) 2008-04-24 vyko mokslinė
konferencija „Panevėžio krašto išeivijos kultūrinis palikimas Lietuvos
kultūros paveldo saugyklose“.
Įžangos žodį konferencijoje
tarė Panevėžio apskrities Gabrielės
Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos direktorė Rima Maselytė, sveikinimo žodį – Panevėžio apskrities
viršininkė Gema Umbrasienė.
LR Kultūros ministerijos saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos
skyriaus vyr. specialistas Mindaugas
Žolynas perskaitė pranešimą tema
„Valstybės tikslai ir uždaviniai sie-

KAZIO BARĖNO
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kiant išsaugoti ir integruoti į Lietuvos visuomeninį gyvenimą Lietuvos
išeivijos kultūrinį palikimą“. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo
bibliotekos retų knygų ir rankraščių
skyriaus vedėjos, Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto doktorantės Jolitos Steponaitienės pranešimą „Tautinio tapatumo išraiškos XIX
a. pabaigos - XX a. pradžios lietuvių
išeivių dokumentiniame pavelde“
perskaitė kolegė Teresa Mackevič.
Vilniaus universiteto bibliotekos rankraščių skyriaus vedėja
Nijolė Šulgienė kalbėjo tema „Išeivijos archyvai Vilniaus universiteto bibliotekos rankraštyne (Antanas
Bimba, Algirdas J. Greimas, Paulius

BIB LIO TE KO JE
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Jatulis)“, rankraščių skyriaus vyresnioji bibliotekininkė Loreta Vinclovienė – „Išeivijos archyvai Vilniaus
universiteto bibliotekos rankraštyne
(Algirdas T. Antanaitis, Leonardas
Dambriūnas, Algis Mickūnas)“.
Dr. Antano Balašaičio pranešimo tema – „Pedagogo Juozo Masilionio lituanistinė veikla Vokietijoje
ir Chicagoje“. Maironio lietuvių literatūros muziejaus Bernardo Brazdžionio rinkinio skyriaus bibliotekininkė-muziejininkė Reda Rėklytė
kalbėjo tema „Bernardo Brazdžionio
asmeninės bibliotekos knygos“, B.
Brazdžionio rinkinio skyriaus vedėjos Jūratės Ivanauskienės pranešimo
tema – „Kitoks Bernardas Brazdžionis“. Panevėžio apskrities Gabrielės
Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos rankraščių skyriaus vedėja
Audronė Plaionienė pasakojo apie
lietuvių išeivijos archyvinį paveldą
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos rankraštyne.
Pasvalio Mariaus Katiliškio
viešosios bibliotekos informacijos
ir bibliografijos skyriaus vyresnioji
bibliotekininkė Vitalija Kazilionytė
kalbėjo tema „Pasvalietiškasis egzilis: bendros kultūrinės atminties kūrimas“. Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Bibliografijos informacijos
ir kraštotyros skyriaus vedėjos Ritos
Viskaitienės pranešimo tema buvo
„Išeivijos kultūrinio palikimo sklaida Rokiškio krašte“.
Konferencijos metu veikė G.
Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos darbuotojų parengtos spaudinių ir
dokumentų parodos „Dviejų tėvynių
nebūna: Kazimierui Barėnui – 100“,
ir „Nidos knygų klubo leidiniai“.
Konferenciją rėmė LR Kultūros rėmimo fondas ir Panevėžio apskrities viršininko administracija.
Vilija Stokienė
Panevėžio apskrities
G. Petkevičaitės-Bitės
viešosios bibliotekos
Ryšių su visuomene koordinatorė
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2008 m. gegužės 22 d. Lietuvos Seime vyko iškilmingas Didžiosios 1948 m. tremties 60mečio minėjimas. Anuomet buvo planuota iš Lietuvos šeimomis ištremti 48 tūkst. žmonių. Tokį
skaičių suplanavę apdairūs tremčių „organizatoriai“ sudarė du tremiamųjų lietuvių šeimų
sąrašus: pagrindinį ir rezervinį. Rezervinis buvo reikalingas tam, jeigu nepavyktų surinkti
planuoto skaičiaus ir būtų iš ko įvykdyti visą „planą“. Didžioji tremtis, prasidėjusi 1948-aisiais, buvo tęsiama ir kitais metais. Pirmasis etapas buvo pavadintas ciniškai gražiai – „Pavasariu“ (Vesna).
Minėjime dalyvavo 1948-ųjų ir kitų trėmimų aukos, jų vaikai, Vyriausybės nariai, užsienio šalių ambasadoriai, Lietuvos diplomatai, Bažnyčios atstovai, politikos ir visuomenės
veikėjai. Buvo skaitomi pranešimai, tarp pasisakiusiųjų buvo ir Antanas Rasiulis iš Krasnojarsko, Seimo ir PLB komisijos narys (siūlome jo pranešimą). Gegužės 22-23 d. LR Seime
vyko tarptautinė konferencija „Trėmimai – nusikaltimai žmogiškumui. Istorija ir atmintis“,
kurią organizavo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (LGGRTC).
Pranešimą skaitė A. Rastauskas iš Argentinos, kurį spausdinsime kitame numeryje.

Krasnojarsko krašto tremtiniai
Antanas Rasiulis

Rusijos, Krasnojarsko regioninės lietuvių tautinės kultūrinės autonomijos „Lietuva“ pirmininkas

ANTANAS RASIULIS (VIDURYJE) SU SEIMO NARIU, ISTORIKU ALGIU KAŠĖTA
KOVO 11-OSIOS AKTO SIGNATARE NIJOLE AMBRAZAITYTE
Lietuviai tremtinio dalią patyrė dar kryžiuočių laikais. Lietuvą
pavergę Rusijos imperatoriai trėmė
ne tik pavienes, nepaklusnias šeimas, bet ir ištisus valstiečių kaimus.
Carizmo imperinius užmojus paveldėjęs stalinizmas panaudojo ir ištobulino šimtametį Romanovų dinastijos patyrimą deportuoti kitataučius,
kitatikius, kitaminčius.
XX amžiaus vidurio Lietuvos

IR

gyventojų deportacijos savo mastais
ir žiaurumu toli pralenkė visus ankstesnius trėmimus juos drauge paėmus. Pagal ištremtų žmonių skaičių
pokarinės didžiosios buvo 1948 metų gegužės, 1949 metų kovo ir 1951
metų spalio mėnesių deportacijos.
Visos jos buvo įvykdytos remiantis
stalininės TSRS Ministrų tarybos nutarimais. Jose buvo nurodyta, kiek ir
kokios kategorijos gyventojų reikia

ištremti. Vyriausybinius nutarimus
realizuoti buvo pavesta TSRS Valstybės saugumo ir vidaus reikalų ministerijoms. Šioms represinėms žinyboms priklausė vidaus, pasienio ir
konvojinė kariuomenė, milicija, naikinamieji būriai, operatyviniai darbuotojai. Tai yra tos pajėgos, kurios
praktiškai vykdydavo trėmimus.
Be to, trėmimų išvakarėse į
Lietuvą buvo perkeliami papildomi
kariniai daliniai iš RSFSR, Baltarusijos TSR ir Kaliningrado srities.
TSRS MGB vadovybė yra komandiravusi į Lietuvą iki 2,5 tūkst. operatyvinių saugumo darbuotojų iš visos
sąjungos. Tremtinių (įvardintų kaip
banditai, buožės, nacionalistai, buožių šeimos) įskaitines bylas sudarydavo Lietuvos TSR MGB apskričių
skyriai, o jas tvirtindavo Lietuvos
TSR valstybės saugumo ministras.
Patvirtintos bylos grįždavo į MGB
apskričių skyrius ir ten buvo sudaromi tremtinių šeimų sąrašai. Kadangi sąjunginė valdžia buvo nustačiusi
tremtinių normą, būdavo sudaromi
du sąrašai – pagrindinis ir rezervinis.
Didžiausioms Lietuvos gyventojų deportacijoms vadovavo iš
Maskvos atvykę TSRS MGB įgaliotiniai Lietuvoje. 1948 metų gegužės
mėnesį trėmimams vadovavęs TSRS
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MGB ministro pirmasis pavaduotojas generolas leitenantas Sergejus
Ogolcovas, iš anksto atvykęs į Lietuvą, kartu su Lietuvos TSR valstybės saugumo ministru generolu majoru Dmitrijumi Jefimovu parengė
smulkius trėmimo operacijos planus,
patvirtino operatyvinius žemėlapius
ir schemas. Jose buvo pateikiami
operacijoms reikalingų operatyvinių
darbuotojų, kariuomenės, liaudies
gynėjų skaičius, numatomas automobilių, vagonų, degalų kiekis, nurodomos įsodinimo stotys, ešelonų
formavimo vietos. Siekiant išlaikyti
paslaptyje pasirengimą trėmimams
ir išvengti gyventojų panikos bei
slapstymosi, masinės deportacijos
buvo užšifruojamos nekaltais pavadinimais. Taip 1948 metų trėmimai
buvo užkoduoti žodžiu „Vesna“ –
„Pavasaris“.
Didžiausias Lietuvos istorijoje
gyventojų trėmimas buvo 1948 metų
gegužės mėnesį. Jis rėmėsi 1948 m.
vasario 21 d. TSRS Ministrų tarybos nutarimu Nr.417-160VS „Dėl 12
tūkst. šeimų banditų ir nacionalistų,
esančių nelegalioje padėtyje, nukautų per ginkluotus susirėmimus ir nuteistų, taip pat banditų pagalbininkų,
buožių su šeimomis iškeldinimo iš
Lietuvos TSR teritorijos specialiam
apgyvendinimui“. Šio visiškai slapto Vyriausybės nutarimo pradžioje
sakoma: „Priimti Lietuvos TSR Ministrų Tarybos ir Lietuvos komunistų
partijos Centro komiteto pasiūlymą
iškeldinti iš Lietuvos TSR teritorijos
specialiam apgyvendinimui 12 tūkst.
šeimų banditų ir nacionalistų“. Iš
nurodytų 12 tūkst. šeimų pusė turėjo būti išvežta į Krasnojarsko kraštą,
o kita pusė – į Jakutijos autonominę
TSR.
Tremtinius buvo nuspręsta
įdarbinti TSRS Miško pramonės ministerijai priklausančiose miško paruošos įmonėse. Trėmimai miestuose
prasidėjo 1948 metų gegužės mėnesį
vidurnaktį, o kaimuose – 4 val. ryto. Buvo tremiama iš visų apskričių
ir respublikinio pavaldumo miestų.
Kiek žmonių buvo išvežta 1948 metų gegužę? Nuomonės šiuo klausimu
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iki šiol labai skiriasi. Kiek šaltinių,
tiek ir nuomonių. Ir ne mūsų tikslas
dabar čia aiškintis tikslų skaičių. Tik
išanalizavęs vieno šaltinio, kuriame
aprašyta gyvenvietė (joje buvo apgyvendinta mūsų šeima), duomenis,
didelius netikslumus aš iš karto pastebėjau. Pavyzdžiui, ten parašyta,
kad vidurinę mokyklą, kurią pastatė
lietuviai 1955 metais, nuo 1955 iki
1975 metų baigė 14 lietuvaičių. Šis
skaičius, be abejo, neteisingas, nes
tik vienos mūsų šeimos per nurodytą laikotarpį vidurinę mokyklą baigė
4 žmonės. Aišku, kad vidurines mokyklas statė tik didelėse gyvenvietėse, o aplink mažose gyvenvietėse
vidurinių mokyklų nebuvo. Tame
rajone, kur buvo pastatyta nurodyta
mokykla, tik trėmimo 1948 metais
metu buvo apgyvendinta bemaž 800
lietuviai, o dar buvo trėmimai 1949
ir 1951 metais. Nuvažiavęs į tą gyvenvietę 1995 metais aš gavau duomenis apie mokinius lietuvaičius,
kurie mokėsi ir baigė šią vidurinę
mokyklą. Iš 151 lietuvių tautybės
mokinio nurodytą mokyklą baigė 34
mokiniai. Ir tik 6 mokiniai – po 1975
metų.
Į Krasnojarsko kraštą ištrem-

ti 1948 metų gegužės mėnesį lietuviai buvo apgyvendinti Chakasijoje, Ordžonikidzės, Ust Abakano
rajonuose – apie 2,5 tūkst. žmonių,
Balachtos rajone – apie 1600 žmonių, Beriozovkos rajone – apie 1100
žmonių, Partizansko rajone – apie 2
tūkst. žmonių, Nižnij Ingašo rajone
– apie 2300 žmonių, Kazačensko rajone – apie 1,5 tūkst. žmonių, Kežmos rajone – apie 1000 žmonių, Jenisejsko rajone – apie 1100 žmonių,
Turuchansko rajone – maždaug 200
žmonių, Igarkos mieste – 4,5 tūkst.
žmonių ir kt.
Iš viso į Krasnojarsko kraštą
buvo ištremta 23,5 tūkst. žmonių.
Pateikti skaičiai nepretenduoja į kategorišką tikslumą, bet jie ir neišeina iš ribų duomenų, pateiktų Lietuvos TSR MGB tarybos TSRS MGB.
Mažesnis ar didesnis deportacijos
mastas jokiu būdu jos nepateisina ir
nesumažina sovietinio totalitarinio
režimo nusikaltimo.
Baigdamas šį trumpą pranešimą, kviečiu Seimo narius ir visus
pageidaujančius tautiečius dalyvauti
lietuvių tautos masinės deportacijos
60-mečio renginyje, kuris įvyks rugpjūčio 1-3 dieną Krasnojarske.

Lietuvoje veikia Lituanistinių
tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija. Lietuvos radijo laidai „Gyvoji istorija“ komisijos sekretorius
Andrius Vaišnys sakė:
„Komisija savo veiklą sieja
ir su lituanistiniu paveldu, kuris yra
užsienyje. Ta veikla turi ne tik skatinamąjį kultūrinį pobūdį, bet matome
lituanistinio paveldo vertės svarbą
ir politiniu aspektu. Lietuvos valstybės parama reikalinga pasaulyje
veikiantiems lituanistikos centrams.
Būtų labai gerai, jei būtų įgyvendinta komisijos iniciatyva, prieš 3 metus iškelta koordinuoti lituanistikos
centrus, teikti jiems paramą. Kai kur
yra pavojų, kad katedros – lietuvių
literatūros, lietuvių kalbos ar baltistikos – dėl lėšų trūkumo, kitų prie-

žasčių, veikusios keletą dešimtmečių, gali būti uždaromos.
Kitas aspektas – paženklinti pasaulyje tas vietas, kuriose lietuviai buvo palikę pėdsakus. Tokių
pėdsakų yra palikta, pvz., Rusijoje.
Komisijai inicijavus, atrodo, pavyks
išspręsti Kazimiero Būgos paminklo
statybą St. Peterburgo valstybinio
universiteto kieme. Didžiojo žodyno
pradininkas gyveno St. Peterburge
ir ten pradėjo rinkti žodyną. XIX a.
pabaigoje-XX a. pradžioje čia buvo
didelė ir įtakinga lietuvių bendruomenė.
Kitas toks paminklas turėtų
atsirasti Herkui Mantui Karaliaučiuje. Manome, būtų labai gerai, jeigu
paminklinė lenta Vincui Krėvei atsirastų Baku – Azerbaidžane.

Lituanistinių tradicijų ir paveldo
įprasminimo komisijoje
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Valdovų rūmų paramos fonde
Prasidėjo 4-asis ceremonijų
sezonas. Birželio 1 d. prie atkuriamų
Lietuvos valdovų rūmų vyko ketvirtojo Valdovų rūmų paramos fondo
ceremonijų sezono atidarymas. Teatralizuotos 10 minučių ceremonijos
yra sukurtos siekiant pritraukti visuomenę prie Valdovų rūmų, didinti
jų žinomumą ir pradėti Valdovų rūmų tradicijas, kurios atidarius rūmus
būtų tęsiamos bei tobulinamos. Fondo ceremonijos yra skiriamos tiek
miestiečiams, tiek miesto svečiams.
Šių metų ceremonijų sezonas
vyks 22 sekmadienius iki pat spalio
26 d. Ceremonijoje dalyvauja 6 veikėjai: šauklys, karys ir keturi muzikantai. Skambant originaliai sukurtai
muzikai šauklys susirinkusiai miniai
pristato įdomius ir reikšmingus su
Lietuvos valdovų rūmais susijusius

ŠAUKLIAI

įvykius. Šauklio tekstas ir istorinis
kontekstas yra prikalami prie pakylos skydo ir paliekami visą savaitę,
kad ir ceremonijoje nedalyvavusius
praeivius galėtų pasiekti savaitės žinia.
Šauklio tekstus parašė vienas
iš fondo steigėjų rašytojai Kazys Almenas ir Renata Šerelytė, originalią
muziką sukūrė kompozitorius Teisutis Makačinas, istorinių kostiumų autorė – Rūta Gudzevičiūtė. Istorinius
kontekstus šauklio tekstams parengė
istorikas Tomas Baranauskas.
Dailės mokytojų konkursas
„Valdovų rūmai amžių sandūroje“.
2008 m. sausio-birželio mėn. Lietuvos jaunimo turizmo centras kartu su
Valdovų rūmų paramos fondu organizavo tarptautinį projektą „Valdo-

vų rūmai amžių sandūroje“, skirtą
Lietuvos Respublikos bendrojo lavinimo mokyklų bei kitų švietimo
įstaigų dailės mokytojams. Projekte
dalyvavo per 60 dailės mokytojų.
Dailės mokytojams buvo surengtas
įvadinis seminaras Vilniaus mokytojų namuose, kuriame lektoriai skaitė
teorines paskaitas dailės ir istorijos
tematika, pristatė Lietuvos valdovų
rūmus ir rūmų dvaro gyvenimą. Mokytojams buvo surengta ekskursija
po Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų radinių parodą
Taikomosios dailės muziejuje. Mokytojams buvo išdalinti dailės priemonių rinkiniai ir knygos tolesnėms
studijoms, ieškant temų ir minčių
konkursiniams tapybos darbams.
Projekto dalyviai tapė aliejiniais dažais ant drobės ir jie buvo
laisvi pasirinkti norimą temą ar kūrinio idėją, susijusią su Valdovų rūmais, valdovais, jų gyvenimu. Organizatorių pakviesta komisija dailės
mokytojų tapytus darbus įvertino ir
išrinko tris geriausius. 2008 m. birželio 3 d. baigiamajame renginyje
Vilniuje geriausių darbų autoriai buvo apdovanoti puikiomis dovanomis.
Visi projekto dalyviai gavo atminimui po suvenyrinę plaketę „Vytis“.
Dar šiais metais geriausių darbų autorių laukia išvykos į Lenkijos, Latvijos bei Estijos sostines.
Lietuvos jaunimo turizmo
centras kartu su Valdovų rūmų paramos fondu ir Lietuvos dailės muziejumi kasmet rengia respublikinius
ir tarptautinius projektus moksleiviams, tačiau kilo mintis paskatinti
net tik jaunimą, bet ir su jais dirbančius mokytojus. Šis projektas leido
ir mokytojams atskleisti savo sumanymus, sugebėjimus ir juos patobulinti bei pagilinti žinias.
Dailės mokytojų tapybos darbai buvo eksponuoti Vilniaus įgulos
karininkų ramovėje, vėliau bus eksponuojami Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje.
Valdovų rūmų paramos fondo inf.

PRA NE ŠA ŽI NIĄ
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Pristatyta Lozoraičių biblioteka

LOZORAIČIŲ

M. MAŽVYDO BIBLIOTEKOJE VILNIULR PREZIDENTAS VALDAS ADAMKUS (IŠ DEŠINĖS), ALMA
ADAMKIENĖ, GIOVANNA LOZORAITIS, DAINA LOZORAITIS
BIB LIO TE KOS PRI STATY MO

JE IŠ KIL MĖ SE DA LY VAVO

Gegužės 27 d. Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje
buvo oficialiai atidaryta Lozoraičių
biblioteka. Iškilmingame renginyje dalyvavo Kazio Lozoraičio dukra
Daina Lozoraitis ir žmona Giovanna
Pignatelli Lozoraitis, Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus su žmona

Alma, diplomatai, kultūros žmonės.
Biblioteka parengė parodą, kurioje buvo eksponuoti leidiniai iš prieš
metus LR Užsienio ir Kultūros ministerijų rūpesčiu iš Romos pargabento unikalaus, per 17 tūkstančių
vienetų spaudos rinkinio, sukaupto
visų šeimos narių – Stasio Lozo-

MENOTYRININKĖ INGRIDA KORSAKAITĖ (IŠ KAIRĖS), REGINA NARBUTIENĖ, DAICHICAGOS MAGDALENA STANKŪNIENĖ, MENO KRITIKĖ RAMU TĖ R ACH LE VI ČIŪ TĖ , LR PRE ZI DEN TO PATA RĖ JAS IŠ EI VI JOS KLAU SI MAIS L E O NAS
NARBUTIS
LI NIN KĖ IR ME CE NATĖ IŠ
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raičio, vyresniojo (1898-1983), jo
žmonos Vincentos Matulaitytės-Lozoraitienės (1896-1987) ir abiejų sūnų – Stasio Lozoraičio, jaunesniojo
(1924-1994), ir Kazio Lozoraičio
(1929-2007). „Rinkinyje sukauptų
leidinių chronologinės ribos apima
visą XX amžių. Lozoraičių bibliotekoje išsaugota nemaža tarpukario
Lietuvos leidinių, kurie tėvynėje buvo sunaikinti per okupacijas. Ypač
svarbios yra ir dėl sovietmečio ideologinių draudimų Lietuvos skaitytojui neprieinamos, todėl Lietuvos
bibliotekose negalėjusios būti istorinės, politinės tematikos knygos
anglų, italų, vokiečių, prancūzų ir
kitomis kalbomis, taip pat gausus
rusų bei lenkų emigracijos leidinių
rinkinys. Kaip atskira kolekcija saugoma ir tvarkoma Lozoraičių biblioteka neabejotinai yra tikras lobis
ne tik Lietuvos istorijos ir kultūros
tyrinėtojams. Elektroninis jos katalogas atvers kuo plačiausias galimybes naudotis šiais turtais ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje“, – sakoma
Nacionalinės bibliotekos pranešime
spaudai.
„Tai didžiulė – neįkainojama
likimo dovana, – sakė šio renginio
organizatorė, M. Mažvydo bibliotekos Lituanikos skyriaus vedėja
Silvija Vėlavičienė, kreipdamasi į
gausiai susirinkusius. – Lozoraičių
šeimos biblioteką galima vertinti
dviem aspektais – kaip atskirą rinkinį, kolekciją, kaip ji yra saugoma
bei tvarkoma Nacionalinėje bibliotekoje. Šiuo požiūriu, Lozoraičių
šeimos rinkiniui nėra lygių tarp Lietuvos valstybės įstaigose saugomų,
nes jie būdavo išskirtinai renkami
vieno kurio nors šeimos nario. O
mūsų atveju turime visų jos narių,
trijų kartų kauptą rinkinį. Jo chronologinės ribos apima visą XX amžių.
Tarp kitų XX a. Lietuvos inteligentų
sukauptų asmeninių bibliotekų Lozoraičių šeimos biblioteka taip pat
yra išskirtinė, kadangi Lozoraičiai,
vykdami į diplomatinę tarnybą užsienyje, veždavosi su savimi ir visas

tėvynėje ,

knygas ir taip likimo valia išsaugojo
jas nuo sunaikinimo. Kitoks likimas
ištiko kitas asmenines bibliotekas,
kai jų savininkai buvo arba represuoti, arba priversti pasitraukti į Vakarus. Tokiu būdu rinkinyje išliko
daug unikalių ne tik užsienio, bet ir
tarpukario leidinių, kurie dėl griežtų sovietinės okupacijos ideologinių
nuostatų nebuvo išsaugoti ir dabar
sugrįžta į Lietuvos spaudos istoriją
iš Romos“.
S. Vėlavičienė papasakojo šio
rinkinio grąžinimo į Lietuvą istoriją ir pasidžiaugė, kad istorikai šiame
knygų rinkinyje ras daug Lietuvoje
iki šiol neturėtų leidinių. Šis knygų
rinkinys iš Romos buvo pargabentas
prieš metus, tuo rūpinosi amb. Kazys Lozoraitis, kuris po pasitraukimo iš diplomatinės tarnybos prie Šv.
Sosto nuo 2004 m. visas jėgas skyrė
Lozoraičių šeimos sukauptų archyvinių dokumentų ir spaudos rinkinių
tvarkymui ir parengimui perduoti
Lietuvai.
Šiuo metu M. Mažvydo bibliotekos elektroniniame kataloge jau
atspindėta per 700 Lozoraičių bibliotekos knygų, pateikiant apie jas
kuo platesnę informaciją. Beje, tarp
į Lietuvą parvežtų knygų yra ir iš
prieškario Lietuvos ambasados pastato „Villa Lituania“, kurią užgrobė
Sovietų Sąjunga, išgelbėtų knygų.
Prisiminimų apie susitikimus
su Kaziu Lozoraičiu nuotrupas papasakojo prezidentas Valdas Adamkus.
„Įsimintinas buvo paskutinis susitikimas Vilniuje, – sakė prezidentas. – Aš paklausiau, kas tau, Kazy,
dabar svarbiausia, ką tu darai? – Tu
nepatikėsi – skęstu tarp knygų, eidamas per archyvus. Daug kas mane stebina, kai ko ir nežinojau, bet
didžiausias skausmas yra sutvarkyti
taip, kad galėčiau išpildyti savo dvasinį, moralinį įsipareigojimą Lietuvai – viską grąžinti... Jis, eidamas
per archyvus, rado tokius užrašus,
kurių jis nė neįsivaizdvo, kad jie egzistuoja (jie dabar saugomi Kauno
prezidentūroje) – būtent prezidento
Antano Smetonos įrašus ant lapelių, kiek kurią dieną išleista maistui,

M. MAŽVYDO BIBLIOTEKOS LITUANIKOS SKYRIAUS VEDĖJA SILVIJA VĖLAVIČIEDAINA LOZORAITIS, GIOVANNA LOZORAITIS

NĖ ( IŠ KAIRĖS ),

– pienui, duonai, kitoms smulkmenoms, – centų tikslumu. Atrodo, tokie popieriukai, daug nieko nesakantys, bet aš manau, kad tai sako labai
daug – tai mums palieka ne tik tam
tikrą asmens pasireiškimą, ką jis manė esant svarbu palikti, bet ir to laikotarpio vieną momentą“.
Lozoraičių bibliotekos prista-

VASARIO 16-OSIOS
ŽIBA KLIMIENE

AK TO SIG NATA RO

tyme dalyvavo ir kalbėjo kardinolas
Audrys Juozas Bačkis, Užsienio reikalų ministerijos politikos analizės
ir planavimo departamento patarėjas
Rimantas Morkvėnas, Nepriklausomybės akto signataro, diplomato
Petro Klimo sūnus ir Lozoraičių šeimos bičiulis Petras Klimas, atvykęs
iš Prancūzijos, ir kt.

PETRO KLIMO

SŪ NUS

PETRAS KLIMAS

SU

ŽMO NA
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Konferencija, skirta ateitininkų vadams

KONFERENCIJOS MODERATORIAI (IŠ KAIRĖS) SEIMO NARYS DR. EGIDIJUS VAREIVDU HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETO PRODEKANAS DOC. DR. JONAS VAIČE NO NIS , PROF . E GI DI JUS A LEK SAN DRAVI ČIUS IR A T EI TI NIN KŲ FE DE RA CI JOS PIRM .
VYGANTAS MALINAUSKAS
KIS ,

Šie metai gausūs žymių lietuvių išeivijos veikėjų 100 metų sukaktimis. Tarp kitų „šimtininkų“ minime Stasio Ylos, Antano Maceinos
ir Adolfo Damušio jubiliejus. Nors

šie asmenys skirtingi savo profesijomis, S.Yla – kunigas, A.Maceina
– filosofas, o A.Damušis – chemijos
inžinierius, tačiau visi jie – veiklūs
visuomenininkai ir aktyvūs ateiti-

G. DAMUŠYTĖ IR E. ALEKSANDRAVIČIUS PASIRAŠO SUTARTĮ
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ninkų organizacijos nariai bei vadai. Vytauto Didžiojo universiteto
(VDU) Išeivijos studijų centro bei
Lietuvių išeivijos instituto darbuotojai sujungė šių asmenų minėjimus
į vieną didesnės apimties renginį.
Taip kilo mintis surengti konferenciją „Ateitininkų ideologiniai vadai išeivijoje“, skirtą S.Ylos, A.Maceinos
ir A.Damušio 100 metų jubiliejinėms
sukaktims paminėti. Ši konferencija
sudarė galimybę per trijų iškilių ateitininkų gyvenimo ir veiklos prizmę pažvelgti į vieno svarbiausių XX
a. lietuvių intelektualinių sąjūdžių
– ateitininkijos – raidą Lietuvoje ir
išeivijoje.
Konferencija įvyko gegužės
28 d. gražioje, iškilmingoje VDU
Katalikų teologijos fakulteto Didžiojoje auloje. Į ją susirinko gausus
būrys skirtingų generacijų žmonių,
besidominčių ir ateitininkijos praeitimi, ir lietuvių išeivijos tyrimais.
Konferencijos organizatoriai
norėjo sukurti intelektualinę erdvę,
kurioje mokslininkai ir tyrėjai galėtų
pasidalinti savo tyrimų rezultatais ir
juos pristatyti plačiajai visuomenei.
Džiugu, kad konferencijoje pranešimus sutiko skaityti gausus būrys (16)
mokslininkų ir tyrinėtojų iš Lietuvos
ir užsienio.
Konferenciją sveikino ir sėkmingo darbo jai linkėjo Lietuvių
išeivijos instituto direktorius prof.
habil. dr. Egidijus Aleksandravičius, VDU Humanitarinių mokslų
fakulteto prodekanas doc. dr. Jonas
Vaičenonis, Ateitininkų federacijos
pirmininkas Vygantas Malinauskas.
LR Seimo narys, o kartu ir ateitininkas doc. dr. Egidijus Vareikis ne tik
pasveikino konferencijos dalyvius,
tačiau kėlė ateitininkų reikšmės
šiandieninėje Lietuvos visuomenėje
klausimą.
Įžanginės konferencijos dalies metu įvyko ir A.Damušio archyvo perdavimo VDU Išeivijos studijų
centrui sutarties pasirašymas. Dokumentą iš vienos pusės pasirašė prof.
E.Aleksandravičius, iš kitos – Da-
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mušių šeimos vardu – Gintė Damušytė.
Konferencijos darbas, atsižvelgiant į pranešimų tematiką, buvo suskirstytas į keturias dalis. Pirmoji buvo skirta ateitininkijos istorijai nepriklausomoje Lietuvoje ir
pirmosios sovietų bei nacių okupacijos metais apžvelgti. Dr. Dangiras
Mačiulis iš Lietuvos istorijos instituto pranešime „Ateitininkų judėjimas kaip katalikiškojo elito ugdymo
projektas“ pažvelgė į XX a. pradžią,
kai formavosi ateitininkų judėjimas. Lietuvos istorijos instituto ir
Klaipėdos universiteto doktorantas
Artūras Svarauskas konferencijos
dalyvius supažindino su ateitininkų
organizacijos padėtimi XX a. 4-ajame dešimtmetyje autoritarinio šalies
valdymo sąlygomis. Lietuvos katalikų mokslų akademijos atstovas dr.
Mindaugas Bloznelis pranešime per
A.Damušio veiklos prizmę pristatė studentų ateitininkų korporacijos
„Grandis“ susikūrimą ir veiklą nepriklausomos Lietuvos metais. Per
antisovietinės ir antinacinės rezistencijos pavyzdžius Jonas Antanaitis, 1941 m. Birželio sukilėlių sąjungos narys, atskleidė A.Damušio kaip
valstybininko perspektyvą.
Antrojo konferencijos posėdžio metu norėta giliau pažvelgti į
kun. Stasio Ylos asmenį ir veiklą ateitininkų organizacijos labui. VDU
doktorantas Aurimas Šukys konferencijos dalyviams pristatė savo pranešimą – „Kun. Stasys Yla – S.Šalkauskio įžiebto „Gyvosios dvasios“
sąjūdžio nešėjas“. VDU doktorantas ir Šiaulių universiteto dėstytojas
Giedrius Globys pranešime „Skautiška S.Ylos „Ateitininkų vadovo“
dimensija“ svarstė ateitininkų ir
skautų panašumų klausimą. Buvęs
Ateitininkų federacijos vadas Juozas
Polikaitis, iš už Atlanto specialiai atvykęs į šią konferenciją, dalijosi prisiminimais apie S.Ylą ir A.Damušį ir
svarstė šių iškilių ateitininkų indėlį į
ateitininkų organizacijos raidą.
Trečiojo posėdžio metu daugiausia dėmesio buvo skirta Antanui
Maceinai. Lietuvos dailės muziejaus

PRANEŠIMĄ

SKAI TO

JUOZAS POLIKAITIS

atstovas Gediminas Mikelaitis analizavo S.Ylos ir A.Maceinos krikščioniškojo gyvenimo atnaujinimo analitiką. University of South Carolina
(JAV) profesorius Kęstutis Skrupskelis metaforišku pranešimo pavadinimu „Be stebuklų kurti ir tikėti“ suintrigavęs klausytojus, interpretavo
1985 m. paskelbtą A.Maceinos tekstą „Dievas ir laisvė“. VDU doktorantas Andrius Martinkus ieškojo panašumų tarp A.Maceinos ir euraziečių
(Rusijos emigrantų filosofinė srovė)
pažiūrų į komunizmą ir rusiškumą.
Kauno jėzuitų gimnazijos mokytoja Marija Baltuškaitė konferencijos
dalyviams pristatė estetines A.Maceinos pažiūras, interpretuodama jo
literatūros kritikos tekstus.
Ketvirtoji konferencijos dalis buvo skirta A.Damušio asmeniui
ir veiklai pristatyti. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos darbuotoja Jolanta Budriūnienė,
pristatydama „Dainavos“ stovyklavietės istoriją, akcentavo Adolfo ir
Jadvygos Damušių indėlį kuriant ir
plėtojant šią lietuviškumo oazę išeivijoje. Dr. Aldona Vasiliauskienė
iš Šiaulių universiteto klausytojams
pristatė Adolfo Damušio kelią ateitininkijoje ir jo reikšmę šios jaunimo
ugdymo organizacijos raidoje. VDU

IŠ

CHICAGOS

Išeivijos studijų centro darbuotoja
dr. Ilona Bučinskytė savo pranešimu bandė atskleisti frontininkiškąją
A.Damušio veiklos perspektyvą. Tos
pačios mokslo institucijos atstovė
dr. Daiva Kuzmickaitė į A.Damušio
asmenį ir veiklą žvelgė per demokratiškumo ir pilietiškumo prizmę.
Oficialiąją konferencijos dalį
užbaigė korporacijos „Giedra“ premijos „Lietuvė moteris, ypatingai
pasižymėjusi krikščioniškųjų idealų
tarnyboje“ įteikimas. Šios premijos
laureate 2008 m. tapo Reda Sopranaitė.
Lietuvių išeivijos instituto organizuojamų renginių specifika ta,
kad vienu metu toje pačioje erdvėje
susiburia ir tam tikrą tematiką tyrinėjantys mokslininkai, ir jų nagrinėjamų įvykių bei procesų dalyviai ir
liudininkai. Ši konferencija nebuvo
išimtis. Po oficialiosios konferencijos dalies dar ilgai nenutilo konferencijos dalyvių šurmulys.
Konferencijos organizatoriai
dėkoja Lietuvių fondui, Tautinių
mažumų ir išeivijos departamentui,
Ateitininkų federacijai, Vytauto Didžiojo universitetui, įvairiais būdais
prisidėjus rengiant šią konferenciją.
Ilona Bučinskytė
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tautinių mažumų ir išeivijos departamente

Baltijos vyriausybių atstovų susitikimas

DARBINIS POSĖDIS SU MINISTRAIS TALINE. TMID
2008 m. gegužės 29-30 d. Estijos Respublikos etninių reikalų mi-

AR CHY VO NUO TRAU KOS

nistrės Urve Palo kvietimu Tautinių
mažumų ir išeivijos departamento

SUSITIKIMAS SU ESTIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENE
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prie LR Vyriausybės generalinis direktorius Antanas Petrauskas su oficialiu vizitu vyko į Taliną aptarti
emigracijos ir integracijos klausimų
Baltijos šalyse.
Pirmasis trijų Baltijos šalių Vyriausybių atstovų susitikimas
įvyko 2006 m. Vilniuje. 2007 m.
Latvijos specialiųjų įgaliojimų ministras socialinei integracijai Oskars Kastēns Rygoje organizavo
tarptautinį susitikimą. Tęsiant trišalį
bendradarbiavimą šių metų gegužę
Estijos etninių reikalų ministro kabinetas pakvietė į Taliną. Tautinių
mažumų ir išeivijos politikos formavimo programoje buvo numatyti
institucijų veiklos pristatymai, susitikimai su Estijos lietuvių ir Estijos
latvių bendruomenėmis, tarpinstitucinio bendradarbiavimo galimybių
aptarimas ir pasikeitimas programiniais dokumentais formuojant tautinių mažumų ir emigracijos politiką
savo šalyse.
Įdomu, kad Estija, Latvija ir
Lietuva turi panašias institucijas,
formuojančias tautinių mažumų ir
išeivijos politiką. Tautinių mažumų
ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės – ilgiausiai veikianti institucija ir, skirtingai nei Latvijos ir Estijos institucijos, didesniąją dalį finansavimo
ir veiklos skiria išeivijos politikai.
Estijos Respublikos etninių reikalų
ministrė Urve Palo šiose pareigose dirba pusantrų metų. Pagrindinis
finansavimas skiriamas integracijos politikai. Latvijos Respublikos
Socialinės integracijos kabinetas
veikia jau šešerius metus. Ministro
sekretoriatas įgyvendina 6 programas, iš kurių 2 koordinuoja tautinio
identiteto išsaugojimą ir paramą tautiečiams užsienyje.
Jolanta Norkevičienė
Užsienio lietuvių skyriaus
Tarptautinio bendradarbiavimo
poskyrio vedėja

tautinių mažumų ir išeivijos departamente

Pažintis su lietuvių bendruomenėmis Kazachstane

SUSITIKIMAS SU KARAGANDOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
Birželio 2-9 d. Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie
LRV generalinio direktoriaus pavaduotoja Vida Bagdonavičienė, Užsienio lietuvių skyriaus vyresnioji
specialistė Irma Rabcevičienė ir Vilniaus vidurinės mokyklos „Lietuvių
namai“ direktorė Daiva Briedienė su
oficialiu vizitu lankėsi Kazachstane.
Tarp daugelio tolimos kelionės tikslų ir uždavinių vienas svarbiausių
buvo artimiau pažinti šiame krašte
gyvenančias lietuvių bendruomenes,
jų kasdienį gyvenimą, problemas.
Šiuo metu Kazachstane gyvena apie 7000 lietuvių. Dar prieš 10
metų lietuvių šioje šalyje buvo priskaičiuojama iki 11 000. Daug jų per
šį laikotarpį sugrįžo į Lietuvą. Daugiausia lietuvių Kazachstano stepėse
buvo apgyvendinta nuo 1939 m., kada prasidėjo masinės tremties ir represijų laikotarpis. Žmones iš vagonų

NA RIAIS

„LIETUVIŲ NAMUOSE“

apgyvendindavo atviroje stepėje, šalia prikaldavo lentelę: „Gyvenvietė“.
Yra ir tokių, kurie Kazachstane atsidūrė bėgdami nuo stalinizmo represijų, o jų gimimo metrikai Lietuvoje
sovietmečiu buvo sunaikinti. Kita
banga lietuvių sovietiniais metais atvyko dirbti pagal paskyrimą į gamyklas, atlikti karinę tarnybą. Ten daug
lietuvių sukūrė šeimas ir į Lietuvą
nebegrįžo. Nors lietuvių Kazachstane palyginus daug, įregistruotos 2
lietuvių bendruomenės. Viena įsikūrusi buvusioje Kazachstano sostinėje Alma Atoje, kita – Karagandoje.
Karagandos sritis – didžiausias pramoninis rajonas šalyje, šioje srityje
buvo ir pagrindinės tremties vietos.
Alma Atos Lietuvių Bendruomenė, susibūrusi nuo 1998 m.,
oficialiai įregistruota 2004 m. Bendruomenei vadovauja LR garbės
konsulas Kazachstane Audrius Juo-

zėnas. Lietuvių Bendruomenės branduolį sudaro verslininkai, dalį laiko praleidžiantys Kazachstane, dalį
Lietuvoje. Kita dalis bendruomenės
narių – į Kazachstaną sovietiniais
laikais atvykę dirbti ar tarnauti karinėje tarnyboje asmenys, jų vaikai
ir anūkai. Pagrindinis bendruomenės
veiklos principas – kuo mažiau formalumų ir biurokratijos, kuo daugiau gyvo bendravimo ir veiklos.
Bendruomenės finansavimo šaltinis
– asmeninės pirmininko, verslininko Audriaus Juozėno lėšos. Alma
Atos Lietuvių Bendruomenė švenčia
Lietuvos valstybines ir kalendorines
šventes, rengia vakarones. Daugeliui vyresniosios kartos lietuvių tai
vienintelė galimybė prisiminti lietuviškus papročius, dainas, šokius, o
kartais net ir kalbą, kurią, deja, kai
kurie yra spėję pamiršti. Pastaruoju metu, plečiantis ekonominiams ir
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kultūriniams ryšiams tarp Lietuvos
ir Kazachstano, vis daugėja oficialių
vizitų iš Lietuvos. Bendruomenė rengia vakarones, susitikimus su oficialių delegacijų atstovais. Ambasadoriaus R.Kozyrovičiaus dėka Lietuvių
Bendruomenės renginiai dažniausiai
vyksta jaukiame ambasados sodelyje. Į renginius susirenka apie šimtas aktyviausių tautiečių. Bendruomenės jaunimas buriasi aktyviam
sportui, Kazachstane vykstančiose
raftingo (plaukimas plaustais kalnų
upėmis) varžybose lietuvių komanda „Nemunas“ jau trejus metus užima prizines vietas. Visuose lietuvių
susibūrimuose plevėsuoja Lietuvos
vėliava.
2003 m. buvo įkurtas Karagandos lietuvių visuomeninis susivienijimas „Lituanica“. Šis susivienijimas nuo pat įkūrimo labai
aktyvus. Organizacijai vadovauja
LR Garbės konsulas Kazachstane
Vitalijus Tvarijonas. Šios bendruomenės branduolį sudaro mūsų tau-

tiečių, kurie išgyveno tremtį, represijas, vaikai ir anūkai. Didelė dalis
šios bendruomenės, deja, jau sunkiai
kalba lietuviškai. Pirmininko Vitalijaus Tvarijono dėka Lietuvių Bendruomenė yra laikoma viena iš aktyviausių tautinių mažumų organizacijų Karagandos srityje ir yra gerai
žinoma šalies mastu. Karagandos
Lietuvių Bendruomenė organizuoja
literatūrinius vakarus, liaudies meno parodas, turi vaikų liaudies šokių
grupę (8 poros), kuri dalyvauja visose miesto šventėse, reprezentuoja
Lietuvos kultūrą kitose Kazachstano
srityse. Lietuvių organizacijai patikėta prižiūrėti ir tvarkyti memorialinį kompleksą „Spaskas“, tai vieta,
kurioje palaidota šimtai tūkstančių
tremtyje, stalinistiniuose lageriuose
žuvusių įvairių tautybių žmonių. Šiame komplekse pastatyta 15 įvairių
šalių paminklų, tarp jų – paminklas
žuvusiems Lietuvos tremtiniams.
Bendruomenės pirmininkas Vitalijus
Tvarijonas prieš kelerius metus savo

lėšomis pastatė „Lietuvių namus“.
Tai vieno aukšto pastatas, labai panašus į lietuvišką gryčią. „Lietuvių
namai“ atviri visiems bendruomenės
nariams, jų vaikams ir vaikaičiams.
Čia lietuviai švenčia Lietuvos valstybines ir kalendorines šventes, susitinka kitomis progomis.
Nuoširdžiai džiaugiamės, kad
Kazachstano Lietuvių Bendruomenės tokios aktyvios šiandien, kad turi ryškius lyderius Audrių Juozėną ir
Vitalijų Tvarijoną, kurie kupini gražių idėjų ateičiai, ieško naujų kelių
ir būdų burti apie save tautiečius,
neleisdami pamiršti savo Tėvynės,
gimtosios kalbos, papročių, tradicijų, lietuviškų šokių ir dainų.
Tautinių mažumų ir išeivijos
departamentas remia ir rems ateityje
švietėjišką ir kultūrinę Kazachstano
lietuvių bendruomenių veiklą.
Irma Rabcevičienė
Užsienio lietuvių skyriaus
Tarptautinio bendradarbiavimo
poskyrio vyresnioji specialistė

SUSITIKIMAS SU ALMA ATOS LIETUVIŲ BENDRUOMENE LR AMBASADOS KAZACHSTANO RESPUBLIKOJE SODELYJE
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Stovykla užsienio lietuvių vaikams ir jaunimui
Tautinių mažumų ir išeivijos
departamentas prie LR Vyriausybės,
vykdydamas ryšių su užsienio lietuvių bendruomenėmis, organizacijomis, kultūros ir švietimo įstaigomis
palaikymo funkciją, kiekvienais metais organizuoja bei remia švietimo
ir kultūrinio bendradarbiavimo stovyklas Lietuvoje užsienio lietuvių
vaikams ir jaunimui. Nuo 1993 m.
TMID sudarė sąlygas stovyklų veikloje dalyvauti 1000 užsienio lietuvių
vaikų ir jaunimo iš įvairių kraštų.
Organizuojamos
stovyklos
tikslas – skatinti bendrą Lietuvos,
lietuvių etninių žemių bei išeivijos
jaunuomenės veiklą, pasaulio lietuvių vaikų bendradarbiavimą, puoselėti tautinę savimonę. Siekiama,
kad ši stovykla vainikuotų visų metų
lietuvių bendruomenių, lituanistinių
mokyklų darbą.
Tai aktyvios kultūrinės-kūrybinės-švietėjiškos veiklos stovykla,
kurioje vaikams suteikiama galimybė tobulinti lietuvių kalbos įgūdžius,
nes jie ilsisi kartu su vaikais iš Lietuvos, susirasti draugų, su kuriais
bendrauja žymiai ilgiau, nei trunka
stovykla, susipažinti su lietuvių tautos tradicijomis, istorija, menu. Stovyklos tikslų siekiama per žaidimus,
vaidinimus ir kitas žaidybines bei teatrines formas ir metodus. Jau keletą
metų TMID stovyklų organizavimo
partneris – „Lietuvos atgaja“.
Vaikus ir jaunimą vykti į stovyklas atrenka kraštų bendruomenės, pasiūlydamos aktyviems, pažangiems, gabiems ir kūrybingiems
lietuvių bendruomenių, lietuviškų
švietimo įstaigų vaikams ir jaunimui
dalyvauti stovyklų veikloje. Skirstant vietas į stovyklą atsižvelgiama
į užsienio lietuvių bendruomenėje
veikiančių lituanistinių mokyklų ir
jose besimokančių mokinių skaičių,
siekiama kiekvienais metais į stovyklą kviečiamų užsienio lietuvių

KUPOLIAUJAME

PA SI TIK DA MI

JONI-

NIŲ NAK TĮ

bendruomenių kaitos.
Šiemet į stovyklą TMID ir vėl
kviečia 100 užsienio lietuvių vaikų
iš 25 kraštų. Pirmoji šių metų pamaina prasidėjo birželio 12-18 d., į
kurią buvome pakvietę 30 užsienio
lietuvių bendrojo lavinimo mokyklų
9-11 m. amžiaus vaikų. Štai keletas
akimirkų iš šios stovyklos pamainos.
Aušra Dumbliauskienė
Užsienio lietuvių skyriaus
Lituanistinio švietimo poskyrio
vyriausioji specialistė

TMID UŽSIENIO LIETUVIŲ SKYLITUANISTINIO ŠVIETIMO POSKY RIO VE DĖ JA D AI VA Ž EM GU LIE NĖ IR
VY RIAU SIO JI SPE CIA LIS TĖ A UŠ RA D UM BLIAUS KIE NĖ SU P E LE SOS LIE TU VIŲ VI DU RI NĖS
MO KYK LOS
MOKS LEI VĖ MIS .
NUOTRAUKOS IŠ STOVYKLOS ORGANIZARIAUS

TO RIŲ AR CHY VO
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PLB Valdyboje

DĖL REFERENDUMO DĖL DVIGUBOS PILIETYBĖS
Pareiškimas

Naujoji sąjunga šių metų birželio 4 d. paskelbė pranešimą, kuriuo siūloma spręsti dvigubos pilietybės problemą keičiant Konstituciją
referendumo būdu. Šiame pranešime
nėra pateikiama formuluotė, kaip yra
siūloma keisti Konstituciją, ir padaryta neteisinga išvada, kad „Lietuvoje visi pilietybės įstatymo pakeitimo projektai suteikiant dvigubą
pilietybę yra antikonstituciniai“. Tik
Lietuvos Konstitucinis Teismas gali
nuspręsti, kas yra antikonstitucinis
įstatymas. Konstitucinis Teismas jokio sprendimo dėl bet kurio pilietybės įstatymo pakeitimo projekto nėra padaręs.
2007 m. rugsėjo 14 d. Pasaulio Lietuvių Bendruomenė kreipėsi
į LR Ministrą pirmininką Gediminą
Kirkilą ir LR Seimo vicepirmininką Andrių Kubilių pareikšdama, kad
Seimo nario Artūro Paulausko inicijuojamas referendumas dėl neribotos dvigubos pilietybės įteisinimo
neatitinka dabartinės Lietuvos valstybės ir lietuvių tautos interesų. Tuo
pačiu PLB sveikino Ministro pirmininko bei Seimo vicepirmininko išsakytą poziciją: užtikrinti užsienio
lietuviams pilietybės išsaugojimą
tobulinant Seimo pilietybės įstatymą (tačiau ne referendumu keičiant
Konstituciją).
Konstitucinis Teismas yra pripažinęs, jog Konstitucijoje įtvirtin-

tas dvigubos pilietybės draudimas
nėra absoliutus. Konstitucinis Teismas konstatavo, kad Konstituciją
keisti referendumu reikėtų tik norint
įteisinti neribotą dvigubą pilietybę. Pasaulio Lietuvių Bendruomenė
prašė ir prašo Seimo, kad priimtų
pilietybės įstatymą, kuris užtikrintų
užsienio lietuviams pilietybės išsaugojimą – tai yra, jų prigimtinę teisę.
Seimo Žmogaus teisių komitetas šių
metų birželio 4 d. pritarė su dar kitomis pataisomis vienam siūlomam pilietybės įstatymo projektui, kuris jau
artėja prie šių PLB išreikštų siekių.
Gerb. A. Paulausko anksčiau
pateiktame projekte siūloma keisti
Konstitucijos 12 straipsnį taip: „Lietuvos Respublikos pilietis gali būti ir
kitos valstybės piliečiu“. Taip gautųsi visiškai neribota dvigubos pilietybės institucija, kuri nesiremia nei
lietuvių tauta, nei laisvos Lietuvos
piliečiais. Rengti tokį referendumą
nereikia ir kartu rizikinga. Referendumo įstatymas reikalauja, kad dalyvautų daugiau nei pusė visų rinkėjų, o sprendimas laikomas priimtu,
jeigu pasiūlytai formuluotei pritaria
daugiau kaip pusė balsavimo teisę
turinčių piliečių. Į Seimo rinkimus
ateina maždaug 30-40 procentų rinkėjų. Lietuvos valdžia šiandien prisipažįsta, kad nežino tiksliai, kiek
yra Lietuvos piliečių ar rinkėjų, nežino tiksliai, kiek jau yra emigravę

LIETUVOS KARO BĖGLIAMS
2008 08 14 d. (ketvirtadienį), 20 val., Punsko lietuvių kultūros namuose vyks Lietuvos karo bėgliams skirtas koncertas
AUDRŲ BARAMI
Jei kam kelias tuo laiku vestų į Lietuvą, po platų pasaulį pakrikusius
visus karo bėglius bei jų vaikus tai dienai kviečiame užsukti į Punską.
Programoje: proginis žodis; eilių montažas „Neišsisklaidęs skausmas“; likimą apmąstančios estradinės dainos; lietuvių liaudies šokiai.
Kitą dieną Punsko bažnyčioje vyks Žolinės atlaidai bei Punsko dienoms skirtos pramogos.
Pageidautina apie atvykimą pranešti el. adresu: auzdila@plusnet.pl
Nuoširdžiai kviečiame
Algis Uzdila
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į kitus kraštus. Kaip bus galima nustatyti rinkėjų skaičių? Naivu tikėtis,
jog toks referendumas gali būti įvykdytas. Tai pripažįsta ir kitos politinės partijos, valstybės vadovai. Ar
Naujoji sąjunga ketina staigiai keisti
referendumo įstatymą, kaip buvo padaryta tuomet, kai Lietuvos piliečiai
pritarė narystei Europos Sąjungoje?
PLB teigia, jog:
1. Netiesa, kad išspręsti pilietybės išsaugojimo klausimą neišvengiamai reikia pakeisti Konstituciją.
Rimti teisininkai, su kuriais PLB
konsultuojasi, aiškina, kad tokie
tvirtinimai tėra šio reikalo uždelsimas. Užtikrinti pilietybės išsaugojimą galima, ir kuo skubiausiai būtina, įstatymo būdu.
2. Tekstas Konstitucijos pakeitimui nėra išdėstytas Naujosios
sąjungos peticijoje. Tai yra žmonių
klaidinimas. Ar tai blogas, ar geras
pakeitimas, priklauso nuo teksto.
Neaišku, ar tas pakeitimas apsaugo
visų Lietuvos žmonių pilietybę, Lietuvos valstybingumą. Naujosios sąjungos anksčiau išplatintas tekstas
yra nepriimtinas.
3. Negalima pritarti referendumo ruošimui ir todėl, kad referendumas pasmerktas žlugti, atsižvelgus į
referendumo įstatymo reikalavimus
– daugiau negu pusė Lietuvos piliečių (ne tik atėjusių balsuoti, o VISŲ
Lietuvos piliečių, balsavimo metu ir
esančių, ir nesančių Lietuvoje) turi
balsuoti už siūlomą pakeitimą. Niekados tiek žmonių neateina balsuoti.
4. Socialliberalai, rinkdami
parašus referendumui, nepasitarnauja siekiui išsaugoti integralią tautą ir
kiekvieno lietuvio norui išlikti Lietuvos dalimi.
5. PLB neramu, kad referendumas toliau skaldytų tautą ir Lietuvoje, ir išeivijoje. Nederėtų platinti
šios peticijos ir šio projekto.
Regina Narušienė, JD
PLB valdybos pirmininkė

PLB kraštų žinios

Drebėjo Londono padangė

VILNIAUS VIDURINĖS

MO KYK LOS

„LIETUVIŲ NAMAI“ ŠOKĖJŲ

Vilniaus vidurinės mokyklos
„Lietuvių namai“ jaunimo tautinių
šokėjų kolektyvas turėjo puikią galimybę sudrebinti net Londono East
Ham‘o „Community Centro“ kultūros namų salę. Šis kolektyvas vyko į
Jaunųjų talentų konkursą, skirtą Motinos dienai. Jau trečius metus vyksta šis konkursas, kurio autorė Nijolė Jankauskienė, Edukacinio centro
,,Lighthouse“, kuriam priklauso ir
lituanistinė mokykla „Švyturiukas“,
direktorė. Ji ir pakvietė tautinių šokių kolektyvą į šį Talentų konkursą.
Mokiniai turėjo ne tik progos
pašokti, bet ir Londoną pamatyti, pasivaikščioti po jį, susipažinti su pagrindiniais miesto objektais.
Jaunieji atlikėjai varžėsi trijose – instrumentų, vokalo bei šokio
kategorijose. Iš kiekvienos kategorijos vertinimo komisija, kurią sudarė
žymūs žmonės: pianistas Rimantas
Vingras, kultūros atašė prie Lietuvos ambasados Daiva Parulskienė,

KO LEK TY VAS SU

DIDŽIOJOJE BRITANIJOJE

LONDONO

Vilniaus vidurinės mokyklos „Lietuvių namai“ direktorė Daiva Briedienė bei kiti, išrinko po vieną laureatą,
kuris buvo apdovanotas specialiai
konkursui sukurtomis statulėlėmis ir
laureato diplomais.
Dauguma vaikų konkursui
ruošėsi įvairiose Londono lituanistinėse mokyklose: Lituanistinėje ir
menų mokykloje „Moksliukas“, muzikos mokykloje „Harmonija“, edukacinio centro „Lighthouse“ lituanistinėje mokykloje „Švyturiukas“,
lituanistinėje ir menų mokykloje
„Studija“. Keletas dalyvių ruošėsi
savarankiškai ar pas privačius mokytojus.
Instrumentininkų
grupėje
laureate tapo 11-metė Ieva Vaitiekūnaitė, smuiku grojusi J. Bramso
„Vengriškąjį šokį Nr. 5“, vokalistų
grupėje – Živilė Ūselytė, šokėjų grupėje – Vilniaus vidurinės mokyklos
„Lietuvių namai“ jaunimo tautinių
šokių kolektyvas. Tautiniais rūbais

LIE TU VIAIS

pasirėdęs jaunimas taip smagiai sutrenkė „Trijulą“ bei ,,Bajorėlį“, kad
net žiūrovams kojos kilnojos. Šokėjų atėjo palaikyti didelis būrys buvusių mokinių, dabar gyvenančių ir
besimokančių Londone.
Sėdint salėje ir stebint konkursą jauteisi tarsi būtum Lietuvoje,
nes girdėjai lietuvišką žodį, matei
šypsenas, kuriomis dalijosi lietuviai,
bėgiojo mažieji, o palaikymo komandos skandavo „bravo“, „šaunuoliai“, „pakartot“. Maloniai nustebino
Anglijos lietuvių noras išlaikyti ir
puoselėti savo tautos kultūrą.
Vilniaus vidurinės mokyklos
„Lietuvių namai“ šokėjų kolektyvas
jau gavo pakvietimą ir kitais metais
dalyvauti šiame Jaunųjų talentų konkurse.
Aušra Dambrauskienė
Vilniaus vidurinės mokyklos
„Lietuvių namai“ išlyginamosios
klasės mokytoja
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VOKIETIJOJE

PIRMĄJĄ VIETĄ LAIMĖJUSI DAINA
JUKNAITĖ IŠ ARGENTINOS. M. GAURILČI KO NUOTR .
Balandžio 26 dieną Vokietijoje, Vasario 16-osios gimnazijoje,
įvyko esamų ir buvusių gimnazistų lietuviško roko festivalis „V-16
rocks“. Toks festivalis jau trečiasis
gimnazijos istorijoje – po ilgesnės
nei 19 metų pertraukos šią Chicagos
lietuvio Vainio Aleksos įkvėptą tradiciją vėl atgaivino Europos lietuvių
kultūros centro (ELKC) direktorius
Rimas Čuplinskas. „Šis renginys
skatina mokinių kūrybines idėjas ir
turi didžiulę išliekamąją vertę. Neretai tokio pobūdžio renginiai moksleiviams tampa ilgo ir sėkmingo
muzikinės karjeros kelio pradžia“, –
sakė jis. Lietuviško roko festivalyje
buvo kviečiami dalyvauti gimnazijoje besimokantys bei ją jau baigę mokiniai, atliekantys lietuviškas savos
kūrybos dainas.
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Lietuviško roko festivalis
Rennhofo pilies salėje koncertą pradėjo 1990 m. gimnaziją baigęs, festivalyje svečio teisėmis dalyvaujantis grupės „Virge“ vokalistas
Virginijus Jocys. Virginijus dalyvavo ir pirmajame lietuviško roko festivalyje: „Tuo metu dar neturėjau
nei gitaros, nei grupės, nei patirties.
Tai buvo mano debiutas, suteikęs
didžiulę motyvaciją kurti ir muzikuoti toliau“. Atlikęs šešis kūrinius
ir savo roko baladėmis gerokai įkaitinęs žiūrovus Virginijus mikrofoną
perdavė šiuometiniams gimnazijos
mokiniams. Festivalyje pasirodė net
aštuonios gimnazistų grupės, kurios
per itin trumpą laiką, skirtą repeticijoms, pasiekė publiką pribloškusių
rezultatų. Grupės pristatė jau girdėtus bei visai naujus, specialiai festivaliui sukurtus kūrinius.
Pirmosios scenoje pasirodžiusios grupės „Greta Kati“ vokalistė,
šešiolikmetė Greta Kvedarauskaitė
jau nebe pirmą kartą publiką žavėjo
lyrišku savos kūrybos dainų skambesiu, švelniu balsu bei gražiais
tekstais. Žiūrovams užsnūsti neleido
grupė „Kraujo ašara“, nustebinusi
publiką nuoširdumu, užsidegimu bei
griežtu gitariniu roku. Trečioji į sceną užlipo Argentinos lietuvė Daina
Juknaitė, sodriu balsu atlikusi lietuvišką savos kūrybos dainą bei sulaukusi didžiulių žiūrovų simpatijų.
Grupė „G&G penki 7 po žeme“ pasirūpino renginio stilių įvairove ir atliko į vieno žanro rėmus netelpančią
dainą su meistriškai atliktais gitaros
ir saksofono solo bei repo elementais. „Evaldas Mhz“ (Evaldas Viskontas), pasižymintis savitu bei stipriu dainavimu, paįvairino muzikinę
programą keletu dainuojamosios
poezijos kūrinių. Po audringais plojimais palydėto Kareninos Juraitytės
pasirodymo sekė įspūdingas grupės
„Glavviam“ šou, kuriame gotinio roko skambesys ir vizualiniai efektai
susijungė į harmoningą visumą, žiūrovui palikdami nepakartojamą įspū-
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dį. Daugelis šios grupės atstovų, sužavėti festivalio idėjos, instrumentą
į rankas paėmė pirmą kartą. Daina
„Be vieno žodžio“ vokalistė Greta
Likadzijauskaitė („Zuikis“) lyriškai
užbaigė mokinių programą. Muzikinę festivalio dalį karūnavo buvęs
gimnazijos mokinys, ilgą ir svarią
muzikinę patirtį turintis klavišinių
virtuozas ir vokalistas Vytas Lemke. Tik sutemus, tuojau po muzikinės programos, ant Rennhofo pilies
laiptų žiūrovų laukė pribloškiantis
akrobatinis ugnies šou, kurį surengė gimnazijos mokinė, šešiolikmetė
Gerda Ekindorf.
Festivalio pabaigoje buvo apdovanoti festivalio laureatai, kuriuos
išrinko koncerto garbės svečiai Virginijus Jocys ir Vytas Lemke. Trečią vietą laimėjo grupė „Glavviam“,
antrąją vietą užėmė Greta Kati, o
garbinga pirmoji vieta atiteko ne
tik daugiausiai žiuri, bet ir žiūrovų
simpatijų sulaukusiai trečios kartos
lietuvių kilmės argentinietei Dainai
Juknaitei, kurią drąsiai galima vadinti gimnazijos atradimu.
Gera žiūrovų nuotaika viso
renginio metu sėkmingai rūpinosi
renginio vedėjas, buvęs gimnazijos
mokinys Vaidas Bruder. Techninę
bei idėjinę pagalbą ruošiant koncertą
suteikė gimnazijos muzikos mokytojas Gintaras Ručys. „Renginys pasisekė išties puikiai. Nuostabu, kad
festivalyje pasirodė ne tik jau egzistuojančios grupės, tačiau atsirado ir
visai naujų ir netikėtų projektų. Viliuosi, jog šie moksleiviai ir toliau
intensyviai muzikuos bei sėkmingai
dalyvaus kituose panašaus pobūdžio
renginiuose“, – sakė mokytojas.
Vienas iš tokių renginių –
ELKC organizuojamas „Eurofestivalis 2008“, kuris liepos pradžíoje
Vasario 16-osios gimnazijos parke
subūrė lietuvių kilmės muzikantus iš
visos Europos.
Europos lietuvių kultūros centro inf.
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Pirmą kartą Vokietijoje „Poezijos pavasaris“

Šiais metais pirmą kartą Vokietijoje lyrika ir dainomis nuskambėjo
iškiliausias, jau 44-ąjį kartą vykstantis Lietuvos literatūrinis renginys, tarptautinis festivalis „Poezijos
pavasaris“. Gegužės 26-28 dienomis
Vokietijoje viešėjo poetai Marcelijus
Martinaitis, Aidas Marčėnas, Dovilė
Zelčiūtė ir jaunasis poetas-bardas
Domantas Razauskas.
Svečiai iš Lietuvos pirmą vakarą savo poeziją pristatė į Hiutenfelde esančios Rennhof’o pilies salę susirinkusiems Vasario 16-osios
gimnazijos mokiniams bei apylinkėje gyvenantiems lietuviams. Itin
šiltai sutiktą bei ilgais plojimais palydėtą menininkų pasirodymą karūnavo netikėta D. Razausko bei gimnazijos muzikos mokytojo Gintaro
Ručio atlikta muzikinė improvizacija gitaromis.

Poetai aktyviai bendravo su
gimnazijos mokiniais ir vedė netgi
dvi kūrybines dirbtuves, palydėtas
įdomių diskusijų, kurių metu svečiai
šalia įvairių kitų temų dalijosi savo
patirtimi apie poezijos kūrimo procesą bei apmąstymais apie skirtumus
tarp dainuojamosios poezijos ir populiariosios muzikos.
„Poezijos pavasario“ Vokietijoje renginių organizatorius Europos
lietuvių kultūros centro (ELKC) direktorius Rimas Čuplinskas kartu su
Vasario 16-osios gimnazijos lietuvių
literatūros mokytoja Brone Lipšiene
supažindino su gimnazijos patalpomis ir papasakojo jos turtingą istoriją nuo 1951 metų, kurioje tiesiogiai
atsispindi lietuvių tautos istorija nuo
karo pabėgėlių laikų iki Lietuvos atgimimo bei nepriklausomybės atgavimo ir nūdienos opaus masto emig-

racijos. Pokalbyje su gimnazijos direktoriumi Andriumi Šmitu poetas
Marcelijus Martinaitis nuogąstavo,
jog šiuo metu Lietuvoje tvyranti neigiama nuotaika emigrantų atžvilgiu
trumparegiškai nuvertina milžinišką
pokario išeivijos indėlį puoselėjant
lietuvišką kultūrą ir garsinant Lietuvos vardą tremties sąlygomis.
Kitą vakarą poetai išvyko į
netoliese esantį Viernheim’o miestą, kur pristatė savo kūrybą vokiškai
publikai. Renginys įvyko erdviame
Friedrich-Fröbel vidurinės mokyklos
foje, kur jaukioje aplinkoje poetai
sužavėjo publiką archajišku lietuvių
kalbos skambesiu. Pristatydami savo kūrinius poetai publikai pabrėžė
lietuviškos lyrikos, ir ypač dainuojamosios, svarų vaidmenį tiek XIX
amžiaus, tiek prieš 20 metų vykusio
tautinio atgimimo laikotarpiais bei
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šmaikščiai papasakojo įvairias akimirkas
iš Lietuvos praeities ir dabartinio gyvenimo.
Vokiškus eilėraščių vertimus
įspūdingai skaitė buvęs Vasario
16-osios gimnazijos mokinys
Vaidas Bruderis.
Va k a r o
metu M. Martinaitis taip pat
įteikė „Poezijos pavasario2008“ apdovanojimą Berlyne
gyvenančiai
vertėjai Claudia
Sinnig už Sigito
Parulskio ir To-

mo Venclovos eilėraščių vertimus į
vokiečių kalbą. Apdovanojimą C.
Sinnig vardu priėmė ELKC direktorius R. Čuplinskas.
Keletos dienų viešnagės metu svečiams buvo aprodyti netoliese
esantys dar romėnų laikais įkurtas
Ladenburg’o ir savo senamiesčiu bei
garsia pilimi pasižymintis Heidelberg’o miestai. Poetai taip pat spėjo
aplankyti net tris Hiutenfelde gyvenančias lietuves dailininkes – Izoldą
Zacharias, Jūratę Batūrą Lemke ir
Meilę Veršelis. Hiutenfelde veikiančioje lietuviškoje meno galerijoje
„Meilė“ pasivaišinę unikaliu dailininkės M. Veršelienės vyno pyragu
įspūdžių kupini poetai iš Frankfurto
oro uosto išskleidė sparnus tėvynės
link, žadėdami parskristi ir kitą pavasarį.
Nufilmuotas renginių ištraukas galite rasti ELKC svetainėje adresu „www.elkc.org“.
Europos lietuvių kultūros centro inf.

LIETUVOS POETAI LANKO HIUTELFELDO DAILININKĘ JŪBATŪRĄ LEMKE. R. ČUPLINSKO NUOTRAUKOS

RATĘ

ŠVEICARIJOJE
Lietuvių kalba Šveicarijos
universitetuose buvo dėstoma daugiau nei pusę amžiaus – Ciuricho
universitete 1940-1980 m., o Berno
– 1970-2001 m. Siekiant atkreipti
Šveicarijos universitetų akademikų
ir vadovų dėmesį į šią ilgai gyvavusią tradiciją, taip pat siekiant, kad
ateityje atgimtų lietuvių kalbos dėstymas ir būtų atnaujinti moksliniai
tyrimai bent viename šių universitetų, birželio 4-6 d. Šveicarijoje buvo
surengta Lietuvių kalbos ir literatūros mokslinė konferencija „Lietuvių
kalbos vieta ir reikšmė Europos kontekste”.
Ypač reikšmingu etapu laikomas lietuvių kalbos dėstymas Berno universiteto filosofijos-istorijos
fakulteto slavistikos-baltistikos katedroje. Katedros absolventai bal-
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Atgaivinti lietuvių kalbos dėstymą
tistai aktyviai Šveicarijoje ir visoje
vokiškai kalbančioje Europos dalyje
skleidė žinias apie lietuvių kalbą ir
literatūrą. Per tris veiklos dešimtmečius buvo suformuota darni akademinė bendruomenė, surinkta įspūdinga lietuvių literatūros biblioteka.
Pastarąją sudarė apie 200-300 knygų
lietuvių kalba – beveik visa lietuvių
literatūros klasika, didžiuliai lietuvių
kalbos žodynai, kalbos vadovėliai.
Tačiau 2001 m. nauja universiteto
valdžia nutraukė baltistikos studijas,
o biblioteka buvo iškelta.
„Manome, kad tai, ką tiek metų kūrė ir puoselėjo Šveicarijos akademinės bendruomenės nariai, turi
būti atgaivinta. Juolab, kad iniciatyvą rodo ne tik Lietuvoje veikiančios
institucijos bei asmenys, bet ir pati
Šveicarijos lietuvių bendruomenė,“
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– kalba Lietuvos instituto l. e. p. direktorė Saulė Mažeikaitė.
Tris dienas vyksiančio renginio metu Fribūro ir Berno universitetuose pranešimus skaitė garsiausi
Lietuvos ir Europos baltistikos specialistai, buvo organizuojamos ekskursijos po universitetus, vedamos
diskusijos.
Renginį globojo LR ambasada
Šveicarijos konfederacijoje, pagrindinis partneris – Lietuvos institutas.
Konferenciją inicijavo ir rėmė Šveicarijos Lietuvių Bendruomenė, Kultūros rėmimo fondas, Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas bei
Lietuvių kalbos institutas.
Parengta pagal Lietuvos
instituto pranešimą
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Europos lietuvių krepšinio turnyras
Birželio 7 d. Airijos sostinėje
Dubline vyko VI Europos lietuvių
krepšinio turnyras. Dalyvių diena
prasidėjo rytiniu 4 km bėgimu nuo
„Tower“ viešbučio iki Nacionalinės krepšinio arenos. Tokia rytine
mankšta pradėti dieną pasiryžo 24
turnyro dalyviai. Juos lydėjo Gardos
pareigūnų eskortas, o pasitiko bei
šventę pradėjo garsusis Dublino policijos (Garda Síochána) orkestras.
Turnyro dalyvius sveikino Airijos integracijos ministras Conor Lenihan,
Lietuvos Respublikos ambasadorė
Airijoje J.E. Izolda Bričkovskienė, „Basketball Ireland“ direktorius
plėtrai Martin Hehir, Garda vyresnysis inspektorius Denis Donegan ir
Airijos Lietuvių katalikų misijos kunigas Egidijus Arnašius. Airijos Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Jurga Vidugirienė, prieš paskelbdama
oficialią turnyro pradžią, perskaitė
LR prezidento Valdo Adamkaus bei
Airijos Respublikos prezidentės Mary Mc Aleese sveikinimus.
Visą dieną trukusiame turnyre buvo sužaistos 24 rungtynės.
Šiemet pirmąją vietą ir Lietuvos
Respublikos užsienio reikalų ministerijos įsteigtą taurę laimėjo Anglijos „Cambridge“ komanda, finale

AIRIJOJE

susirungusi su Švedijos „Vikingais“.
Finalinės rungtynės baigėsi rezultatu
35:28. Po atkaklios kovos, rezultatu
39:26, trečiąją vietą iškovojo Anglijos „Lithuanian BC“, susirungusi su
Vokietijos „Žalčiais“. Kartu su vaikinais turnyre žaidusios 18 merginų
buvo apdovanotos gėlėmis.
Uždarymo vakare Tower viešbutyje buvo išdalinti kiti prizai:
linksmiausiai „Žalčių“ komandai,
rezultatyviausiam žaidėjui Evaldui
Radionovui, aikštelės damai Augustei Žygaitei. Nebuvo nuskriausti ir
kiti dalyviai – visi galėjo dalyvauti linksmuose konkursuose, kuriuos
vedė Remigijus Žiogas.
Turnyre dalyvavo Vokietijos
„Hamburgo“ ir „Žalčių“, Danijos
„Kopenhagos“, Švedijos „Vikingų“,
Anglijos „Lithuanian BC“ ir „Cambridge“, Belgijos „Briuselio lietaus“,
Prancūzijos „Vyčių“ bei Airijos „Lituanikos“ ir „Titanų“ komandos. Europos lietuvius suvienijanti krepšinio šventė kasmet vyksta vis kitoje
šalyje. Šių metų turnyrą, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo 90-mečiui
paminėti, organizavo Airijos lietuvių bendruomenė.
Airijos lietuvių bendruomenės inf.
REMIGIJAUS ČIŽAUSKO NUOTRAUKOS
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RUSIJOJE

Maskvos lietuviai paminėjo Motinos dieną
Motina suteikia gyvybę ir todėl ji civilizuotoje visuomenėje užima garbingą vietą. Jau Senajame
Testamente buvo suformuluota vaikų pagarba tėvams. „Piktžodžiauja,
kas savo tėvu nesirūpina, Viešpatį
pykdo, kas savo motinai širdį užgauna“ (Sir 3.16). Naujajame Testamente taip pat daugsyk primenama vaikų
priedermė motinai, tėvui. O Motinos
kelrodė žvaigždė yra Mergelė Marija. Marijos garbei yra pašvęstas pats
gražiausias metų laikas – gegužės
mėnuo, sodų žydėjimo, aromatų metas. Motinos diena yra pirmasis gegužės sekmadienis.
Maskvos lietuviai bene pirmą
kartą šventė tą garbingą dieną. Nemažai tautiečių atėjo tą sekmadienį į
Šv. Liudviko bažnyčią, kur kun. Igoris (Kovalevskis) laikė šv. Mišias lietuvių kalba. Po Mišių susirinkusieji
užgiedojo diasporoje taip mėgstamą
giesmę „Marija, Marija“ ir pakilia
nuotaika patraukė link LR ambasados Maskvoje, į kurios kiemą-sodelį
buvo susitarta atsivesti vaikus.
Šis „piknikas“ buvo nuostabus
tuo, kad išeivijos lietuviai ir ambasados darbuotojai su vaikais susirinko
švęsti kartu. Tai, berods, pirmas toks
bičiuliškas bendravimas. Pobūvyje
aktyviai dalyvavo ir labai jį pagyvino nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus RF žmona Astra Šidlauskienė. Prie vaišių stalo paruošimo
prisidėjo visi, bet daugiausiai, atro-
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do, pasidarbavo verslininkė Birutė
Nenartavičiūtė.
Suaugusieji, žinoma, daugiausia bendravo prie stalo, gurkšnodami
alų, skanaudami ant žarijų paruoštą
mėsą, sumuštinius, vaisius ir kitokius patiekalus. Žmonės labai aktyviai bendravo, atrodė, kad jie jau seniai laukė tokios progos pasišnekėti
apie jiems rūpimus dalykus. Kažkas
net pasakė: „Ot, kaip maloniai bendraujame – kaip senais gerais laikais“ (tie „gerieji laikai“ daugeliui
„senbuvių“ – tai Lietuvių kultūros
bendrijos Maskvoje kūrimosi metas,
kai nebuvo susiskaldymo ir nesutarimų).
Greta sodelyje žaidė vaikai. Jiems programėlę buvo paruošę cirko artistai Mykolas ir Marina
Orbakai. Vaikai, ir ne tik jie, bet ir
suaugusieji noriai dalyvavo žaidime „Kas iš dviejų greičiau suvynios
juostelę?“, kituose žaidimuose. Nugalėtoju tapo vienas iš jaunesnių,
bet vikrių berniukų – Mindaugas G.
Nors sodelio veja labai puoselėjama,
bet niekas nesipiktino, kai berniukai
ant jos pažaidė futbolą.
Džiugu, kad pagarba Motinai,
susijusi ir su Dievo Motinos kultu,
mus taip suartino. Tikimės, kad tai
gera pradžia siekiant darnos mūsų
diasporoje, puoselėjant joje lietuvybės dvasią.
Antanas Jonkus
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Įamžinti muzika
Noras ką nors įamžinti, prisiminti mielą žmogų ar įvykį atsiranda kokia nors kūrybine forma, ar tai
būtų akmenyje, drobėje, medyje, ar
metale. Svarbesnieji istorijos įvykiai ar asmenys, įamžinami miesto
aikštėje pastatant paminklą, menišką skulptūrą ar memorialinę lentą
prie pastato. Mums artimi asmenys
įamžinami mūsų atmintyje arba antkapyje ir puošia mūsų kapinaites.
Pažvelkime į lietuvių kapines Anapilyje – kiek ten sukaupta kūrybinio
darbo, meilės ir pagarbos. Antkapiuose kaip tik ir lieka prisiminimai
ateinančioms kartoms apie asmenis,
kurie yra brangūs mūsų šeimos nariai arba nusipelnę ir visuomenei.
Per juos istorijos tyrinėtojams paliekama įdomi medžiaga apie tam
tikrame laikotarpyje gyvenusius asmenis. Beieškodami lietuvių išeivių
istorijos pėdsakų Vokietijoje ne vienas esame radę vokiečių tvarkingai
laikomose „auslander“ kapinaitėse
lietuvišką kampelį. Kai pamatai lietuvišką koplytstulpį ar perskaitai lietuviškus vardus ir pavardes ant dar
stovinčių antkapių svetimoje žemėje, tas kampelis tampa ypač savas ir
mielas. Šitoks „įamžinimas“, nors
svarbus ir prasmingas, yra „statiškas“, negyvas.
Verta pasvarstyti ir kitą įamžinimo būdą – dinamiškesnį, gyvesnį,
kuris duoda malonumo ateities kartoms. Tai įamžinimas brangaus asmens ar įvykio muzika!
Neretas prieš kelis šimtmečius
Handelio, Bacho, Mozarto bei kitų
sukurtas klasikinis muzikos kūrinys
dienos šviesą išvydo dėka mecenatų, kurie tiesiogiai ir aktyviai rėmė
jų darbus – kitaip sakant, sudarė sąlygas jiems nesirūpinti kasdieniais
gyvenimo bei buities reikalais, kad
liktų laisvi kurti. Buvo kuriama ir
pagal užsakymą – pildant mecenato norą, kad tuo būdu būtų pagerbtas koks nors svarbus įvykis ar asmuo. Dėl aktyvaus rėmėjo/mecenato
ir kūrėjo bendradarbiavimo atsirado
daugybė darbų, kuriais iki šios die-

KANADOJE

nos mes džiaugiamės ir džiaugsis po
mūsų ateinančios kartos.
Todėl rėmėjo/kūrėjo santykį
svarbu vystyti ir mums – ypač norint išlaikyti bei skatinti lietuvišką
kūrybą. Niekas kitas be lietuvių (su
retom išimtim) nerems mūsų kūrėjų. Didieji lietuviški renginiai tiek
Lietuvoje, tiek išeivijoje padeda
naujiems kūriniams išvysti dienos
šviesą ir tapti mūsų kultūrinio gyvenimo lobyno dalimi – lobyno, kurį
ateinančioms kartoms teks saugoti, naudoti bei vystyti toliau, prie jo
prisidedant naujais kūriniais. Kaip
džiaugėmės išgirdę naujus, galingus ir įspūdingus Ritos Kliorienės,
Giedriaus Svilainio ir kt. kūrinius
pastarojoje – 8-ojoje Dainų šventėje
2006 m. Chicagoje, JAV! Tie kūriniai paliudijo, kad esame kūrybingi,
kad esame gyvi ir našūs lietuviškos
bendruomenės nariai, kad mūsų tauta, kur jos nariai bebūtų – yra gyva!
Jie praturtino Šventę ir parodė, kad
kūrybiškai esame dar labai pajėgūs.
Tos dainos iki šios dienos kartojamos įvairių kolonijų minėjimuose,
susibūrimuose, vasaros stovyklose.
Tai lietuviškai visuomenei didžiulė
dovana, kuri pakartotinai duodama
lyg iš naujo, kai kiekvieną kartą ji
giedama ar dainuojama.
Turime gražių pavyzdžių.
Koks džiaugsmas sekmadienio pamaldose giedoti ne per seniausiai
mus palikusio talento – Jono Govedo
kūrinius! Lyg Jonas būtų dar čia, tarp
mūsų – koks malonus ir artimas prisiminimas! Dalis Jono kūrinių kaip
tiktai gimė mecenatų/rėmėjų bei užsakymų dėka. Pagal užsakymą Leonidas Abarius sukūrė naujas giesmes
„Šv. Jono Mišioms“, skirtoms Jono
Govedo atminimui. Visų mecenatų
pavardės įrašytos ir prisimenamos
kiekvieną kartą, kai Mišios giedamos. Giesmė „Jėzau, Tu dar pasilik
su mumis” sukurta Jono Govedo –
Skrinskų/Viskontų šeimos užsakymu, V. Skrinsko atminimui. Keletas
giesmių sukurta solisto, chorvedžio
Vaclovo Verikaičio atminimui.

„Volungė“ ruošiasi Trijų chorų (Toronto „Volungės“, Chicagos
„Dainavos“ ir Clevelando „Exultate“) koncertų ciklui 2010-2011 metais. Artėja 2010 m., kada Toronto
mieste įvyks 9-oji Išeivijos lietuvių
dainų šventė. Šiems ypatingiems
įvykiams reikalingi nauji muzikiniai
kūriniai. Tai ideali proga mecenato/
rėmėjo vaidmeniu paremti naujos
muzikos kūrinius. Tokiu būdu paskatinsime kūrybines jėgas ir įamžinsime mylimą asmenį, atžymėsime
gyvenime svarbų įvykį, pvz., 50-ies
metų jubiliejų ar 30-ies, 40-ies metų
vedybinio gyvenimo sukaktį.
Kviečiame pagalvoti apie galimybę paremti mūsų lietuviškas,
kultūrines pajėgas, prasmingai įamžinant mums svarbius įvykius ar
asmenis. Visi kreipiniai bus mielai
priimami, duodami patarimai, paaiškinimai apie konkrečias galimybes.
Aukojant per „Volungę“ yra galimybė auką nurašyti nuo valdžios mokesčių ir t.t.
Rašykite Daliai Viskontienei, „Volungės“ vadovei, IX Išeivijos lietuvių dainų šventės muzikinės
programos vadovei bei Prisikėlimo
parapijos muzikos direktorei, c/o
Prisikėlimo parapija, 1 Resurrection
Road, Toronto, ON, Canada M9A
5G1.
Gabija Petrauskienė
Dainų šventės muzikinio
komiteto atstovė spaudai
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JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE

52-ajai premjerai nuskambėjus

Chicagos lietuvių opera dar gyvuos

SCENA IŠ „TRAVIATOS“ PIRMOJO
– PAGRINDINIAI VEIKĖJAI VIOLE TA (N. G RI GA LAVI ČIŪ TĖ ) IR A L FRE DO
(A. RUBEŽIUS) ATLIEKA NUOTAIKINGĄ
ARI JĄ „P A KEL KIM MES TAU RĘ LINKS MY BIŲ !“
VEIKS MO
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Daugiau kaip tūkstantis lietuvių žiūrovų, kurie matė Giuseppe
Verdi „Traviatos“ operos premjerą (ir vienintelį spektaklį) „Morton
High School“ auditorijoje Cicero,
IL, gailėjosi jos herojės Violetos dėl
ankstyvos mirties, tačiau jie gali būti ramūs, nes šį veikalą pastatęs kolektyvas – Chicagos lietuvių opera
(ČLO) dar nežada pasekti tos legendinės moters pėdomis.
Nors jau ne pirmi metai sklando kalbos, kad ČLO kolektyvas baigs
savo daugiau kaip pusšimtį metų besitęsiančią veiklą, šių metų premjera įrodė, kad jis dar yra gyvybingas.
Nors ir išgyvena kartų kaitos krizę,
tačiau ketina įveikti nepalankias tikrovės kliūtis.
Optimizmo kupinas ir ČLO
valdybos pirmininkas Vytautas Radžius, kuris po spektaklio į mus prabilo sakydamas, jog „daug ką sužinosime, kai pamatysime visas premjeros sąskaitas ir padarysime finansinę
apskaitą. Pati premjera ir palyginus
nemažas publikos būrys bei gerbėjų
nuotaikos mums teikia vilčių ateičiai“, – sakė V. Radžius, kuris šiame
kolektyve darbuojasi nuo jo įsikūrimo dienų 1956 metais.
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Maloniai nustebino
N. Grigalavičiūtė
Šiame rašinyje nesiimsime
vertinti naujausio ČLO „Traviatos“
pastatymo, išsakysime tik vieną kitą nuomonę apie matytą spektaklį.
Atrodo, jog žiūrovus labiausiai sužavėjo dabar jau ilgesnį laiką Chicagoje gyvenanti buvusi klaipėdietė dainininkė Nida Grigalavičiūtė,
atlikusi pagrindinę Violetos partiją.
Nepaisant to, jog šį vaidmenį ji atliko pirmą kartą, bet atliko be priekaištų. Tai buvo nemažas siurprizas
meno gerbėjams, kurie įsitikino, kad
Chicagoje gyvena išties talentinga
solistė.
Nidos talkininkės – nedidelių
vaidmenų atlikėjos Genovaitė Bigenytė ir Lijana Kopūstaitė, kurios taip
pat dabar gyvena Čikagoje, irgi įrodė, kad turi nemažai gabumų operinio meno srityje.
Violetos
partiją
atlikusi
N. Grigalavičiūtė buvo tokia nuostabi, kad šalia jos nublanko net partneris Audrius Rubežius, Lietuvos
nacionalinio operos ir baleto teatro
solistas (LNOBT), ne kartą girdėtas
ankstesniuose ČLO kolektyvo pastatymuose. Publikai malonų įspūdį
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paliko Mindaugas Gylys (atlikęs Alfredo tėvo Giorgio Germont partiją)
iš Klaipėdos muzikinio teatro. Anksčiau ČLO pastatymuose didesnius
vaidmenis atlikęs solistas Arvydas
Markauskas „Traviatoje“ neturėjo
progos atsiskleisti – šįkart jam buvo
skirtas tik nedidelis Markizo vaidmuo.
Kiti solistai – Linas Sprindys, Deividas Staponkus, Eugenijus Chrebtovas ir Domas Zastarskis gražiai papildė veikalo visumą.
Ypač malonu buvo klausytis dar
jaunų Lietuvos nacionalinio operos
ir baleto teatro solistų E. Chrebtovo
ir D. Staponkaus pasirodymų (pirmasis gana gražiai atliko daktaro
Grenvil, o antrasis – Barono partiją).
Beje, E. Chrebtovas yra žinomo solisto Virgilijaus Noreikos mokinys,
keturių vokalistų konkursų laimėtojas. Beje, D. Staponkus 2003 m. yra
laimėjęs ČLO solisto a. a. Stasio Baro premiją, taip pat gavęs ir daugiau
įvertinimų.
Režisierius, dirigentas ir choras
ČLO jau negalima įsivaizduoti
be Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro režisieriaus Eligijaus Domarko ir dirigento Vytauto Viržonio.
Pirmasis Chicagon atvyksta kasmet
jau daugiau negu dešimtmetį.
Pasitraukus Alvydui Vasaičiui
ČLO pastatymams diriguoja vilnietis V. Viržonis, kuris turi nelengvą
užduotį per trumpą laiką susigroti su
amerikiečių profesionalių muzikantų grupe.
Gana svarbų vaidmenį „Traviatos“ pastatyme atliko ir 40 žmonių choras, sudarytas iš lietuvių ir
vieno japonų kilmės dainininko –
Edward Ozaki. Įdomu, kad E. Ozaki
buvo dainavęs ČLO chore anksčiau,
o šiemet, po pertraukos, vėl sutiko
talkinti, sužinojęs, kad labai trūksta
vyriškų balsų. Dabar daugumą choro
narių (ypač moterų) sudaro „trečiabangiai“ dainos mylėtojai. Didesnė
dalis (penki iš septynių) kolektyvo
vadovybės yra taip pat neseniai į šį
kraštą atvykusieji. Chicagos lietuvių
operos valdybą sudaro: Vytautas Ra-
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ME TUS

ČLO

V. VIRŽONIS
džius (pirm.), Virginija Savrimienė,
Daina Sabaliauskienė, Elena Ablingytė, Gražina Burneikienė, Tomas
Klova, Rima Urbonavičienė. Revizijos komisijoje dirba Dalius Dunčia, Dalia Stankaitienė ir Gintaras
Juknys.
Paminėtini ir kiti asmenys, kurie prisidėjo prie „Traviatos“ spektaklio įgyvendinimo. Tai apšvietimu bei scenos priežiūra besirūpinę
Laima Šulaitytė-Day, Laura Patera
ir Tomas Rusnak. Chormeisteris ir
koncertmeisteris buvo Ričardas Sokas, chormeisteriai – Jūratė Grabliauskienė, Mangirdas Motekaitis,
baletmeisterė – Salomėja Strižigauskienė. Premjeroje šoko Chicagos lietuvių tautinių šokių kolektyvo „Suktinis“ nariai. Taip pat spektaklio metu dalyvavo ir keturi statistai. Scenos
priežiūra rūpinosi ir 18 „Morton H.
S.“ dramos studijos mokinių.
Be visų šių žmonių darbo nebūtų buvę galima išvysti tokios gerai
pavykusios „Traviatos“.

CHO RE DAI NUO JAN TI

REŽISIERIUS E. DOD. STANKAITIENĖ IR

DI RI GEN TAS

Pabaigtuvių vakaras Jaunimo
centre
Gana daug apie „Traviatos“

premjerą buvo kalbėta Jaunimo
centre įvykusiame pabaigtuvių renginyje – vakarienėje. Čia kalbėjęs
ČLO operos valdybos pirmininkas
V. Radžius dėkojo visiems prisidėjusiems prie premjeros. Svečių ir
talkininkų iš Lietuvos vardu žodį
tarė dirigentas V. Viržonis. Gražių
sveikinimo žodžių pabėrė Lietuvos generalinis konsulas Chicagoje
Arvydas Daunoravičius, palinkėjęs
kolektyvui gyvuoti dar ilgus metus.
Vakaro metu buvo apdovanotas
50 metų kolektyve dirbantis Julius
Savrimas ir iždininkė Elena Ablingytė. Skanią vakarienę visiems susirinkusiems paruošė „Kunigaikščių užeigos“ restoranas. Dalyviams
nuotaiką kėlė operoje pasirodę
„Suktinio“ šokėjai bei R. Soko vadovaujamas orkestras, raginęs visus jungtis į šokio sūkurį.
Tikimės, kad kitą pavasarį
sulauksime naujos ČLO premjeros. Linkime šiam kolektyvui įveikti visas kliūtis ir toliau savo pastatymais džiuginti mūsų tautiečius.
Edvardas Šulaitis
Autoriaus nuotraukos
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Lietuvių fondo laivas išplaukė į plačius lietuvybės vandenis

Šių metų Lietuvių fondo suvažiavimas, vykęs gegužės 3 d., buvo jau 45-asis. Į Pasaulio lietuvių
centrą rinkosi Lietuvių fondo nariai
iš visų Jungtinių Valstijų. Užsiregistravo LF nariai su 12 525 balsais
(mažiau nei pusė esamų balsų). Kalbėjo organizacijos direktorių Tarybos pirmininkas Arvydas Tamulis,
po to Valdybos vadovas Ramūnas
Astrauskas. Išleistas 7 minučių filmas apie Lietuvių fondą, kuris jau
rodytas keletame lietuvių telkinių.
Planuojama atnaujinti narių duomenų programas, kurių dėka būtų lengviau ir efektyviau dirbti. Lietuvių
fondas bendradarbiauja su kitomis
organizacijomis, taip garsindamas
savo vardą. Paskirti keli prizai lietuviškiems sportiniams renginiams.
Labai svarbus tolesnis organizacijos įvaizdžio formavimas, pats laikas apie save pranešti platesniam
žmonių ratui Amerikoje ir už Atlanto. Kalbėta apie bendradarbiavimą
su Lietuvių Bendruomene, – būtina
kurti didesnį tarpusavio supratimą.
Plėtros komisijos pranešimą
skaitė jos pirmininkė Jūratė Budrienė, kuri pranešė, kad 2007-aisiais
jaunų narių (nuo 1 iki 25 metų) padaugėjo net 26 proc., o pačiam jauniausiam stojimo į fondą metu buvo
vos kelios dienos. Buvo pristatytas
atnaujintas LF logo. LF 2008-uosius
metus skelbia jaunimo metais.
Rimas Griškelis pristatė finansų komiteto ataskaitą. Buvo plačiai
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pristatyta dabartinė LF turimo nekilnojamojo turto padėtis bei įvairių
fondų vertė. Šiuo metu LF formuoja investavimo strategiją, tikimasi
fondo kapitalą padidinti iki 20-ies
milijonų dolerių, o gal ir daugiau.
Organizacija turi finansų srities profesionalių patarėjų, su kurių pagalba
ir tikimasi pasiekti užbrėžtų tikslų.
Buvo pranešta, kad dabar Lietuvių
fondo kapitalas jau viršija 17 milijonų dolerių, o 2007-ųjų pajamos viršijo 3 mln. dol., kas yra 1 759 666
dolerių daugiau nei 2006-aisiais. LF
iždininkas Pijus Stončius pristatė organizacijos finansinę padėtį, paminėdamas, kad fondo kapitalas užaugo 17%. Jis taip pat paminėjo, kad
2007-aisiais metais fondas sulaukė
daugiau narystės įnašų bei gavo daugiau palikimų nei per pirmuosius 18
savo gyvavimo metų. Narių įnašų
augimas nuo 2006-ųjų metų padidėjo net 77%. Pinigai, investuoti į naujas technologijas, pasiteisino.
LF pelno skirstymo komiteto
darbas turbūt sulaukia daugiausiai
dėmesio. Daug kas mano, kad galima būtų daugiau pinigų paskirstyti
stipendijoms ir kitiems lietuviškiems
projektams... tačiau tam reikia daugiau uždirbti. Apie tai kalbėjo pelno skirstymo komisijos pirmininkas
Algirdas Saulis. Jis taip pat papasakojo, kiek buvo sulaukta finansinės
paramos prašymų ir kiek pinigų paskirta. 2007-aisiais iš viso buvo paskirstyta apie 600 000 JAV dolerių
LF pelno. Šiemet siūloma paskirstyti
650 000 dol.
Įstatų komiteto pirmininkas
advokatas Saulius Kuprys trumpai
pristatė šio komiteto narių pasiūlymus keisti kelis įstatų punktus.
Meno globos komiteto pirmininkas
Vytenis Kirvelaitis papasakojo, kad
praėjusiais metais Lietuvos muziejams LF padovanojo daugiau kaip
700 meno kūrinių.
Vyriausias Garbės komiteto
narys, vienas iš nedaugelio LF vadovų nuo pat jo įsikūrimo, neseniai
atšventęs 90-ąjį gimtadienį, dr. Ka-
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zys Ambrozaitis pasidžiaugė, kad
fondas puikiai atlieka savo darbą jau
beveik pusę amžiaus, kad dirbama
pagal organizacijos steigėjų viziją
ir viskas daroma sąžiningai. Garbės
komiteto pirmininkas priminė, kad
planuojant ateitį reikėtų atsižvelgti
į praeitį, reikia prisiminti istoriją. O
ta praeitis ir suteikia mums galimybę
pasisemti patirties, ji talkina statant
tvirtus pamatus ateičiai. „Lietuvių
fondo laivas išplaukė į plačius lietuvybės vandenis, – taip apibūdino dabartinę fondo padėtį dr. Ambrozaitis,
– prieš 45-rius metus drąsūs mūsų
tautiečiai pradėjo statyti didelį laivą
ir, dr. Antanui Razmai esant prie jo
vairo, per visas audras LF sėkmingai
tebeplaukioja ir šiandien!“

Į LF Tarybą neišrinktas nė vienas
„trečiabangis“
Na, ir štai 2008 m. LF narių
suvažiavimas pasiekė savo kulminaciją: skelbiami Tarybos narių rinkimų rezultatai. Išvardinsiu juos eilės
tvarka pagal daugiausiai surinktus
balsus: Jūratė Budrienė, Saulius
Kuprys, Vytenis Kirvelaitis, Violeta
Gedgaudienė, Tadas Mickus, Narimantas V. Udrys, kun. Valdas Aušra,
Rimantas Mulokas, Audronė Simanonytė, Laima Zavistauskienė, dr.
Dainius Skripkauskas bei dr. Rimtautas Marcinkevičius. Nė vienas iš
vadinamųjų „trečiabangių“ į Tarybos narius išrinkti nebuvo. Belieka
tikėtis, kad šie jau gan plačiai tarp
Amerikos lietuvių žinomi veikėjai,
nepabūgę pirmąkart kandidatuoti,
nepraras susidomėjimo LF Tarybos
darbais ir kandidatuos kitąmet. O
vyresniesiems jų kolegoms linkime
daugiau tolerancijos jaunesniųjų atžvilgiu – gal tada pamatysime naujų
ryžtingų veidų ir LF Tarybos narių
gretose, juo labiau, kad vienas pagrindinių šios organizacijos paskelbtų plėtros tikslų dabar yra – pritraukti kuo daugiau jaunimo. Juk 2008-ieji paskelbti Jaunimo metais...
Laurynas R. Misevičius
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Puikus Lietuvos prezidento vizitas

ESTIJOJE

Sužinojome naujieną –
Prezidentas atvažiuoja.
Salėje visi kaip vienas
Laukiam jo ir šnekučiuojam.
Svečiai mūsų kai įėjo,
Tikra šventė prasidėjo.
Prezidentui ir Jo Poniai
Įteikėm gėlių maloniai, –

šį proginį posmą sukūrė 10metis Jonukas Kaljulaid po LR prezidento Valdo Adamkaus ir ponios
Almos vizito 1999 m., o šiemet,
balandžio 30-ąją, jį perskaitė 5-metis Jonukas. Tikrasis poetas ir matematikas, dabar 18-metis Jonas, jau
studentas, musų vaikučių mokytojas. Norėjome akcentuoti, kaip bėga
laikas, keičiasi aplinka, auga jaunoji
karta. Tik lietuvybės liepsnelės neblėsta. Jas laikome ir laikysime savo
širdyse, rankose... lūpose...
Vaikų poeto Martyno Vainilaičio keletą posmų padeklamavo broliukai Jonas ir Titas Grušniai, šeštadieninės lietuviškos mokyklėlės
stropūs ir gabūs mokinukai. Vaikai
įteikė prezidentui savo rankomis paruoštų dovanų. Aš pasveikinau Prezidentą su šviežiausiu – Talino universiteto garbės daktaro vardu.

PREZIDENTAS

DĖ KO JA

JONUKUI UŽ EILES,

Visi mes išgyvenome nelengvą, bet gražų įsimintiną laikotarpį,
atnešusį Baltijos šalims nepriklausomybę, saugias padanges, demokratiją... Mes, lietuviai, gyvendami kaimyninėje Estijoje, patiriame tai dvigubai, tarsi turėdami du prezidentus,
dvi iškilias ponias, du premjerus ir
dvi vyriausybes, daugybę ministrų,

PO NIA

ALMA – UŽ GĖLES

du seimo pirmininkus, Lietuvos seimą ir Eesti riigikogu, dvi konstitucijas, dvi pilietybes, skirtingas šalių
istorijas, kultūras ir papročius, dvi
kalbas, dvigubai daugiau rašytojų,
poetų, meno kūrinių, knygų, mokslininkų...
Jau vien dalyvavimas Estijos
Rahva Rinne ir Lietuvos Sąjūdžio

GRIEŽIA ESTIJOS MUZIKOS AKADEMIJOS DĖSTYTOJA RŪTA LIPINAITYTĖ
2008 Birželis-Liepa / Pasaulio lietuvis
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LIETUVIAI SU TALINO UNIVERSITETO
suvažiavimuose, Dainų šventėse,
folkloro ir teatrų festivaliuose suteikė mums galimybių pažinti ir palyginti vieni kitus...
Ar žinote, ką sako mūsų užaugę vaikai? Jie sako esą laimingi
ir jaučiasi turtingesni už kitus, turėdami būtent čia suminėtas vertybes. Žinoma, jiems buvo labai svarbus Lietuvos krepšinis su Saboniu ir
Marčiulioniu, dabar gi... katras katrą
nugalės Pekino olimpinėse žaidynė-

LR

DOVANĄ .
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REIN RAUD
sese – Alekna ar Kanteris...
Lietuviai, talentingi ir kūrybingi žmonės, dirba svarbiuose
kultūrinio ir ekonominio gyvenimo
baruose: tai menininkai, muzikai,
gydytojai, pedagogai, vertėjai, verslininkai, turizmo vadovai... Mūsų negausi, kitoms Estijos mažumų
draugijoms už pavyzdį keliama lietuvių bendruomenė, įsikūrė 1980 m.,
juridiškai įregistruota 1988 m. Mūsų tikslas – išlaikyti gimtąją kalbą,

REK TO RIU MI

V. ADAMKUS ESTIJOS LB
DŽOJOS G. BARYSAITĖS NUOTRAUKOS

PREZIDENTAS

PIR MI NIN KEI
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C. R. UNT

ĮTEIKIA

tautos tradicijas, brandinti tarpusavyje šiltus santykius, ugdyti jaunąją
kartą, savo darbais ir veikla garsinti
Tėvynę Lietuvą ir būti aktyviais ir
lojaliais gyvenamos šalies piliečiais.
Kad visa tai sklandžiai vyktų, mums
reikalinga ne tik moralinė, bet ir finansinė parama, o kad mumis rūpinasi ir remia Lietuvos tautinių mažumų ir išeivijos departamentas, ir
LR ambasada Estijoje, esame ne tik
dėkingi, bet ir pasiruošę toliau bendradarbiauti.
Apsigyvenę kaimyninėje Estijoje ir įkūrę Lietuvių Bendruomenę
iš pirmųjų dienų rūpinomės susitikti,
bendrauti savo gimtąja kalba, o kartu žvalgėmės po šalį, norėdami suprasti ir įveikti greitakalbę ugro-finų
šeimos kalbą.
Lietuvių kalbos pamokos suaugusiems mišrių šeimų nariams ir
jų vaikams buvo vedamos nuo 1990
m. Teko ieškoti patalpų. Jas išnaudojome pirmojoje atstovybėje Vabaduse gatvėje, vaikų bibliotekoje, katalikų bažnyčios pagalbinėje salėje, ne
vienuose namuose...
Visą tą laiką dairėmės į LR teritoriją su viltimi, kad įsikursime čia
su bendruomene, biblioteka, šeštadienine mokykla ir kad tai taps Lietuvių kultūros centru. Rašėme raštus
LR vyriausybės atstovams.
2007 m. spalį ELB valdybos
nariai buvusio ambasadoriaus A.Vinkaus kvietimu lankėsi Rygoje, taigi ir Rygos lietuviškoje mokykloje.
Buvo ką pažiūrėti ir ko pasimokyti.
Sugrįžę prašėme LR ambasadoriaus
neatidėlioti ir kuo greičiau skelbti
apie savos mokyklėlės atidarymą,
kas ir įvyko spalio mėnesį.
Jau turime puikius užrašus ant
durų, jaunus entuziastingus mokytojus, būrį vaikučių, galime didžiuotis,
jog tęsiamas lietuvių kalbos mokymasis ir lietuvybės klestėjimas.
Estijos valdžia pripažins mus
ir finansiškai rems tik tada, kai būsime juridiškai įregistruoti prie Švietimo ministerijos. Jau atlikti pirmieji
žingsniai.
Cecilija Rasa Unt
Estijos LB pirmininkė

„Pasaulio lietuvio“ žinios

Paskutinė lietuvybės patriarcho kelionė

DR. PETRAS KISIELIUS (DEŠINĖJE), MARIJA REMIENĖ
VILNIUJE
Jau seniai lietuvių pastatyta
ir palaimintojo arkivyskupo Jurgio
Matulaičio pašventinta Šv. Antano
bažnyčia Cicero, IL, matė tokį didelį lietuvių būrį, kiek jų buvo susirinkę gegužės 10 d., kai čia buvo
atnašautos šv. Mišios ne tik už Cicero lietuvių patriarcho, bet ir visoje
Amerikoje gerai žinomo veikėjo dr.
Petro Kisieliaus, mirusio gegužės 4
d. vėlę. Oficialiose atsisveikinimo
iškilmėse dalyvavo apie 300 mūsų
tautiečių. Čia buvo daugiau nei dešimtis kalbėtojų – artimų velionio
draugų, visuomenės veikėjų, kuriems daugiau ar mažiau buvo tekę
su juo bendrauti. Vakarą vedęs dabar Chicagoje gyvenantis velionio
brolio anūkas Nerijus Šmerauskas
pradžioje perdavė Lietuvos arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus prasmingus žodžius ir užuojautą mirusiojo
šeimai. Atsisveikinimo kalbą pasakė
„Amerikos lietuvio“ apžvalgininkas
Bronius Nainys, velionį pažinojęs
dar tarpukario Lietuvoje. Jis teigė,
kad dr. P. Kisielius „buvo visus praaugęs“. Žodį tarė artimas velionio
draugas ir bendradarbis, kalbėjęs

IR

JUOZAS POLIKAITIS

Lietuvių fondo organizacijos vardu,
dr. Antanas Razma, taip pat jo jaunystės draugas, Marijonų gimnazijos
Marijampolėje bendramokslis Petras
Brizgys. Su dr. P. Kisielium atsisveikino buvęs Lietuvos generalinis
garbės konsulas Chicagoje Vaclovas

Kleiza ir Danguolė Stončiūtė Kuolienė iš Bostono, kurie kalbėjo Ateitininkų vardu. Dr. Kazys Ambrozaitis,
senas velionio bičiulis ir bendražygis, atsisveikino fondo „Į laisvę“, o
Jonas Urbonas iš Detroito – Lietuvių
fronto bičiulių vardu. Atsisveikinimo vakarui einant į pabaigą kalbėjo
JAV LB Cicero skyriaus pirmininkas
Mindaugas Baukus, ilgametis velionio kaimynas Saulius Kuprys (atsisveikinęs Lietuvių Romos katalikų
federacijos bei „Draugo“ leidėjų
vardu) ir Vida Maleckienė. Atsisveikinti su dr. P. Kisieliumi atėjo visi
Cicero lietuvių parapijos choro nariai, prie karsto padėję po rožės žiedą. Jų vardu kalbėjo choro vadovė
Vilma Meilutytė. Nuo šeimos kalbėjo sūnus dr. Petras Vytenis Kisielius,
o vakarą baigė artimas šeimos draugas advokatas Povilas Žumbakis.
Prieš išsiskirstant bendras maldas
vedė Cicero lietuvių dvasios vadas
kun. dr. Kęstutis Trimakas.
Dr. P. Kisieliaus palaikai
atlydėti į Šv. Kazimiero kapines. Čia
apeigas atliko kun. dr. A. Žygas.
Ilsėkis
ramybėje,
taurus
lietuvi.
Edvardas Šulaitis

Jungtinių Amerijos Valstijų Lietuvių Bendruomenei

Lenkijos Lietuvių Bendruomenė reiškia nuoširdžią užuojautą dėl gerbiamo dr. Petro Kisieliaus mirties.
Dr. Petras Kisielius mūsų bendruomenei yra žinomas iš darbo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimuose, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
valdybose, konstruktyvių, išmintingų pasisakymų. Pažinojome jį kaip idealistą, didelį Lietuvos patriotą ir lietuviškos veiklos etninėse lietuvių žemėse
nenuilstamą skatintoją, mecenatą. Rūpinosi Jis, tarp kitų, kad nenutiltų lietuviška giesmė Seinų bazilikoje, kad lietuvių vaikai Seinijoje turėtų deramą
lietuvišką auklėjimą.
Jis yra lankęsis Punske ir Seinuose – šis kraštas išliko jo širdyje ilgam ir gerbiamas Daktaras tapo tikru mūsų bičiuliu. Jo pasisakymuose buvo
girdimas rūpestis dėl mūsų krašto ir jo žmonių likimo. Jis buvo vienas iš pagrindinių Punsko Lietuvių kultūros namų kaimo kapelos „Klumpė“ kelionės
į JAV organizatorių bei globėjų. Taip pat žinome, kad dr. Petro Kisieliaus
gyvenimas neatsiejamai buvo susijęs su JAV Lietuvių Bendruomene.
Palydint Velionį į paskutiniąją amžinojo poilsio kelionę mintimis pasiliekame su Jumis ir kartu liūdime dėl netekties.
Lenkijos Lietuvių Bendruomenės vardu
Valdybos pirmininkė
Irena Gasperavičiūtė
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„Pasaulio lietuvio“ žinios

Nutilo dr. Petro Kisieliaus žodžiai
Mintys išlydint gydytoją ir visuomenininką

Gegužės 4 dienos popietę apskriejo žinia – iškeliavo į Visagalio
buveinę dr. Petras Kisielius – JAV
lietuvis, patriotas, mylėjęs artimą,
įžiebęs ne vieno žmogaus širdyje
tėvynės meilės liepsnelę, sugebėjęs
įžiūrėti kiekviename tikrąsias gyvenimo vertybes. Skausmas lydi ne
tik šeimą, bet ir kiekvieną tautietį ar
bendradarbį, kurį gailestinga dr. Petro Kisielio širdis yra palietusi.
Dr. Petras Kisielius gimė
1917 m. rugpjūčio 17 d. Sarginės
kaime, Plutiškių parapijoje, Šilavoto
valsčiuje, Marijampolės apskrityje,
ūkininko šeimoje. Mokėsi tėvų Marijonų gimnazijoje Marijampolėje,
kurią baigė aukščiausiais pažymiais.
Jis buvo ne tik gabus moksle, bet ir
geras sportininkas, o, turėdamas gerą balsą, mėgo dainuoti.
Baigęs gimnaziją Petras Kisielius Vytauto Didžiojo universitete
baigė Medicinos fakultetą. Būdamas
gabus studentas buvo pastebėtas vadovybės ir tuoj paskirtas asistentu
į Vidaus ligų katedrą. Neilgai teko
darbuotis Lietuvoje. Pirmaisiais sovietų okupacijos – 1940 m. buvo suimtas ir kalintas Vilniaus kalėjime.
Sovietams vėl artėjant prie Lietuvos,
1944 metais, pasitraukė į Vakarus, į
Vokietiją. Vokietijoje gilino medicinos studijas ir, Tuebingen universitete apgynęs daktaro disertaciją, gavo daktaro laipsnį (PHD). Ten buvo
Vidaus ligų katedros asistentas.
Gyvendamas Vokietijoje visa savo energija įsitraukė į politinę
veiklą, kurios nepaliko ir emigravęs
į JAV. Visuomeninėje veikloje Petras
Kisielius ėmė reikštis nuo pat gimnazijos laikų. Būdamas gimnazijos
antroje klasėje jis tapo ateitininku.
Savo duotą įžodį tęsėjo iki paskutinės dienos. Vokietijoje dar buvo
skautas, tačiau savo veiklą jis skyrė
ateitininkams.
1949 m. emigravęs į JAV dr.
Petras Kisielius apsigyveno Chicago priemiestyje Cicero. Tuo metu
ten buvo gausus lietuvių telkinys ir
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didinga Šv. Antano bažnyčia, kuri
veikia ir dabar. Cicero apsigyveno
daug naujųjų, po Antrojo pasaulinio
karo atvykusių emigrantų. Dr. Petras
Kisielius, išlaikęs medicinos egzaminus ir atlikęs praktiką ligoninėje,
1952 m. atidarė Cicero mieste savo
privačią praktiką. Šioje srityje jam
sekėsi, nes iš kitų gydytojų išsiskyrė
nuoširdumu, paprastumu, patarnavimu, ėmė labai mažą mokestį.
Po Lietuvos nepriklausomybės atgavimo dauguma naujai atvykusiųjų tautiečių tuoj pat sužinodavo
apie dr. Petrą Kisielių, nes iš jų jis
neėmė jokio atlyginimo, dar pridėdavo nemokamų vaistų ir... porą dešimkių. Greitu laiku naujųjų ateivių
pacientų sąrašas susidarė iki 600.
Dr. Petras Kisielius su savo
miela žmona Stefanija Elvikyte Kisieliene išaugino tikrąja to žodžio
prasme lietuvišką krikščionišką
šeimą. Jis nesukrovė didelių turtų,
nepasistatė didelių rūmų, kukliai
gyveno Cicero miestelyje. Duktė –
mokslų daktarė prof. Jolita Kisieliūtė Narutienė; sūnus – Petras V. Kisielius – chirurgas. Ne tik vaikai, bet
ir šeši vaikaičiai (trečioji lietuviška
karta) puikiai lietuviškai kalba ir rašo. Daktaro atžalos eina Jo pėdomis.
Gyvendamas JAV dr. Petras
Kisielius neapsiribojo tik gydymo
praktika. Cicero jis buvo lietuvių
veiklos variklis: daug metų buvo Cicero ateitininkų globėjas, konkursų
mecenatas, dosnus aukotojas, bendruomenininkas. Buvo renkamas į
ateitininkų tarybą ir šešerius metus
ėjo Ateitininkų federacijos vado pareigas. Jo vadovavimo metu ateitininkija klestėjo, ypač aukštai vertinamas buvo „Ateities“ žurnalas, tuo
metu redaguojamas kun. dr. Kęstučio Trimako. Dr. Petras Kisielius buvo vienas iš Ateities fondo steigėjų,
pirmininkas. Lietuvai atgavus nepriklauomybę ypač daug dėmesio skyrė
Lietuvos ateitininkams, palaikydamas ryšius su prof. dr. Arvydu Žygu
(vėliau tapusiu kunigu), kuris jo glo-
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boje yra subrandintas ateitininkijai.
Ne mažesnė dr. Petro Kisieliaus veikla yra JAV Lietuvių Bendruomenėje, kur jis spindi šviesiu
žiburiu. Jo vardas giliai įrašytas bendruomenės visuomeninėje, politinėje bei kultūrinėje veikloje. Nuo pat
LB egzistavimo pradžios buvo renkamas į tarybą. Jam teko vadovauti didingai Tautinių šokių šventei ir
pirmininkauti bei suorganizuoti JAV
LB 50-ties metų jubiliejų. Buvo PLB
seimo pirmininkas, vienas iš Lietuvių fondo steigėjų bei Lietuvių fronto bičiulių steigėjų ir tarybos pirmininkas, vienas iš „Į laisvę“ fondo
steigėjų; Cicero Šv. Antano parapijos Lietuvių klubo steigėjas, Jaunimo centro Chicagoje tarybos narys
ir stambus rėmėjas. Nuolat buvo
kviečiamas pirmininkauti įvairioms
šventėms, didesniems renginiams,
aukų rinkimo vajams. Už savo darbą ir išlaidas, kurių būna daug, neimdavo jokios kompensacijos. Viską
aukojo Lietuvai bei lietuviškam vardui skleisti tarp svetimtaučių. Daug
metų buvo Lietuvių katalikų spaudos draugijos tarybos narys ir kelias
kadencijas – tarybos pirmininkas,
„Draugo“ fondo tarybos narys, Lietuvos krikščionių demokratų Chicagos rėmėjų valdybos narys.
Už nuopelnus katalikiškai lietuviškai veiklai dr. Petrą Kisielių popiežius Jonas Paulius II apdovanojo
Šv. Silvestro riterio ordinu. Lietuva,
įvertinusi jo įnašą lietuvybei, apdovanojo LDK Gedimino ordinu. Be
šių apdovanojimų jis yra gavęs įvairių kitų atžymėjimų.
Dr. Petras Kisielius per savo
ilgą ir prasmingą gyvenimą paliko
gausius pėdsakus: kaip rūpestingas
gydytojas, kaip visuomenininkas,
kaip lietuviškų darbų gausus rėmėjas, nešęs daugelį naštų, darbų, projektų Lietuvos ir išeivijos lietuvių
tautinei ir krikščioniškai gerovei. Jis
gyveno ne sau. Jis gyveno tiems idealams, kurie jam buvo brangūs.
Marija Remienė

