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PLB krašto vadovo
pozicija – garbinga
Vis girdėti nuomonė, kad tokie platūs kasmetiniai suvažiavimai, kaip šiemet Trakuose
vykęs PLB ir PLJS vadovų suvažiavimas, gal ir
nėra labai racionalūs, nes skirtingų kraštų problemos ir darbai yra skirtingi, o surengimas brangiai
kainuoja Lietuvos mokesčių mokėtojams. Šios
kadencijos valdyba suvažiavimą rengė paskutinį
kartą. Kitą vasarą vyks PLB Seimas, kuris rinks
naują valdybą, o ši spręs, ar kasmetiniai vadovų suvažiavimai yra reikalingi. Galimas dalykas,
kad toliau vyks tik regioniniai ir specializuoti –
švietimo ir kt. klausimais renginiai. Bet kad tokie
– platesni ar siauresni – susirinkimai reikalingi,
patvirtina tai, kad Rytų kraštai iki Seimo dar nutarė susirinkti kitų metų pavasarį Karaliaučiuje, o
Europos kraštų pirmininkai šiemet jau buvo susitikę Vokietijoje.
Šį kartą nebuvo girdėti didelių kraštų vadovų dejonių, kad labai sunku, kad daug darbo,
kad niekas nepadeda. Iš šono atrodo, kad jiems
tas darbas, kad ir sunkus, yra prie širdies. Asmeninės finansinės ir laiko išlaidos grįžta kitu pavidalu – aukštu statusu jų šiandieninėje aplinkoje.
Pavarčius kai kurių bendruomenių leidžiamus
leidinius tampa akivaizdu, kad būti PLB krašto
vadovu yra garbinga, kad tai prestižinė vieta. Kai
iš Lietuvos atvyksta prezidentas, ministras pirmininkas, kitas aukštas Lietuvos vadovas, kas šalia
jo stovi garbingoje vietoje? Juk ne kiekvienas
mirtingasis, o būtent PLB krašto pirmininkas.
Taip pat ir Lietuvoje, kai gauni kvietimą atvykti į
Seime vykstančius PLB renginius, – spaudi ranką
Seimo nariui arba tau tapšnoja per petį pats prezidentas, su tavim nori nusifotografuoti tavo gimtos
šalies mirtingieji. O štai vieno krašto valdybos
pirmininkė pakviesta į vienos Lietuvos partijos
kandidatų sąrašus toje apygardoje, kur balsuoja
išeiviai. Ar ji būtų pakviesta, jeigu nebūtų pirmininkė? Gal todėl kai kuriose valstybėse vyksta
kova dėl pirmininko pozicijos. Todėl imi galvoti, kad bendruomenių pirmininkai nėra jau tokie
dideli kankiniai, jie tik gauna kitokio pobūdžio
atliginimą už darbą – ne pinigais, o garbe.
Viena LB veikėja buvo atvira: „Aš nenoriu pasitraukti, ką aš veiksiu, kam aš, pensininkė,
būsiu reikalinga? Nors mano gyvenimas yra labai
įtemptas ir kainuoja daug nervų, bet geriau negu
būti vienai“.
Audronė V. Škiudaitė
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PLB ir PLJS vadovų suvažiavimas Trakuose

Rugpjūčio 10-12 d. Trakuose vyko Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) ir
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos (PLJS) pirmininkų suvažiavimas, kuriame
dalyvavo netoli 80 atstovų iš 33 kraštų (iš viso veikia 40 PLB kraštų; neseniai
LB įsisteigė Islandijoje ir Liuksemburge). Suvažiavimą rengė PLB Valdyba, PLB
atstovybė Vilniuje ir Tautinių mažumų bei išeivijos departamentas prie LR Vyriausybės, kuris suvažiavimą finansavo.
Užsienio lietuvių vadovus
pagerbė LR prezidentas
Suvažiavimą savo dalyvavimu pagerbė LR prezidentas Valdas
Adamkus, kuris, kreipdamasis, į užsienio lietuvių atstovus, turėjo teisintis dėl to, kad nepasirašė, o grąžino
Seimui redaguoti Pilietybės įstatymą, aktualų užsienyje gyvenantiems
lietuviams ir numačiusį didesnes
galimybes užsienio valstybių piliečiams lietuviams išlaikyti ir Lietuvos pilietybę. Prezidentas aiškinosi
tai daręs laikydamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos.
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Prezidentas savo gana ilgą
kalbą pradėjo prisimindamas Lietuvių Bendruomenės kūrimosi metus.
„Nedaug liko iš mūsų, kurie
prisimena Lietuvių Bendruomenės
kūrimąsi, – sakė prezidentas. – Tuomet apie PLB dar net nebuvo kalbama. Gaila, kad tų pirmtakų, kurie
JAV kūrė LB, jau išėjo Anapilin.
Viena vertus, džiaugiuosi, kad, būdamas jaunas studentas, turėjau progos
bendrauti, pažinti juos, dalyvauti LB
kūrimęsi, suprasti pagrindinę mintį.
O tuo metu LB kėlė du pagrindinius
tikslus: ne tik burti aplink save lietu-
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vius, bet ir atkurti Lietuvos valstybingumą, puoselėti lietuvybę bei ją
išlaikyti.
Šiandien, kai žiūrime iš laiko
perspektyvos, galime pasakyti, kad
vienas iš tikslų įgyvendintas visiškai, dalyvaujant ne vien JAV LB,
bet visai PLB. Antrasis tikslas turbūt
niekada nesibaigs – burti lietuvius,
kur jie pasaulyje bebūtų, puoselėti
juose lietuvio dvasią, lietuvių kultūrą. Kaip čia – bent kartą per metus
sukviesti į lietuvių meką – Vilnių.
Džiaugiuosi jus visus čia matydamas. Ne vienas svarbus klausi-
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mas bus sprendžiamas toje dvasioje – kaip išlaikyti vientisą Lietuvių
Bendruomenę. Lankydamasis įvairiose valstybėse supratau, išgyvenau
dvasią, kuri ir šiandien jungia, sulaiko lietuvį prie lietuvio. Misija nėra
baigta. Misija, kuri egzistavo laisvės
kovoje, įgavo kitą pobūdį – laisvoje
Lietuvoje stiprinti ir išnaudoti laisvę,
jausti atsakomybę prieš tą laisvę.
Jokios abejonės neturiu, kad
jūsų mintyse ir aš esu įsitraukęs į dvigubos pilietybės klausimą. Jau čia atvažiuodamas žinojau, kad į mane žiūrėsite su klausimu: gerai, kaip su ta
dviguba pilietybe, kurią tu išdavei?
Tegul nuo pirmųjų žodžių
būna labai aiškiai ir neatšaukiamai
tvirtai pasakyta, kad kiekvienas lietuvis, kur jis bebūtų pasaulyje, jeigu
jis nori turėti dvigubą pilietybę, – tai
yra jo teisė, – jis privalo ją turėti.
Reikia ieškoti kelių, kad ta pilietybė
jam būtų suteikta.
...Mano pagrindinis uždavinys – užtikrinti Lietuvos Konstitucijos tvirtumą, pagrindą Lietuvos
valstybei egzistuoti. Konstitucija
yra uždėjusi man tą pareigą ir aš noriu ar nenoriu, – kartais ir aš matau
abejonių, ar tai atspindi šios dienos
valstybės reikalavimus, – tačiau tol,
kol galioja ta Konstitucija, kaip prezidentas aš už ją atsakau. Aš esu jos
garantas ir aš turiu jos laikytis. Šitai
aš ir darau.
...Įstatymo grąžinimas į Seimą persvarstyti dvigubos pilietybės
klausimą nereiškia, kad mes atsisakom tą klausimą spręsti“, – kalbėjo
V. Adamkus ir pasiūlė išeities iš susidariusios aklavietės ieškoti referendumo, kuris galėtų būti surengtas
kartu su Prezidento rinkimais kitais
metais, keliu. Prezidentas pažadėjo,
kad visas savo jėgas dės agitacijai,
kad referendume būtų priimta užsienio lietuviams – kitų valstybių piliečiams palanki nuostata.
Baigdamas V. Adamkus palietė dar vieną temą – emigraciją.
„Šiandien aš nematau tragedijos, kad
iš Lietuvos išvažiavo daug žmonių,
– žinoma gaila, nes jie yra reikalingi Lietuvai, – bet jeigu jie Lietuvių

SĖKMINGAI BAIGĘ SUVAŽIAVIMĄ PLB VALDYBOS PIRMININKĖ REGINA NARUŠIEPETRAS MAKSIMAVIČIUS

NĖ IR PIR MA SIS VI CE PIR MI NIN KAS

Bendruomenės dėka išlaikys lietuvybę, turės ryšį su Lietuva ir jeigu bus
kalbama apie jų grįžimą, nesijaudinčiau. Aš 50 metų praleidau už Lietuvos ribų, girdėjau jaunystės dienomis, būdamas tenai: grįšim į Lietuvą, vos ne visus lėktuvus ir laivus
užėmę, kai Lietuva bus laisva. Bet
realybė yra kitokia. Realybė lygiai
taip pat pasieks ir tuos lietuvius, kurie iš Lietuvos išvyko šiandien. Tai
nėra tragedija, kol jie laikysis Lietuvių Bendruomenės aplinkoje, kol
bus su jais tiesioginis ryšys. Manau,
kad tokiu atveju Lietuva bus praplėtusi savo ribas, dvasiškai jungdamasi
nuo vieno kontinento iki kito. Mūsų
pareiga lieka – kad tas ryšys nenutrūktų. O tas ryšys, tos vadelės yra
jūsų rankose. Mano nuoširdi padėka
už tai, ką jūs darote. Jūsų pasiaukojimas yra vertinamas. Nepavarkite. O
aš, kiek man liko šioje žemėje būti,
– buvau ir liksiu Lietuvių Bendruomenės narys“.
Aptarti PLB ir PLJS darbai
Suvažiavimas pradėtas rug-

pjūčio 12 d. vakare susipažinimo
pokyliu, kurio metu buvo perskaitytas aktyvios Lietuvių Bendruomenės narės, šiuo metu LR Prezidento patarėjos švietimo klausimais
Vaivos Vėbraitės pranešimas (pati
prelegentė negalėjo atvykti iš JAV
dėl ligos). (Pranešimą spausdiname
šiame numeryje.) To vakaro svečiai
buvo kard. Audrys Juozas Bačkis,
LR Seimo pirmininkas Č. Juršėnas,
Seimo ir PLB komisijos pirmininkė
Laima Mogenienė, „Lietuvių namų“
Vilniuje direktorė Daiva Briedienė ir kt. Kitą dieną prasidėjo darbo
posėdžiai, kuriuos vedė PLB valdybos pirmininkė Regina Narušienė ir pirmasis vicepirmininkas Petras Maksimavičius. Pradėta kalbėtis
nuo kultūros reikalų: PLB dalyvavimas programose 2009 m. Lietuvoje (Lietuvos vardo paminėjimo
1000-mečio dainų šventėje „Amžių
sutartinė“; Lietuvos vardo paminėjimo 1000-mečio jubiliejaus renginiuose; „Vilnius – Europos kultūros
sostinė“; Valdovų rūmų; pačio PLB
projekte „Netikėčiausi susitikimai“
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MOLDOVOS DVIEJŲ BENDRUOMENIŲ KONFLIKTAS IŠSPRĘSTAS. LIETUVIŲ BENDRIGARLIAUSKAITĖ (KAIRĖJE) IR LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS PIRMI NIN KĖ Z I NAI DA T ET RA DO VIE NĖ ( DE ŠI NĖ JE ) PA SI ŽA DĖ JO DIRB TI KARTU . T UO LI KO
PATEN KIN TA R U SI JOS KRAŠ TO VAL DY BOS PIR MI NIN KĖ B I RU TĖ N E NARTAVI ČIŪ TĖ ( VI DU RY JE )
JOS PIR MI NIN KĖ I RE NA

ir kt.). Kultūros komisijos pirmininkė Inga Lanchas pateikė pasiūlymą,
kaip PLB prisistatyti Lietuvos vardo
paminėjimo 1000-mečio jubiliejaus
renginiuose Vilniuje; tai realizuoti
ėmėsi didelę patirtį turinčios JAV ir
Kanados Lietuvių Bendruomenės, o
joms pateikdamos medžiagą padės
visos likusios. Apie Švč. Mergelės
Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400
m. jubiliejaus proga 2008 m. rugsėjo 15 d. rengiamą Pasaulio lietuvių
ir padėkos šventę papasakojo prel.
Edmundas Putrimas, PLB valdybos
sielovados reikalų komisijos pirmininkas.
Pranešimus padarė Pasaulio
Lietuvių Jaunimo Sąjungos pirmininkas Stasys Kuliavas (kuris kitus
metus paskelbė LB ir LJS bendradarbiavimo metais) kartu su viena
iš šios organizacijos steigėjų, dabar
Kanados LB pirmininke Joana Kuraite Lasiene, Dalia Henke iš Vokietijos ir Laura Dzelzyte iš D. Britanijos.
PLB pirmininkės pirmasis pavaduotojas, atsakingas už spaudą ir
informaciją, paviešino neblizgančius
„Pasaulio lietuvio“ žurnalo leidimo
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reikalus – mažėja prenumeratorių,
nedidėja parama leidybai, bendruomenių atstovai vangiai rašo PLB
spaudai. Šiuo metu yra tik apie 700
prenumeratorių (133 mažiau negu
praėjusiais metais; iš dalies gal dėl
prenumeratorių mirčių, gal dėl galimybės žurnalą skaityti internete). Jis
paragino PLB narius būti aktyvesnius. Ypač jautriai į tai atsiliepė Rytų kraštų bendruomenių nariai – net
5 naujos prenumeratos nuo šiol keliaus į Rusiją, kurios gyventojai nėra
patys turtingiausi. Diskusijose buvo
išeikšta minčių savo leidinio, kaip
atgyvenusio, visai atsisakyti, o pereiti vien prie virtualaus – skaitomo
internete ir galbūt kartą per metus
išleidžiamo almanachu – suvestine.
PLB spaudos problema bus svarstoma kitą vasarą vyksiančiame PLB
Seime.
Švietimo programas pristatė komisijos pirmininkė Loreta
Paulauskaitė ir tos komisijos narė,
atsakinga už lituanistines mokyklas, Jūratė Caspersen: PLB rengia
„Draugystės tiltą 2008“ (šiemet jau
ketvirtasis užsienio lituanistinių mokyklų sąskrydis vyks Ispanijoje, Al-
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merijoje, rugpjūčio 29-31 d.); Mokslo ir kūrybos simpoziumą, rengiamą
kartu su Lietuvos valstybės institucijomis (XIV MKS vyks 2008 m.
lapkričio 27-30 d. Lemonte, JAV);
Šveicarijos LB birželio 4-6 d. buvo
surengusi lietuvių kalbos ir literatūros mokslinę konferenciją „Lietuvių
kalbos vieta ir reikšmė Europos kontekste“; išleistas sąsiuvinis moksleiviams „Mano šeimos kilmės medis“;
dalyvauta TMIDo ir kitų Lietuvos
institucijų bei privačių asmenų rengiamuose švietimo projektuose: teikiami kandidatai užsienio mokslininkų konkursui; siunčiami vaikai į
vasaros lituanistines stovyklas ir kt.
Atskiras klausimas – lituanistinių
mokyklų bendrųjų nuostatų peržiūrėjimas, ir šis procesas jau prasidėjo.
Visuomeninius klausimus pristatė PLB valdybos pirm. Regina
Narušienė. Vienas svarbiausiųjų –
be abejo, Lietuvos pilietybės išlaikymas. Komentuodama prezidento
pasisakymą R. Narušienė sakė, kad
kalbėti reikia ne apie dvigubą pilietybę, bet apie prigimtinę lietuvio teisę išlaikyti Lietuvos pilietybę. Ji nesutiko su prezidento nuomone, kad
problemą galima būtų išspręsti referendumo keliu, nes į referendumus
neateina pakankamai žmonių. Jos
nuomone, pakaktų įstatymu įtvirtinti
nuostatą, kad Lietuvos pilietybę išlaiko Lietuvoje gimusiųjų palikuonys.
Irena Gasparavičiūtė, Lenkijos LB pirmininkė ir Seimo ir PLB
komisijos narė, pristatė Seimo ir
PLB komisijos pastarojo posėdžio
darbus. Be kita ko, ji paskelbė, kad
Lietuvoje studijuoja 150 Lenkijos
lietuvių studentų, kurie šiuo metu
turi pakankamas tam sąlygas ir pageidavo, kad jos bent nepablogėtų.
Marisa Leonavičienė pakvietė
į Pasaulio lietuvių jaunimo kongresą, kuris 2009 m. gruodžio 22-2009
m. sausio 3 d. vyks Pietų Amerikoje
– Argentinoje, Urugvajuje ir Brazilijoje. Marisa yra šio kongreso rengimo komiteto vadovė.
Šį kartą kaip niekada daug laiko buvo skirta PLB ir PLJS kraštų va-
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RYTŲ

KRAŠ TŲ PIR MI NIN KAI SU SI RIN KO AP TARTI SAVO PRO BLE MŲ

dovų pasisakymams ir diskusijoms.
Diskusijos kartais būdavo gana karštos, bet paprastai baigdavosi taikiai,
prieinant vienos nuomonės. Viena iš
tokių karštų temų buvo – kaip elgtis
PLB po to, kai Lietuvos prezidentas
atsisakė pasirašyti Pilietybės įstatymą ir grąžino jį Seimui, siūlydamas
redaguoti. Po entuziastingų kalbų
likta prie nuomonės, kad, išklausiusi pirmininkų nuomonės, sprendimą
darys PLB valdyba, kuri tarp PLB
seimų turi sprendimo teisę.
Diskutuojant kitais klausimais
pasigirdo pastabų PLB valdybai, kiti pasigedo pačių kritikuotojų konstruktyvumo, pasitikėjimo vienas kitu, vienybės ir susiklausymo.
Net po du kartus posėdžiavo
regionai; Europos kraštai jau svarsto kandidatus į būsimąjį Seimą;
Pietų Amerikos atstovams šiandien
didžiausias rūpestis – jaunimo kongresas, jaunimo lietuviškas mokymas, tarpusavio ryšių stiprinimas;
Rytų kraštai nusprendė „inventorizuoti“ jaunimą ir dėti pastangas jo
pritraukti daugiau; šiuo metu esama
nemažai galimybių jaunimui reikštis
tarptautinėje erdvėje, nes TMIDas finansuoja keliones į PLJS renginius,
Irkutskui metams reikia lietuvių kal-

bos dėstymo metodikos specialisto,
kuris paruoštų vietinius mokytojus
dirbti su vaikais; JAV ir Kanados
bendruomenininkai susirūpinę archyvų išlaikymu ir gautu įpareigojimu PLB pristatyti Lietuvos vardo
1000-mečio jubiliejaus renginiuose.
Suvažiavimo dalyviai priėmė
rezoliuciją dėl įvykių Gruzijoje –
pareiškė griežtą protestą dėl Rusijos
agresijos laisvoje Gruzijos valstybėje ir pareiškė solidarumą su kovojančia gruzinų tauta. Suvažiavime dalyvavo ir Gruzijos LB pirmininkė Zina
Karuchnišvili, kuri šiuo metu negali
grįžti namo.
Priimtos kelios rekomendacijos dėl tolesnio bendro darbo, įsipareigota patiems aktyviai dalyvauti ir
raginti kitus Lietuvos piliečius užsienyje dalyvauti LR Seimo rinkimuose; išklausytas Tautinių mažumų ir
išeivijos departamento direktoriaus
Antano Petrausko pranešimas apie
lietuvių bendruomenių užsienyje rėmimą. Ta proga buvo išleista išsami
departamento ataskaita, kurioje surinktos žinios ne tik apie Lietuvos
valstybės skirtą paramą atskiroms
bendruomenėms, bet ir pateikta
medžiaga apie pačias bendruomenes.
(Šiame numeryje spausdiname pra-

nešimą „Ilgalaikė valstybės santykių
su užsienio lietuviais 2008-2020 m.
strategija – tikslai ir uždaviniai”.)
Apibendrindama suvažiavimą
PL sakė PLB valdybos pirmininkė
Regina Narušienė:
„Mus ypač palietė Rusijos agresija Gruzijoje. Girdime, kad Lietuvos piliečiai jau evakuojami iš
Gruzijos, leidžiant jiems išsivežti tik
20 kg savo turto. Mums tai atveria
skaudžias praeities žaizdas – primena apie Rusijos okupaciją. Gruzijos
įvykiai rodo, kad Lietuva negali būti
rami dėl savo ateities, nes jos kaimynas vėl rodo savo galią.
Dar vienas smūgis mums – pasikeitusi Lietuvos prezidento pozicija dėl dvigubos pilietybės. Prezidentas nieko nepadarė, kad ši problema
būtų išspręsta. Mažai vilties, kad jo
siūlomas referendumas išspręs užsienio lietuviams taip skaudžią problemą. PLB kalba ne apie dvigubą
pilietybę, ji kalba apie prigimtinę
lietuvio teisę išlaikyti Lietuvos pilietybę, kuri yra ignoruojama. Mes
jaučiamės esantys Lietuvos dalis, bet
mums vietos nėra nei Lietuvos vardo
paminėjimo 1000-mečio renginiuose
Lietuvoje, nei Valdovų rūmuose.
Audronė V. Škiudaitė

2008 Rugpjūtis-Rugsėjis / Pasaulio lietuvis

7

tėvynėje

Kas yra Bendruomenė?
Vaiva Vėbraitė

VAIVA VĖBRAITĖ
...Nuomonių tikrai ne viena.
Besiruošdama atsakyti į šį klausimą
„Drauge“ skaičiau Vytauto Volerto
pasisakymą, kad PLB teisėtai „atstovauja gal net trečdaliui lietuvių tautos“, o tą pačią savaitę gavo vieno
kolegos griežtą atvirlaiškį internetu,
kuriame rašoma „nu, ir kas mums
ta „Bendruomenė?“… Viskas seniai
jau vyksta be „Bendruomenės“…
LB nebesupranta žmonių ir jiems nesugeba atstovauti“.
Kaip po kiekvienu paprastu
klausimu, kuris iš pradžių gali atrodyti vaikiškai naivus, po klausimu
„Kas yra Bendruomenė?“ slepiasi
tam tikras mazgas istorinių aplinkybių, psichologinių prielaidų bei
įvairiausių (daug daugiau, negu yra
mūsų čia susirinkusių) vilčių ateičiai
– kaip Henriko Radausko 1950 m.
Chicagoje atspausdintame nemirtingame eilėraštyje, „Strėlė danguje“.
Radauskas gal ir supyktų, jei
žinotų, kad aš jo poetinę strėlę čia
sieju su konkrečia užsienio lietuvių
organizacija. Literatai aiškina, kad
Radauskas buvo grynai estetinės
poezijos atstovas, ne didaktikas, ne
visuomenininkas (juk jis taip pat parašė „Aš nestatau namų, aš nevedu
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tautos, Aš sėdžiu po šakom akacijos
baltos.“) Tai, be abejo, tiesa, bet kaip
ir visiems, kai man įstringa koks nors
tekstas, tai norisi jį pritaikyti savajai
patirčiai. Todėl Radausko strėlę danguje taikau Bendruomenei, kuri:
Kaip strėlė, kurią paleido vaikas
į baltą obelį žaliam pajūry,
Ir debesis žiedų, tarytum gulbė,
Mirgėdamas į bangą nusileido,
Ir stebis vaikas ir negali putų
Atskirti nuo žiedų.
Ką turiu omeny? Tai, kad
gyvenime visi stengiamės paleisti
reikšmės stėles į ateitį, visi tikimės
pačių geriausių rezultatų, bet kartais
nepataikome, o jei ir pataikome, patys nustembame ir ne visuomet suprantame, kur čia buvo veiksmas,
kur – atoveiksmis.
Užtat visados verta svarstyti ir
svarstyti iš naujo, kas yra mūsų strėlė, o kas – taikinys. Kas yra Lietuvių
Bendruomenė? Kokios jos
įkūrimo istorinės aplinkybės,
psichologinės prielaidos ir
kokios galėtų būti pavienės ir
mūsų bendros viltys jos ateičiai?
LB įkūrimo istorinės aplinkybės
Norėtųsi, kad Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir šalių Lietuvių Bendruomenių įkūrimo istorinės
aplinkybės būtų Lietuvos istorijos
mokymo programos dalis tiek Lietuvos mokyklose, tiek lituanistinėse
mokyklose užsienyje. Tikrai ne visi
viską žinome, o tarp mūsų dar yra
liudininkų. Be to, užsienio lietuviai –
integrali lietuvių tautos šaka. Be LB,
kaip visuomeninės institucijos, įkūrimo ir raidos istorijos Lietuvos istorija – nepilna, neatspindi antrosios
respublikos dvasios, jos išsivystymo
lygio bei vertybinės ašies, jos organizacinės vadybos mokslo vaisių,
pasklidusių po pasaulį. Nemokėdami
LB istorijos nemokame ir Lietuvos
istorijos, ir, žinoma, kaip sakė ﬁlosofas Santayana, nežinodami savo
praeities rizikuojame būti priversti
atkartoti skaudžią jos patirtį.
Pastaruoju metu dažnai kalbame apie Konstituciją, kurioje parašyta, kad Lietuvos pilietybė įgyjama
gimstant. Juo labiau Lietuvos istorija savaime priklauso kiekvienam iš
mūsų ir mūsų vaikams. Negi drįstu-
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me nuskurdinti save ir juos, nutrupinant tą savo tautos istorijos dalį,
kurioje glūdi LB kūryba ir darbai.
Yra ir kita priežastis, kodėl į
mokyklų programas reikėtų įtraukti LB praeitį ir jos dabartinę aprėptį bei veikimo būdus. Kaip ir visas
švietimas lituanistinėse mokyklose
(o taip pat Lietuvoje), ši tema padėtų sukalti pagrindą ugdyti veiklius,
veiksnius ir tautai įsipareigojusius
visuomenininkus. Besimokant apie
LB kartu išmokstama apie bendruomeniškumą, apie grupių organizavimo principus ir sprendimų priėmimo
metodus, apie veiksmingus būdus
tarnauti artimui, ugdyti savąją tautinę tapatybę, įtakoti aplinkinius vardan Lietuvos, kitaip sakant – paleisti
strėlę į ateitį.
Žinodami, kad kokia pusė milijono Lietuvos gyventojų pastaruoju
metu yra išvykę į užsienį, o kiti tebevyksta, ir žinodami, kad užsienyje
gimsta jų vaikai, tuo pačiu žinome,
kad svari dalis ne tik praeities, bet ir
tautos ateities bus už valstybės ribų.
Ribos tarp Lietuvos ir „pasaulio Lietuvos“ tirpsta.
Dar 1659 m. gydytojas ir mokytojas Aleksandras Kuršius pasiekė
New Yorką. Simono Daukanto 1845
m. tekste „Būdas senovės lietuvių,
kalnėnų ir žemaičių“ rasime: „Toje
pačioj gadynėj (apie 1688) … daugybė lietuviško svieto išsidangino į
Ameriką, nesgi viršiau minavojau,
jog didžturčiai Lietuvoj svietą vergė“.
Masinė emigracija prasidėjo po 1863
m. sukilimo ir bado. Manoma, jog
apie 100 000 lietuvių pasiekė Ameriką devynioliktame šimtmetyje.
Bet emigrantai, net ir didžiulis jų skaičius, nebūtinai sudaro tikrą
bendruomenę, o bendruomenės savaime nesudaro pasaulio Lietuvos.
Bendruomenė tikrąja prasme
– tai žmonių grupė, turinti ir bendrumo jausmą, ir bendrą tikslą.
Pasaulio Lietuvą suprantu
kaip lietuvių ir lietuviškų bendruomenių už Lietuvos ribų veiklos erdvės visumą.
Ji galėjo atsirasti tik po to, kai
bendruomenės ėmė sąveikauti tarpusavyje ir su Lietuva.
LB – ne pirmasis ir ne vienintelis užsienio lietuvių sambūris. XIX

tėvynėje
šimtmečio pabaigoje, po aršių kautynių tiesiogine prasme dėl teritorijų, lietuviai emigrantai ėmė atskirai
nuo lenkų statyti bažnyčias. Tėvynės
ilgesys ir svetima aplinka vertė žmones burtis ir dalintis tuo, kas išvykus
iš tėvynės neprarasta: lietuvių kalba,
tikėjimu ir papročiais. Atsirado ir pasaulietiniai dariniai: orkestrai, bibliotekos, mokyklėlės ir ideologiškai
konkuruojanti spauda, laisvamanių
ir socialistų būreliai. Svarbiausia, atsirado savimonė, siejanti asmenį su
grupe. Visa tai, nors Bendruomenės
kaip organizacijos dar nebuvo, jau
buvo iš tiesų bendruomeniška.
Viena iš ankstyviausių gijų,
jungiančių lietuvių emigrantus su
Tėvyne, buvo pogrindžio spauda.
Jonas Šliūpas pasirūpino, kad „Gazietos lietuwiszkos“ (leidžiamos
nuo 1879 m. JAV) ištraukos būtų
perspausdinamos „Aušroje“ ir pasiektų Lietuvą. Amerikoje kilo mintis surengti Lietuvos kultūros parodą
1900 m. Paryžiaus ekspozicijoje. Ši
sensacinga paroda pribloškė lankytojus, pirmąkart sužinojusius apie
spaudos draudimą, o emigrantai atrado naują – politinio atstovo savo
tautai – vaidmenį. Lietuvos tautinio
atgimimo idėja, nelyginant įtempta
viela, suvirpo tarp kontinentų. Paskelbusi nepriklausomybę Lietuva
sulaukė apie 700 000 dolerių humanitarinės pagalbos iš JAV lietuvių
(vadinasi, vidutiniška šeima tam
paaukojo apie 25 nuoš. savo metinių pajamų).
Tik tada, kai dėl pasaulinės
ūkio krizės pagausėjo lietuvių emigracija į Pietų Ameriką, stiprėjanti
Lietuva pati atsigręžė į savo išeivius.
1932 m. Kaune buvo įsteigta valstybės remiama visuomeninė organizacija „Draugija užsienio lietuviams
remti (DULR)“. Ji siuntė vadovėlius, organizavo kursus mokytojams,
kvietė gastroliuoti chorus, sportininkus, leido „Pasaulio lietuvio“ žurnalą. Bet ir anuomet Lietuvoje netrūko
abejingumo – kai kas postringavo,
jog tai išmesti pinigai, o išeivija –
prarasti žmonės.
Vis dėlto 1935 m. Kaune buvo
sušauktas pirmasis Pasaulio lietuvių
kongresas; atstovai susirinko iš 14
kraštų. Delegatai priėmė bendrą politinę rezoliuciją: „Viliamės... kad Nepriklausomos Lietuvos vidaus tvarka
... bus grįsta Lietuvos Konstitucijos
dėsniu, jog suvereni valdžia priklau-

so tautai“. Tarp išeivijos ir Lietuvos
atsirado politinis dialogas, išeivija
pasisakė už demokratines vertybes.
Kongrese nuspręsta įsteigti Pasaulio lietuvių sąjungą, kurios centras
turėjo būti Lietuvoje, o nariais tapti užsienio lietuvių draugijos. Karas
nutraukė steigimo darbus, okupantai uždraudė DULR veiklą, nukirto
išeivijos ryšius su Lietuva. Tačiau
visuotinės užsienio lietuvių organizacijos idėja jau ruseno.
Karas šią idėją aktualizavo.
Vakarų Vokietijoje jau buvo atsidūrę apie 75 000 lietuvių tremtinių, kai
1946 m. Hanau stovykloje, VLIKui
skatinant, įsteigta Lietuvių Tremtinių Bendruomenė, kuri realiai vykdė daugybę valstybės funkcijų: štai
pavyzdys iš švietimo srities: vaikų
darželių buvo 61, pradžios mokyklų
79, progimnazijų 11, gimnazijų 26.
Dirbo 1086 mokytojai... Mokytojai
suprato bendruomenių būtinybę tiek
ugdant vaikus, tiek padedant išvietintiesiems ištverti atgrasią aplinką.
Aiškėjo, kad reikia rengtis ilgai atskirčiai nuo Lietuvos. Vardan
to VLIKas 1949 m. paskelbė Lietuvių Chartą ir kartu Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės laikinuosius nuostatus. Bronius Nainys Bendruomenės
kūrimą itin kontroversiškai apibūdino: „Ji nebuvo kuriama kaip organizacija tarp organizacijų, partija tarp
partijų, grupė tarp grupių, ideologija
tarp ideologijų... ji yra Lietuvos valstybės atspindys užsienyje... be teritorijos ir be kitų valstybinės veiklos
būtinybių, bet ta pati Lietuva“.
Tačiau dabar juk nebebūtų galima šitaip apibūdinti Bendruomenės.
Mūsų valstybė laisva ir Lietuva yra
Lietuvoje, o ne užsienyje. Nebegalima, kaip kadaise, laikyti LB ta miniatiūrine „Lietuvėle“, kuri, nesant
valstybės, savarankiškai ﬁnansavo ir
rūpinosi visų užsienyje esančių lietuvių švietimo, kultūros, sporto ir savitarpio paramos puoselėjimu bei telkė
juos Nepriklausomybės siekiui. Tie
du tradiciniai Bendruomenės egzistavimo tikslai – tai ne vieno „dipuko“
gyvenimo tikslai: išlaikyti lietuvybę
ateities kartoms ir padėti Lietuvai atgauti laisvę. Dabar viena „pusė“ to
egsistavimo pagrindo tarsi ištirpo.
Taigi LB šiomis dienomis pavirsta tiesiog dar viena, galbūt skaitlingiausia, stipriausia užsienio lietuvių organizacija, ar ne taip? Taip ir
ne. Netapatinu LB, kaip organizuoto

visuomeniškumo formos, su visa viso pasaulio užsienio lietuvių veikla
apskritai.
Taip, Bendruomenė privalo būti kitokia nei buvo iki 1990-ųjų. Tačiau Bendruomenės struktūra, tvarka
ir tradicijos bei jos per daugiau kaip
pusšimtį metų sutelkta patirtis ir užgyventa „organizacinė valia“ ją įpareigoja būti ir veikti kitaip nei kitos
organizacijos. Lietuvių Bendruomenė yra unikali „pasaulio Lietuvos“
apraiška. Ji tikra nėra dar viena organizacija tarp daugybės kitų.
Bendruomenė nuo pat jos
įsteigimo turėjo du organizacinius
principus, kurie ją iš esmės skiria
nuo visų kitų organizacijų: tai
visuotinumas
demokratiškumas
savanoriškumas
Demokratiškumas tarsi išplaukia iš visuotinumo ir be jo būtų neįmanomas. Lygiai taip pat – savanoriškumas iš demokratiškumo principo.
Visuotinumas – deklaruojamas
ar tikras – tai pats ypatingiausias,
ambicingiausias ir prasmingiausias
LB bruožas. Tai yra, visi užsienio
lietuviai priklauso LB, pagal jos pačios juridiškai registruotus įstatus, o
tas „priklausymas“, žinoma, gali būti sąmoningas arba ne. Anot Mykolo Krupavičiaus, pirmininkavusiam
VLIKui ir pradžioje organizavusiam
LB: „Atskira plyta yra nereikšmingas daiktas... tas pats galima pasakyti apie pasaulyje pasklidusius lietuvius... kol lietuvio su lietuviu nejungia lietuvių bendruomenės organai,
tol tokie lietuviai tėra ta plytų krūva,
iš kurios kiekvienas prašalaitis gali
naudotis. Tik tada, kai visi bus surikiuoti... į savosios bendruomenės
pastatą, iš palaidų lietuviškų plytų
krūvos turėsime pasistatę savajai lietuvybei tvirtovę“. (PLB keliu).
Ankstesnė patirtis rodė, kad
pirmoji užsienio lietuvių karta, dar
šiek tiek antroji, laikydavosi savo
parapijos, draugijos, partijos, o trečia jau ko ne visiškai nutausdavo.
Visur ir visoms tautoms taip emigracijoje būna. Labai geras palyginimas
su skrituliais geometrijoje. Jeigu
tam tikrą plotą suskirstysime į daugelį mažų skritulių, tai jų periferija
(„circumference“) bus ilga – daug
bus nuo kraštelių „nubyrančių“, nutautėjančių. O jei nubrėšime vieną
didžiulį skritulį, kuris apima visus,
jį apibrėžianti linija bus palyginus
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daug trumpesnė, periferijos mažai ir
nubyrančių daug mažiau.
Ši idėja pasiteisino, laikas ir
darbai patvirtino, kad LB visuotinumas sumažino tą periferiją, nubyrėjimą, nutautėjimą. Ten, kur LB buvo
stipri, lietuviai jautėsi pajėgūs ir jų
vaikai didžiavosi lietuviai esą ir laikėsi kartu. Ypač jaunimas įvertino
tai, kad jų tėvai teikė prioritetą vienai apibendrinančiai idėjai („lietuvybė“), o ne atskiroms grupėms (kuriai
nors ideologinei organizacijai, politinei partijai, geograﬁškai apibrėžtai
parapijai...) Bet tai daryti visuomet
nelengva, nes gyventi „po vienu stogu“, turint skirtingus įsitikinimus, išsilavinimą, gyvenamą šalį, buvo sunku prieš 50 metų, o tai daryti dabar
dar žymiai sunkiau, nes tos skirtybės
tarp mūsų – dar didesnės.
Antra vertus, tik šitaip sutelkiama galima jėga – patys žmonių
skaičiai, bendra finansinė ir organizacinė galia, pagaliau moralinė jėga, kuri lemia galimybę organizuoti
demokratiškus rinkimus į sprendimus priimančias bei savo rinkėjams
atstovaujančias LB tarybas, jų valdybas. Kandidatuoti ir laimėti gali
kiekvienas; nereikia nei kažkokių
ypatingų pinigų, nei politinės partijos, nei išgarsėjusių pusbrolių; šitą
kiekvienas iš mūsų gali paliudyti.
Reikia tik dirbti „iš noro tai daryti“,
nes LB nemoka savo vadovams atlyginimų, ir žmonės-savanoriai, kurie
kandidatuoja į vadovaujančius postus, juos tarsi „uždirba“ savo profesine patirtimi ir organizaciniu sumanumu, įrodydami LB rinkėjams savo
pasirengimą ir įsipareigojimą laisvalaikį atiduoti LB tikslams. Kaip ir
anksčiau, dviems tikslams: lietuvybės išlaikymui užsienyje; Lietuvos
valstybės gerovei ir saugumui (vietoj anksčiau siektos ir jau pasiektos
Nepriklausomybės).
Todėl laisva Lietuva išskiria
PLB savo teisės aktuose (pvz., „Ilgalaikėje valstybės santykių su užsienio lietuviais strategijoje“), nors
PLB – nepriklausoma visuomeninė
organizacija, o ne valstybei ar jos
valdžiai pavaldi institucija. Neseniai
Vyriausybė taip pat pritarė minėtos
strategijos koordinavimo ir priežiūros komisijos sudarymui. Į ją įrašyti
ir trys PLB skirti atstovai; tuo valstybė pripažįsta PLB išskirtinumą ir
galimybę atstovauti lietuviams, gyvenantiems už Tėvynės ribų.

Tai irgi dalis tiek LB, tiek šių
dienų Lietuvos istorijos, kurią reikia
pirmiausia mums patiems žinoti.
Psichologinės prielaidos
Tie, kurie gyvenome užsienyje jau 1990 m. kovo 11-ąją dieną, puikiai prisimename džiaugsmo
ir greit po jo atsiradusias tam tikro
pasimetimo nuotaikas. Vienas kitam
ir sau patiems kėlėme klausimą: kokia prasmė toliau gyventi lietuviu už
Lietuvos ribų? Buvo aiškiai mestas
iššūkis: „išsiilgėliai, jei nesumelavote savo didžiulės meilės Tėvynei, tuoj pat grįžkite“, ir kai kas taip
padarė. Tačiau toli gražu ne visi. O
daug daugiau nei sugrįžo į Lietuvą
– išvyko iš jos. Taigi bendras skaičius užsienio lietuvių tik padidėjo, ir
labai sparčiai. Bet tas įkyrusis klausimas išliko vienodai reikšmingas
visoms išvykusiųjų „bangoms“: kokia prasmė dabar gyventi lietuviu už
Lietuvos ribų?
Pasirodo, meilę ir priklausomumą tautai ir Tėvynei ne taip jau
paprasta pamatuoti, ant pirštų suskaičiuoti. Žmogaus gyvenamoji vieta
toli gražu ne viską apie jo nusistatymus ir vertybes nusako, juolab XXI
– globalizacijos amžiuje. O priežasčių vienam ar kitam gyvenamo krašto pasirinkimui turime kiekvienas, ir
jos visos yra gerbtinos ir pakankamos, jei esame laisvi žmonės. Tačiau
vis tiek norisi atsakyti į klausimą:
kokia prasmė dabar gyventi lietuviu
už Lietuvos ribų? Jei nesugrįžome į
laisvą Lietuvą arba iš jos išvykome,
kodėl dabar neįsilieti ir leisti vaikams visiškai, be jokios išliekančios
žymės, įsilieti į gyvenamojo krašto
kultūrą, politinį ir visuomeninį gyvenimą? Kodėl aš nenoriu, kad mano
vaikai būtų amerikiečiai, o noriu,
kad jie būtų lietuviai?
Kaip ir visos mamos, noriu,
kad vaikai būtų sveiki ir laimingi,
drąsūs ir geri. Kaip padėti jiems tokiems būti? Vertėtų grįžtelt į psichologijos mokslą.
XX amžiaus humanistinės
psichologijos pradininkas Abraomas
Maslow pavaizdavo garsiąją „poreikių piramidę“, esminių žmogaus
poreikių schemą, pradedant fiziologiniais (mums reikia oro, vandens,
maisto, šilumos ir t.t.), po to saugumo (stabilumo, tvarkos, užtikrintos
pensijos). Trečias laiptelis – socialiniai poreikiai (meilė, bičiulystė, ben-
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druomeniškumas, priklausomybė).
Aukščiau – asmens statusas bei jo
kompetencijos (kitų asmenų pagarba
mums, pripažinimas, mūsų savigarba, gebėjimai ir nepriklausomybė),
ir pagaliau – platusis pasaulio pažinimas, grožio siekiamybė. Ne visiems, o tik nedidelei žmonių daliai
esą iš tikrųjų aktuali ta „aukščiausioji pakopa“: saviraiška, dvasingumas, gyvenimo prasmės paieška,
transcendentinės patirtys ir įžvalgos.
Suprantama, pirmiausia mums reikia
oro ir tik tada, kai jo įkvepiame, imame grumtis už maisto kąsnį, o kai jį
užsitikriname, imame trokšti meilės,
pripažinimo; ir tik paskui – tiesos ir
grožio, o galiausiai – geresnio, teisingesnio pasaulio.
Norisi, kad mūsų vaikai būtų ne tik aprūpinti, bet ir geriausia prasme ambicingi bei trokštų to
aukščiausio laiptelio, kad jiems būtų
aktualu ieškoti grožio ir siekti teisingumo. Kaip jiems padėti? Reikia
padėti surasti savo „mes“ (bendruomenę) ir tokiu būdu – stiprinti galimybes savajai „aš“ (asmenybei). Čia
ir yra šerdis atsakymo į klausimą,
„kokia prasmė gyventi lietuviu už
Lietuvos ribų?“
Dažnai kalbama apie tarpusavyje susijusius pradus: fizinį, socialinį, intelektualinį, dvasinį. Juos
realizuoti įmanoma tik esant tarp
kitų žmonių. Jaučiamės visaverčiai
tik veiksmingose bendruomenėse.
Bendruomenė – sąvoka, dar neseniai
sieta su amatų gildija, mokykla, bažnyčia, šiandien siejama ir su internetiniais tinklais, „blog‘ais“, distanciniu mokymu. Kad ir kokiu pagrindu
bendruomenės formuotųsi, mums
visiems visada reikia turėti ne tik
savo „aš“, bet ir savo „mes“.
Kas tai – „mes“? Esame tai,
kuo įsivardijame, tuo, kas mus buria
vaikystėje, kas mums suteikia prasmingų „ženklų“ sistemą; sava kalba, praeitis, šeimyninė aplinka, kultūra. Čia susirinkę esame lietuviai,
ne bet kokie, o „pasaulio lietuviai.“
Dažnai pasišaipoma (nors nevertėtų
tai daryti) iš Chicagos priemiesčio,
kur jau seniai iškilo Pasaulio lietuvių centras. Žmonės sako, kad „pasaulio lietuvių centras“ juk tikrai nėra Lemonte. Matyt, daug kas apie tai
yra pagalvoję.
Internete „Pasaulio Lietuvos“
sąvokos iš viso nėra. Naršydama radau tik vieną šios sąvokos vartojimo
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pavyzdį – režisieriaus Lino Augulio
kino filmas apie 2003-iųjų Dainų
šventę pavadintas: „Mes – Pasaulio
Lietuva“. Taip ir atsakoma į klausimą: kas yra Pasaulio Lietuva? Tai
mes. Tai visi, gyvenantys už valstybės ribų, bendroje kultūrinėje-visuomeninėje erdvėje. Bet kur susitikę
atpažįstame vienas kitą kaip saviškius iš vieno kaimo, nes esame tam
tikros esaties, pasaulio Lietuvos,
negeografinės, o virtualios vietovės
vaikai. Joks apibendrinimas taip logiškai ir natūraliai, kaip pasaulio
Lietuva, mūsų neįvardija.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė jau buvo faktiškai įkurta ir
išsiskleidusi, kai mokslininkai-sociologai ėmė domėtis bendruomenių
teorija. 1974 m. psichologas Samuel Sarason įvardijo „psichologinį
bendruomenės jausmą“ kaip vieną
asmens savasties pagrindų. Buvo atlikta daugybė tyrimų, o ypač didelio
pripažinimo susilaukė McMillan/
Chavis teorija, kuri 1986 m. apibrėžė „bendruomeniškumo pojūtį“: „tai
narių jausmas, kad jie priklauso grupei ir kad jie yra svarbūs vienas kitam; ir jų įsitikinimas, kad, įsipareigoję būti kartu, galės patenkinti savo
poreikius“.
Bendruomeniškumo pojūtis,
pasak McMillan ir Chavis, randasi
esant keturioms esminėms sąlygoms:
Narystė (t.y., dalyvavimo apibrėžimas, tarpusavio pasitikėjimas,
asmens emocinis saugumas bendruomenėje, asmens savęs „investavimas“ į bendruomenę ir bendra
simbolių sistema).
Įtaka (kaip rašė dar ketvirtajame XX amžiaus dešimtmetyje Lietuvos pedagogas a.a. prof. Antanas
Šerkšnas) bendruomenėje abipusė: asmenys veikia grupę, o ši veikia juos.
Įtakingiausi būna tie, kurie vertina,
paiso kitų žmonių nuomonės).
Poreikių tenkinimas (narystė padeda tenkinti žmogiškuosius
poreikius, bendros vertybės sukuria
aplinką, kurioje vyksta socialiniai
mainai, savitarpio parama. Lietuvių
Chartoje tai įvardijama kaip tarpusavio solidarumas).
Emocinis ryšys (būtina sąlyga
autentiškai bendruomenei: jis galimas
tik pakankamai intensyviai bendraujant, kartu išgyvenant ypač svarbius
įvykius ir dalijantis bendra istorine atmintimi, kuri suvokiama kaip
bendra grupės ir asmens istorija, iš-

reikšta unikalia meno kalba [plačiąja
prasme]). Tai apimtų mūsų tautinius,
bendruomeninius simbolius, svarbias
datas, stovyklų prisiminimus, liaudies
dainų melodijas, Čiurlionio paveikslų
vaizdus mūsų pasąmonėje.
Šiuo metu mokslininkai aptarinėja penktąją sąlygą, 2000 m. suformuluotą australės Patricia Obst
studijoje:
Sąmoninga tapatybė (narių
įsipareigojimas bendruomenės sėkmingai raidai ir sustiprinta atjauta
kitiems nariams).
Manau, kad Pasaulio Lietuvių
Bendruomenė atitinka šias mokslininkų įvardintas sąlygas, tačiau galėtų jas atitikti dar geriau. Kiekvieną sąlygą derėtų svarstyti atskirai,
iš anksto planuoti, kaip ją tobuliau
įgyvendinti. Kuo lanksčiau mes, taikydami Bendruomenės nuostatas,
artėjame prie šių sąlygų įtvirtinimo,
tuo labiau plečiame sau ir užsienyje gimusiems bei atvykstantiems
erdvę per galingą „mes“ ugdyti savajį „aš“. Tas „aš“ – žmogus, kuris
neabejingas savo tautai ir valstybei,
autentiškai kultūrai ir istorijai, bendražmogiškam grožiui ir teisingumui, atjaučia savo artimą.
Plečiame, auginame pačią
Lietuvą, net nesvarbu, ar ji (ar jos
valdžia, jos dabartiniai galingieji)
tai šiandien supranta.
Viltys ateičiai
Be abejo, tų vilčių daugiau nei
mūsų čia, ir jos itin skirtingos: mes
visi čia atvykome vedini įdomių ir
įvairių lūkesčių. Bet šis tas tikriausiai yra ir bendra. Kalbame apie viltis
LB ateičiai. Norėtųsi, kad Lietuvių
Bendruomenė, kaip pridera jos prigimčiai, laikytųsi tiek visuose kraštuose, tiek, kaip pasaulinis darinys,
vieningų esminių, pamatinių principų: visuotinumo, demokratiškumo
ir savanoriškumo. Tai labai svarbu,
nes kitaip negalima laikyti, jog LB
atstovauja užsienio lietuviams, kurie
ir sudaro virtualiąją pasaulio Lietuvą. O tai pasiekti pakankamai sunku:
reikia (tokios būtų mano viltys-svajonės):
Plačiai šviesti Lietuvos ir užsienio lietuvius, kad visi žinotų, kas
yra LB ir kad ji yra visur, kur tik yra
lietuvių;
Įtikinti daugelį, jog sąmoninga narystė (bei tautinio solidarumo
įnašo mokėjimas) LB kiekvienam

tikrai vertinga, kadangi LB vykdo
konkrečius, prasmingus darbus, stiprina mūsų mokyklas, stovyklas, parapijas, šokių grupes, jaunimo sambūrius, ideologines organizacijas,
fondus... įsipareigoja organizuoti ir
finansuoja masinius kultūros renginius...
Papildyti kandidatuojančių
į LB vadovus sąrašus naujais žmonėmis, kurie moka išklausyti ir pasirengę įsiklausyti į aplinkinių balsą
ir kurių motyvacija – aktyvi tarnystė
bendruomenei;
Padidinti LB rinkimuose
balsuojančių skaičių, kad geriau
atitiktų užsienyje gyvenančių lietuvių skaičių;
Atnaujinti veiklą įsiklausius
į naujų LB balsuotojų pageidavimus ir rūpesčius;
Stiprinti LB galią ir gebėjimą
vystyti dialogą su Lietuvos ir kitų
valstybių vyriausybėmis dėl LB tikslų: lietuvybės išlaikymo, Lietuvos
gerovės bei saugumo stiprinimo;
Ugdyti suvokimą, kad LB
įmanoma plėtoti tik pasikliovus visuotinumu, demokratiškumu ir savanoriškumu visuose darbuose. LB
negali būti kurios nors vienos grupelės dariniu, juolab negali tapti finansiškai nuo kieno nors priklausoma;
Užtikrinti LB sprendimų savarankiškumą, kad niekuomet LB
nebūtų priklausoma nuo Lietuvos ar
bet kokios valstybės politinės valdžios.
Ar tai, ką čia parašiau, naivu? Tam tikra prasme, juk nieko nėra amžino, o LB jau įžengė į antrąjį
pusšimtį metų. Keičiasi laikai, keičiasi ir žmonės. Tačiau LB gali gyvuoti dar labai ilgai, tol, kol jos pamatiniai principai mums aiškūs, tol,
kol ji mums ir mūsų vaikams sugeba
sudaryti reikalingą „mes“, tol, kol ji
mums patinka, jos renginiai suteikia
malonumo ir infrastruktūra teikia sąlygas plėtoti švietimo, kultūros ir visuomeninę veiklą. Tol, kol mes jaučiamės vieni kitiems reikalingi. Tol,
kol Lietuva jaučia mūsų alsavimą
šalia, ir mes – jos. Tol, kol Radausko
eilėraštyje iššauta strėlė purto nuo
obels žiedus, o mes taškomės pasaulyje, tiek taškomės obels baltuose
žieduose, tiek jūros baltose putose.
Toks išeiviškas gyvenimas.
Pranešimas PLB ir PLJS kraštų
pirm. suvažiavimui 2008-08-12
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Ilgalaikė valstybės santykių su užsienio lietuviais
2008-2020 m. strategija – tikslai ir uždaviniai
Antanas Petrauskas

Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie LR Vyriausybės gen. direktorius

ANTANAS PETRAUSKAS

Tautinių mažumų ir išeivijos
departamentas prie LR Vyriausybės
(toliau TMID) yra pagrindinis Lietuvos valstybės politikos užsienio
lietuvių atžvilgiu vykdytojas ir santykių su jais palaikymo instrumentas. Vykdydamas politiką užsienyje
gyvenančių lietuvių atžvilgiu TMID
siekia įgyvendinti šiuos tikslus: padėti užsienio lietuvių bendruomenėms išsaugoti tautinę kultūrą, gimtąją kalbą, identitetą, palaikyti ir
stiprinti ryšius su Lietuva; dalyvauti
formuojant ir įgyvendinant valstybinę tautinių santykių darnumo ir ryšių
su užsienio lietuviais politiką.
TMID parengė „Ilgalaikę Lietuvos valstybės santykių su užsienio
lietuviais 2008-2020 m. strategiją“
(toliau vadinama – Strategija). Strategijos paskirtis – nustatyti ilgalaikius Lietuvos Respublikos ryšių ir
bendradarbiavimo su užsienyje gyvenančiais lietuviais puoselėjimo

politikos tikslus ir uždavinius. Strategijos nuostatų įgyvendinimo laikotarpis – 2008-2020 m.
Strategijos parengimą lėmė
tai, kad dėl gausios lietuvių emigracijos smarkiai išaugus užsienyje
gyvenančių lietuvių skaičiui ir pagausėjus bei sustiprėjus užsienio
lietuvių bendruomenėms, atsirado
abipusis poreikis ir būtinybė bendradarbiauti šiose srityse:
lietuvių tautinio tapatumo išsaugojimo ir plėtojimo;
lituanistinio švietimo organizavimo ir koordinavimo;
lietuvių kultūros puoselėjimo;
informacijos apie Lietuvos
gyvenimą sklaidos tobulinimo;
informacijos apie užsienio lietuvių gyvenimą sklaidos plėtojimo;
ekonominių ryšių.
Pagrindinis Strategijos tikslas – padėti užsienyje gyvenantiems
lietuviams išsaugoti tautinį tapatumą, ryšius su Lietuva, kultūrą, kalbą bei parengti šiuo metu užsienyje
gyvenančius lietuvių kilmės vaikus
ateityje grįžti į Lietuvą, tokiu būdu
didinant pasirengimą reemigruoti ir
reintegruotis į Lietuvos gyvenimą.
Pagrindiniai Strategijos siekiai
užtikrinti Lietuvos institucijų ir
užsienio lietuvių bendradarbiavimą;
siekti vieningos lietuvių tautinės bendruomenės – integralios tautos – sukūrimo;
siekti išsaugoti užsienio lietuvių tautinį tapatumą, puoselėjant lietuvių kalbą ir kultūrą.

LR PREZIDENTO PATARĖJAS LEONAS NARBUTIS (KAIRĖJE) IR TMID PAREIGŪNAS
BERTAS VENCKAITIS
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Strategijos uždaviniai
Skatinti Lietuvos Respublikos
institucijų ir užsienio lietuvių bendradarbiavimą.
Plėsti Lietuvos Respublikos
diplomatinių atstovybių ir konsuli-
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nių įstaigų pajėgumus dirbti su Lietuvos piliečiais ir užsienio lietuviais,
vykdyti konsulinę plėtrą, atsižvelgiant į Lietuvos piliečių emigracijos
srautų kitimą.
Skatinti užsienio lietuvių švietimo įstaigų bendradarbiavimą su
Lietuvos švietimo įstaigomis, įtraukiant lituanistinių mokyklų bendruomenes į švietimo projektus, finansuojant mokyklų, mokinių, studentų
ir jaunimo organizacijų projektus,
skatinančius vaikų ir jaunimo bendradarbiavimą su užsienio lietuvių
švietimo įstaigų mokiniais.
Skleisti informaciją apie užsienio lietuvius Lietuvoje ir teikti
informaciją užsienio lietuviams apie
gyvenimą Lietuvoje.
Skatinti užsienio lietuvių dalyvavimą Lietuvos politiniame gyvenime.
Skatinti mokslinius tyrimus apie
užsienio lietuvių gyvenimą ir veiklą.
Skatinti užsienio lietuvius
dalyvauti Lietuvos ekonominiame
gyvenime, skleidžiant informaciją
užsienyje apie verslo galimybes Lietuvoje, investicinę aplinką, laisvas
darbo vietas.
Sudaryti sąlygas kurti lituanistinio švietimo mokymo(si) programų ir priemonių sistemą.
Vystyti lituanistinį švietimą,
skatinant užsienyje gyvenančius lie-

TMID

SURENGTAME

PLB IR PLJS

GROJA “KLUMPĖ” IŠ PUNSKO
tuvius steigti naujas užsienio lietuvių švietimo įstaigas bei mokymo
procesą pritaikyti užsienio lietuvių
poreikiams ir specifiniam kultūriniam kontekstui.
Skatinti lietuviškos kultūros
kūrimą, puoselėjimą bei sporto tradicijų tęstinumą užsienyje.
Strategijos įgyvendinimo laikotarpiui bus parengtos ir patvirtintos Tarpinstitucinė bendradarbiavimo su užsienio lietuvių bendruomenėmis 2008-2012 metų programa ir
kitos vidutinės trukmės programos.
Strategijos įgyvendinimas finansuojamas iš institucijoms, dalyvaujančioms įgyvendinant šią Stra-

PIRMININKŲ SUVAŽIAVIME

tegiją, patvirtintų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bendrųjų
asignavimų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gautų lėšų.
Ilgalaikės valstybės santykių
su užsienio lietuviais 2008-2020 m.
įgyvendinimas padės siekti vieno
svarbiausių ir aktualiausių Lietuvos
Respublikos pastarojo laikotarpio
tikslų – sukurti ir įgyvendinti optimalią bei nuoseklią ryšių ir bendradarbiavimo su užsienio lietuviais
Strategiją, pagrįstą tarpinstituciniu
koordinavimu, konkrečiomis uždavinių įgyvendinimo priemonėmis ir
finansiniais ištekliais.

TRAKUOSE
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Išeivijos institutas rengia knygas apie PLB kūrėjus
Pokalbis apie Lietuvių išeivijos instituto naujausius projektus su Išeivijos studijų centro Kaune vyresniąja mokslo darbuotoja, Vytauto Didžiojo
universiteto Literatūros katedros docente Dalia Kuiziniene.
name vis naujos medžiagos. Archyvai pakankamai dideli. Vyksta knygų
tvarkymas. Esame Vytauto Didžiojo
universiteto dalis, universitetas archyvų tvarkytojų neskiria, todėl rasti
lėšų yra mūsų pačių reikalas, – kuriame projektus, ieškome kontaktų
ir samdome kvalifikuotus žmones,
kurie tvarkytų archyvus. Mūsų archyvai yra suvedami į kompiuterinį
katalogą, o ateityje savo archyvus
planuojame perkelti į skaitmenines
laikmenas. Ieškome tam lėšų. Mūsų archyvų tvarkymą, kaip ir daugelį
kitų projektų, – knygų, žurnalų leidybą ir kt., – remia Tautinių mažumų
ir išeivijos departamentas bei PLB
fondas.

DALIA KUIZINIENĖ
–Lietuvių išeivijos institutas
PLB fondui yra pasižadėjęs per 3-4
metus parengti 5 monografijas apie
PLB įkūrėjus. Pirmasis yra Stasys
Barzdukas, vienas iš įkūrėjų, kalbininkas, ateitininkas, žurnalistas,
„Pasaulio lietuvio“ pirmasis redaktorius. Taip pat bus rengiamos monografijos apie Juozą Bačiūną, prel. Mykolą Krupavičių, prel. Joną Balkūną
iš JAV ir Joną Matulionį iš Kanados.
Šis projektas paskatino instituto darbuotojus aktyviai rinkti medžiagą
Lietuvoje ir išeivijoje. Aš rašau monografiją apie S. Barzduką ir, neseniai būdama JAV, rinkau medžiagą
Chicagoje, Lituanistikos studijų ir
tyrimo centre, Washingtone, Clevelande, pas S.Barzduko artimuosius
ir pažįstamus. Projektas prasidėjo
ir tikimės, kad jis sėkmingai vyks.
Knygų leidybą ir keliones finansuoja PLB fondas, prašome paramos ir
iš kitų fondų. Tikimės nenuvilti Lietuvių Bendruomenės. Kiti autoriai –

dr. Daiva Dapkutė rašys apie J. Bačiūną, o dr. Ilona Bučinskytė – apie
prel. M. Krupavičių, kitos asmenybės dar laukia savo autorių.
–Savo archyvuose turbūt
taip pat turite medžiagos?
–Taip, Išeivijos institutas kaupia archyvus. Turime didelius B.
Kviklio, J. Gimbuto, PLB archyvus.
Taigi pakankamai daug medžiagos
randame ir savo archyve, bet, žinoma, ne visada jų užtenka. Tenka peržiūrėti viską, kas įmanoma, bendrauti su pažįstamais, daryti interviu su
artimaisiais. Monografijos rašymas
tuo pačiu paskatina ir archyvo rinkimą. Pvz., iš Clevelando, iš dukros
Aušros Barzdukaitės Babickienės
namų, atkeliavo dalis S. Barzduko
archyvo.
–Ar tai, ką turite LII archyve, spėjate sutvarkyti?
–Dar vyksta tvarkymas ir gau-
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–Kiek šiuo metu turite mokslinių darbuotojų? Jeigu 5 žmonės
užsiims monografijomis, ar liks
pakankamai pajėgų kitiems darbams?
–Iš tiesų, mokslinių darbuotojų ir tėra 5 etatai. Dalis mūsų dirba
tik dalį etato, esame taip pat ir pedagogai, dėstantys VDU. Išeivijos studijų centre, kuris yra LII sudedamoji
dalis, galime dirbti tik dalį dienos.
Tačiau institutas yra sukurtas tam
tikru partnerystės principu. Gavus
vienam ar kitam projektui pinigų turime galimybę telkti žmones – juos
samdyti atskiriems tyrimams. Sakykim, dr. Daiva Kuzmickaitė, kuri yra
naujosios migracijos procesų tyrinėtoja, sociologė, mūsų institute tedirba ketvirčiu etato, tačiau ji telkia sociologus, antropologus, istorikus tų
procesų tyrimui. Sutelkusi žmones į
vieną ar kitą projektą vykdo tyrimus
ir po to leidžia straipsnių rinkinius,
studijas.
–Pasidalinkite įspūdžiais iš
JAV: ką ten gera radote, pvz., sa-
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vo būsimajai monografijai apie S.
Barzduką?
–Iš tiesų radau labai daug medžiagos. Prieš vykdama jau buvau surinkusi medžiagą, kuri yra Lietuvoje,
pirmiausia, žinoma, kuri yra LII fonduose, taip pat Vilniuje, Valstybiniame archyve. Buvau susipažinusi su
„Pasaulio lietuvio“ komplektais, S.
Barzduko knygomis ir jo straipsniais
įvairioje išeivijos spaudoje. Chicagoje, PLB archyve, radau 4 dėžes S.
Barzduko archyvo. Ten buvo visas jo
susirašinėjimas ir pakankamai daug
PLB dokumentų. Tai gerokai papildė mano žinias. Radau labai daug
žmonių, kurie pažinojo S. Barzduką,
– Clevelande – dukrą Aušrą, Washingtone – sūnų Arvydą, kalbinau S.
Barzduko mokinius, žmones, kurie
dirbo kartu bendruomeninėje veikloje. Washingtone Arvydas Barzdukas
man suteikė galimybę susipažinti su
tėvo dienoraščiais. Tai nepaprastai
įdomi medžiaga monografijai. Medžiagos yra daug ir įdomios, belieka
sėsti ir pabaigti.
–Paminėkite ir kitus instituto darbus.
–Planų turime daug. Du kartus
per metus išleidžiame žurnalą „Oikos“, jau pasirodė 5 numeriai, – tai
leidinys, skirtas diasporai, išeivijos
istorijai ir naujosios migracijos tyrimams. Be to, kasmet išleidžiame po
4-5 knygas, kurios būna parengtos
mūsų turimų archyvų ir tyrimų pagrindu. Kolegos yra istorikai, sociologai, aš – literatūros istorikė. Iš šių
skirtingų interesų atsiranda ir mūsų
knygos. Keliskart metuose rengiam
nemažas konferencijas. Pavasarį vyko ateitininkijai skirta didelė konferencija. Tos konferencijos pagrindu
bus skelbiami straipsniai žurnale
arba bus išleistas atskiras leidinys.
Esame gavę Adolfo Damušio archyvą ir konferencijos metu pasirašėme
sutartį su jo dukra Ginte Damušyte
dėl archyvo tvarkymo. Dar šiais metais turi pasirodyti Adolfui Damušiui
skirtas straipsnių rinkinys.
–Ar turite pakankamai patalpų, kad ir ateityje galėtumėte

priimti išeivių siūlomą medžiagą?
–Esame įsikūrę pastato, esančio Kaune, Daukanto g. nr. 25, dviejuose aukštuose, tačiau nuo Naujųjų
metų savivaldybė deda pastangas išlaisvinti ir 3 aukštą, kuris turi palėpę
ir kurioje galima būtų įrengti modernias saugyklas. Taigi artimiausias instituto projektas – gauti lėšų
tų patalpų įrengimui. Čia tilps ir archyvai, ir vienas iš artimiausių mūsų
planuojamų darbų – muziejinė ekspozicija, skirta išeivijai. Norime būti
ne tik kaupėjai, leidėjai, kad ne tik
studentai ir mokslininkai naudotųsi
mūsų archyvais, bet ir turėtume erdves medžiagos – memorialinių daiktų rodymui.
–Ar palaikote ryšius su išeivijos archyvais?
–Didieji išeivijos archyvai –
Lituanistikos tyrimo centras Chicagoje ir Putnamo „Alkos“ archyvai
yra sukaupę ypač didelius lobius. Ir
mano, ir mano kolegas keliai dažnai
atveda į tuos archyvus. Išeivijos archyvai neturi tokių gerų sąlygų saugoti ir trūksta žmonių, trūksta lėšų jų
tvarkymui, bet jie gyvuoja. Reikia
galvoti apie bendro internetinio katalogo sudarymą, kad tyrinėtojams
būtų galimybė žinoti, kur kokios
medžiagos yra. Išeivijos archyvai
nuolat kviečiasi pagalbos iš Lietuvos. Mūsų darbuotojai neturi galimybių pagelbėti, nes esame apsikrovę darbais ir pirmiausia galvojame
apie savo archyvų sutvarkymą, bet
paprašyti padėti visada surandame
gabesnį studentą magistrantą ar doktorantą, kuris renka medžiagą savo
moksliniam darbui ir gali ne tik sau
rinktis medžiagą, bet ir padėti archyvus tvarkant.
–Ar medžiagą gaunate ir iš
kitų kraštų ir žemynų, ne tik iš
Amerikos?
–Medžiagos gauname iš įvairiausių kraštų – iš Europos, Australijos. Šiuo metu, žinau, PLB Kultūros
taryba yra sudariusi komisiją, kurios
tikslas yra surinkti informaciją apie
bendruomenių archyvus. Manau,
kad komisijos narių darbas padės

LIETUVIŲ IŠEIVIJOS INSTITUTO PASTATAS
KAUNE, DAUKANTO G. NR. 25
spręsti bendruomenėms, ką toliau
daryti su tais archyvais, kaip ir kur
juos saugoti. Svarbu ne kokiame archyve vienos ar kitos bendruomenės
ar asmens archyvas bus, svarbu, kad
jis būtų sutvarkytas ir prieinamas tyrinėtojams ir jie žinotų, kur ta medžiaga yra.
–Tikriausiai ir su Lietuvon
grįžusiais išeiviais palaikote ryšius, jie jums yra tam tikras informacijos šaltinis?
–Be abejo, daugelis išeivijos
kultūrininkų yra sugrįžę, su jais sugrįžo ir jų archyvai. Štai Dalia Sruogaitė savo šeimos medžiagą atidavė
Sruogų muziejui Kaune, bet savo
teatrinės veiklos archyvą ji yra patikėjusi mūsų institutui. Mes tuo labai
džiaugiamės, nes mes turime Menų
institutą, kuris turi Teatrologijos katedrą ir studentai, rašantys mokslinius darbus, turi galimybę naudotis
autentiška medžiaga – laiškais, dokumentais, nuotraukomis.
Dar noriu paminėti, kad a.a.
Vytauto Valiuko žmona neseniai
mums perdavė aktoriaus ir režisieriaus V. Valiuko archyvą. Iš New
Yorko jie buvo grįžę gyventi į Vilnių. Prof. B. Vaškelis, teatro tyrinėtojas, buvęs mūsų universiteto rektorius, savo tyrimų medžiagą, straipsnių komplektus po truputį taip pat
jau mums atiduoda. Taigi bet kurios
srities medžiagos institute daugėja,
yra įdomių archyvų, kurie dar laukia
savo tyrinėtojų.
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Geradariai iš JAV grąžina Lietuvai jos vaikus

KETVIRTOJI PUNSKO LIETUVIŲ LAIDA, ŠIEMET VDU BAIGUSI BAKALAURO STUDIJAS. PENKTA IŠ KAIRĖS – DR. ALDONA GAŠ– VDU REKTORIUS PROF. ZIGMAS LYDEKA IR DR. REMIGIJUS GAŠKA, TREČIA IŠ DEŠINĖS – VDU STUDIJŲ PROREK TO RIAUS PA DĖ JĖ JA IR ŠIA ME UNI VER SI TE TE STU DI JUO JAN ČIŲ P UNS KO LIE TU VIŲ KU RATO RĖ S ILVA B UT KIE NĖ
KIE NĖ , ŠA LIA

Šiemet Vytauto Didžiojo universiteto absolventų gretas papildė
jau ketvirtoji Punsko krašto lietuvių laida. Už galimybę studijuoti
ir įgyti aukštojo mokslo diplomą
VDU punskiečiai dėkingi savo mecenatams – JAV lietuviams dr. Aldonai Gaškienei ir dr. Remigijui
Gaškos.
Padėka rėmėjams – kvietimas į
vestuves
2001 metais Vytauto Didžiojo universitetas, dr. Aldona Gaškienė ir dr. Remigijus Gaška, Punsko
Kovo 11-osios licėjus bei Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės atstovybė
Lietuvoje pasirašė susitarimą dėl
Punsko lietuvių studijų universitete. Kasmet geriausiai besimokantiems Punsko krašto lietuviams
ponai Gaškos suteikia svarią piniginę paramą įgyti aukštojo mokslo diplomą viename iš geriausių
Lietuvos universitetų. 24 jų remti
studentai jau įgijo bakalauro di-

plomus, daugelis tęsia studijas magistrantūroje.
Kaip pastebėjo R. Gaška,
visi į VDU įstoję Punsko jaunuoliai sėkmingai baigia studijas,
nors mokslų pradžia jiems dažnai
būna nelengva. „Šiek tiek skiriasi Lenkijos ir Lietuvos vidurinių
mokyklų programos, tad kartais
punskiečiams prireikia ir pas korepetitorius apsilankyti. Tačiau šie
jaunuoliai – tai darbštūs lietuvių
ūkininkų vaikai, kurie neišsigąsta
sunkumų“, – tvirtina R. Gaška.
Net ir baigus studijas Punsko
jaunuolių ir jų geradarių ryšys nenutrūksta. „Remiamų studentų paprašome tik vieno – kad pakviestų
mus į savo vestuves. Iki šiol visi
šeimas sukūrę jaunuoliai pažadą
tęsėjo“, – šyptelėjo R. Gaška.
Siekia sugrąžinti užsienio
lietuvius
Teikdami paramą ponai Gaškai
siekia, kad kuo daugiau lietuvaičių
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mokytųsi Lietuvos universitetuose.
„Man, kaip savos šalies patriotui,
skaudu girdėti apie tai, kad jauni ir
išsilavinę žmonės palieka Lietuvą“,
– apgailestavo R. Gaška.
Vytauto Didžiojo universitetą mecenatai teigia pasirinkę
neatsitiktinai: ši aukštoji mokykla
jiems atrodo pati lietuviškiausia.
„Net diplomų teikimo iškilmės čia
pradedamos giedant valstybės himną“, – pabrėžė R. Gaška.
Šiais metais Vytauto Didžiojo universitetą baigė ir bakalauro laipsnį įgijo 6 daktarų A. ir R.
Gaškų remiami studentai. Taip pat
6 iš mecenatų remtų studentų Vytauto Didžiojo universitete šiemet
atsiėmė magistro diplomą. Kitais
mokslo metais ponai Gaškai skirs
paramą dar penkiems VDU studijuosiantiems Punsko lietuviams.
Punskiečiai neužmiršta
savo šaknų
Punsko kraštas – tai buvusi

tėvynėje
Lietuvos dalis, nuo 1920 m. priklausanti Lenkijos valstybei. Dauguma čia gyvenančių lietuvių išsaugojo gimtąją kalbą ir kultūrą,
leidžia savo vaikus į lietuviškas
mokyklas.
Šiemet bakalauro studijas
VDU informatikos fakultete baigusi Irena Markievicz teigia niekada neabejojusi, kad studijuos
Lietuvoje. „Tėvai nuolatos manyje
ugdė meilę lietuvių kalbai ir lietuviškiems papročiams. Baigiau
vidurinę mokyklą lietuvių dėstomąja kalba (Punsko Kovo 11-osios
licėjų), kurioje pertraukų metu tikrai neišgirsi draugų kalbant lenkiškai“, – teigia ji.
Lietuvoje lieka ne visi
Baigus studijas didelė punskiečių dalis grįžta į gimtąjį kraštą,
kuris toks savas. Be to, nėra lengva
išsiskirti su šeima.
„Sprendimą, ar likti Lietuvoje, turbūt labiausiai lemia tai, kaip
Punsko lietuviai sugeba integruotis į Lietuvos visuomenę, taip pat
– kur pavyksta rasti darbo. Kad ir
kaip labai mylėtume Lietuvą, kiekviename žingsnyje susiduriame
su kultūrų skirtumu, todėl ne visi
pasiryžta čia pasilikti“, – teigia I.
Markievicz.

Nepaisant šių trūkumų pati
Irena savo ateitį sieja tik su Lietuva. Šiuo metu ji dirba Vilniuje, čia
tęs ir magistrantūros studijas.
„Niekur nežadu vykti iš savo
Lietuvos. Pasakysiu labai papras-

tai – ne tam į šią šalį atvykau, ne
tam siekiau gauti Lietuvos pilietybę, kad dabar viską palikčiau ir
vykčiau gyventi kur nors kitur“, –
teigia mergina iš Punsko krašto.

Lapkričio 26-30 d. vyks
XIV Mokslo ir kūrybos simpoziumas, kuris šį kartą rengiamas
JAV, Lemonte, Illinojaus valstijoje, Pasaulio lietuvių centre.
Simpoziumas suteikia progą išeivijos ir Lietuvos mokslininkams
pateikti pranešimus iš savo darbų, susipažinti su kitų lietuvių
profesiniais pasiekimais ir kartu
gvildenti bendrus visuomeninius
klausimus, kurie yra svarbūs Lietuvai ir lietuvių tautai.
Bus aptariama komunikacijos priemonių įvairovė ir jų įtaka susižinojimui ir bendravimui,

globalizacijos grėsmė ir nauda
moksliniam išsivystymui bei tautinės kultūros išlikimui. Tikimasi
pranešimų ir diskusijų apie sveikatos apsaugos reiškinius, apie
energetikos plėtros ir jos kontrolės problemas, apie aplinkosaugos ir klimato pasikeitimų poveikius, apie ilgalaikes psichologines okupacijos pasekmes ir kt.
XIV MKS vyks plenarinės
ir mokslinės sesijos. Simpoziumo metu vyks kultūriniai renginiai, meno parodos ir išvykos.
Rengiamas baigiamasis pokylis.
Bus specialios programos litua-

nistinių mokyklų mokytojams ir
studentams. Visuomenė yra kviečiama atsilankyti. Simpoziumą
rengia JAV Lietuvių Bendruomenė kartu su LR Švietimo ir mokslo ministerija, Tautinių mažumų
ir išeivijos departamentu prie LR
Vyriausybės, Lietuvos mokslų
akademija, Lietuvos mokslo taryba, Lietuvos mokslininkų sąjunga.
Daugiau informacijos apie
simpoziumą galite rasti interneto svetainėje adresu http://www.
mks14.com.
PL inf.

VDU

PASAULIO LIETUVIŲ BENREGINA NARUŠIENĖ. SU JA ŠNEKASI VDU REK-

DI PLO MŲ ĮTEI KI MO ŠVEN TĖ JE DA LY VAVO IR

DRUO ME NĖS VAL DY BOS PIR MI NIN KĖ
TO RIUS PROF .

ZIGMAS LYDEKA

XIV Mokslo ir kūrybos simpoziumas vyks JAV
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„Misija Sibiras‘08“

Liepos 23 d. grįžo į Vilnių 20
dienų trukusio Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) rengiamo
projekto „Misija Sibiras‘08“ dalyviai. Jie buvo pasitikti su puokštėmis
baltų ramunių ir raudonų gvazdikų,
Lietuvos trispalvėmis bei plojimais.
„Negaliu patikėti, kad jau esu
namie. Sibire buvome atskirti nuo
civilizacijos, keliavome per kaimus,
kur ryšys su išoriniu pasauliu labai
menkas, o laikas atrodo sustojęs
prieš gerą dvidešimtmetį“, – išlipęs
iš traukinio sakė projekto koordinatorius ir dalyvis Arnas Marcinkus.
Jaunimo grupė šią vasarą tvarkė lietuvių tremtinių kapavietes Irkutsko regione. Pasak ekspedicijos
vadovo Gintauto Aleknos, jaunuoliai
sutvarkė beveik 10 kapaviečių. Dvejos iš jų buvo iki šiol nežinomos ir
nepažymėtos žemėlapiuose. Jas mi-

sijos dalyviai rado remdamiesi vis
dar Sibire gyvenančių lietuvių pasakojimais.
Kaip spaudos konferencijoje
teigė Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentas Šarūnas Frolenko, jauni žmonės šią vasarą įdėjo
didelį indėlį į tai, kad nykstantis lietuvių kultūrinis paveldas Sibire būtų
išsaugotas.
„Tačiau reikia pabrėžti, kad
tokios jaunimo ekspedicijos negali sutvarkyti visų kapaviečių Sibire. Kad jos būtų nuolat tvarkomos,
o mūsų ekspedicijų darbas nenueitų
veltui, būtina aktyvi ir tikslinga valstybės politikos kryptis. Atsakingos
institucijos turi susitarti ir parengti
lietuvių kapaviečių Sibire išsaugojimo ir priežiūros planus bei skirti tam reikalingus žmogiškuosius ir
finansinius išteklius“, – sakė LiJOT
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vadovas Šarūnas Frolenko.
Projekto „Misija Sibiras‘08“
dalyviai susitiks su jaunais žmonėmis mokyklose, kultūros centruose,
pasakos apie gyvąją tautos istoriją,
išlikusią Sibire, stengsis perteikti
patriotiškumo jausmą. Visi dienoraščiai, fotografijų galerija ir susitikimų tvarkaraštis bus nuolat atnaujinami projekto puslapyje www.misijasibiras.lt.
Primename, jog šiemet projektas „Misija Sibiras‘08“ sulaukė
itin didelio visuomenės susidomėjimo. Norą dalyvauti atrankoje pareiškė daugiau nei 1600 jaunų žmonių iš
Lietuvos ir užsienio (Indijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Didžiosios
Britanijos ir kt.). Šį projektą LiJOT
rengia trečius metus. Per šį laiką Sibire jau sutvarkyta bei įamžinta fotografijose apie 50 lietuvių tremtinių

tėvynėje

ŠTAI

JIE

–

KE LIO LI KA IŠ PUS AN TRO TŪKS TAN ČIO LAI MIN GŲ JŲ , KU RIE PATE KO Į

AR CHY VO NUOTR .

kapaviečių. Projekto organizatoriai:
Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT). Globėjai: prezidentas Algirdas Brazauskas ir Europos
Parlamento narys prof. Vytautas
Landsbergis. Partneriai: Tarptautinė
komisija nacių ir sovietų okupaci-

„MISIJA SIBIRAS‘08“

nių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti bei LR Užsienio reikalų
ministerija. Informacinis partneris Delfi.lt. Rėmėjai: LR Švietimo
ir mokslo ministerija, LR Kultūros
ministerija, SONY, AB „Lietuvos
geležinkeliai“, generalinis rėmėjas –

EKS PE DI CI JĄ .

LIJOT

koncernas „MG Baltic“.
Daugiau informacijos: el.
paštas: informacija@lijot.lt
Laura Tyrylytė
Lietuvos jaunimo
organizacijų tarybos (LiJOT)
ryšių su visuomene koordinatorė
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Vytautui Šliūpui – universiteto garbės nario vardas

VYTAUTAS ŠLIŪPAS PRIIMA ŠIAULIŲ UNIVERSITETO MEDALĮ IŠ SENATO PIRMININKO PROF . HA BIL . DR . A LO Y ZO G U DAVI ČIAUS RAN KŲ . V I DU RY JE – REK TO RIUS PROF .
DR . V I DAS L AU RUŠKA
JAV gyvenančiam inžinieriui,
aušrininko, visuomenės veikėjo Jono Šliūpo sūnui Vytautui Jonui Šliūpui suteiktas Šiaulių universiteto
garbės nario vardas. Šitaip įvertintas V.Šliūpo sprendimas universiteto
bibliotekai padovanoti J.Šliūpo ir kitų JAV lietuvių archyvą. Tarptautinį
pripažinimą pelnęs inžinierius-statybininkas V.Šliūpas 1997 m. JAV
įsteigė ne pelno organizaciją „Aušrininko daktaro J. Šliūpo archyvas“.
Pradžioje archyvą sudarė keli lagaminai dokumentų ir knygų, kurias,
traukdamasis iš Lietuvos, išsivežė J.
Šliūpas. Jam mirus archyvu pradėjo
rūpintis žmona. O V.Šliūpas archyvą
perėmė, kai galėjo atsidėti lietuviškai veiklai.
„Archyvas pradėjo plėstis.
JAV lietuviai buvo dosnūs dovanodami daug dokumentų, knygų, kitos
istorinės medžiagos. Jos, užimančios tris kambarius, dovanojo 400
JAV gyvenančių lietuvių”, – pasakojo V.Šliūpas.
Šio archyvo pageidavo Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka, Vilniaus ir Vytauto Didžiojo universitetai, bet V.Šliūpas nusprendė archyvą
dovanoti Šiaulių universitetui, nes

Šiauliuose – jo tėvo šaknys. Tvarkyti archyvą padėjo iš universiteto
atvykusi darbuotoja. Paaiškėjo, kad
archyvas sveria tris tonas. „Visko
dar nesiunčiu. Gali dingti pakely ar
laivas nuskęsti. Dalį archyvo palikau
kitam siuntimui”, – sakė V.Šliūpas.
V.Šliūpas Šiaulių rajone, Auksučiuose, yra įsteigęs eksperimentinį
ūkį, kuriame moko auginti retesnes
daržoves ir kitus augalus.
Dabar Šiaulių universitetas turi tris garbės narius. Pirmasis šį vardą 2000 m. pelnė Timothy Watson
– informacinių technologijų specialistas iš JAV. Antruoju garbės nariu
2002 m. tapo daktaras Max Schweizer – Šveicarijos Riufo fondo atstovas Baltijos šalims.
Iš „Šiaulių kraštas“,
2008 m. birželio 19 d.

VYTAUTAS ŠLIŪPAS SU ŠIAULIŲ UNIVERSITETO BIBLIOTEKOS DIREKTORE LORETA
BURBAITE (PIRMOJI IŠ KAIRĖS) IR KITOMIS BIBLIOTEKOS DARBUOTOJOMIS, KURIOS
PRI ŽIŪ RĖS DR . J. Š LIŪ PO AR CHY VĄ
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2008 m. birželio 5-6 d. LR Seime vyko didžiulė konferencija, skirta Lietuvos Sąjūdžio 20-mečiui, kurioje dalyvavo pranešėjai iš daugelio pasaulio šalių. Tarp jų buvo ir
Lietuvos ambasadorė Kanadoje Gintė Damušytė bei Argentinos lietuvis – buvęs Lietuvos garbės konsulas Argentinoje Algimantas Rastauskas. Spausdiname konferencijoje
jų skaitytus pranešimus.

Vidurio ir Rytų Europos išsivadavimo iš komunistinio
totalitarizmo atspindys Pietų Amerikoje
Algimantas Rastauskas

„...Li tu a nia se rá nu e va mente lib re, mas tem pra no o mas tar de,
pe ro ine xo rab le men te“ (Lie tu va bus
vėl lais va, anks čiau ar vė liau, bet
ne iš ven gia mai), – tai Argen ti no je
gi mu sio lie tu vio Se fe ri no Juk nevi čiaus žo džiai, ku rie skam bė jo 25
me tus, kiek vie ną sek ma die nį, Argen ti nos ra di jo ban go mis.
Argen ti nos ir ki tų Pie tų Ameri kos kraš tų lie tu viai tvir tai ti kė jo
Lie tu vos iš si lais vi ni mu ir jų veik los
pa grin das bu vo vi sais įma no mais
bū dais pri si dė ti prie to tiks lo įgyven di ni mo.
Lie tu vių Ben druo me nės Pietų Ame ri kos kraš tuo se bu vo ir yra
orga ni zuo tos. Se no ji, prieš ka ri nė,
emig ra ci ja bu vo su siorga ni za vu si
jau nuo pir mų jų emig ra ci jos lai kų.
Se niau sia Argen ti nos lie tu vių draugi ja ki tais me tais švęs 100 me tų jubi lie jų, ki ta mi nės 96 me tų veik los
me ti nes. Di džio ji dau gu ma Pie tų
Ame ri kos lie tu vių, jų orga ni za ci jų
ne pri ta rė nei so vie tų, nei vo kie čių
oku pa ci jai. Jau 1940-ai siais metais Lie tu vos pa siun ti ny bės Bu enos Ai rė se ini cia ty va Argen ti no je
bu vo įsteig tas „Lie tu vai iš lais vin ti
cen tras“, ku rio už duo tis bu vo dė ti
pa stan gas, kad Lie tu vos oku pa cija ne bū tų pri pa žin ta, rei ka lau ti jos
iš lais vi ni mo. Re zo liu ci jos, jų įteiki mas kraš tų val džios orga nams ir
pla ti ni mas vie ti nė je spau do je – tai
prie mo nės, ku rio mis bu vo sie kia ma
už kirs ti ke lią oku pa ci jos pri pa ži nimui. Nors dau gu ma Pie tų Ame rikos vals ty bių bu vo pri pa ži nu sios
de fac to Bal ti jos kraš tų oku pa ci ją ir

JE
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vi so Vi du rio ir Ry tų Eu ro pos blo ko
sta tus quo, pa verg tų jų kraš tų bendruo me nės ga lė jo – kar tais lais viau,
kar tais są ly gi nai – vys ty ti pro tes to
ak ci ją.
Lie tu vos at sto vy bė Argenti no je, vie nin te lė Pie tų Ame ri kos
že my ne, vys tė la bai stip rią veik lą,
skelb da ma ne tei sin gą Lie tu vos okupa ci ją. Įga lio ta sis mi nist ras Ka zimie ras Grau ži nis, kar tu su „Lie tuvai iš lais vin ti cen tro“ at sto vais ne
vie ną kar tą lan kė Argen ti nos pre ziden tą, įteik da mas pe ti ci jas Lie tu vos
klau si mu. Pe ti ci jo se bu vo iš dės ty tas
Lie tu vos oku pa ci jos įjun gi mo į So-

vie tų Są jun gą ne tei sė tu mas ir buvo pra šo ma įta ko ti ki tas vals ty bes
ir Jung ti nes Tau tas, kad rei ka lau tų
So vie tų Są jun gos grą žin ti Lie tu vai
ne pri klau so my bę. 1947-ai siais įgalio ta sis mi nist ras K. Grau ži nis vykdė ba da vi mo ak ci ją vie na me iš svarbiau sių Mon te vi deo vieš bu čių, siekda mas to kiu bū du at kreip ti Urug vajaus val džios ir spau dos dė me sį į
Lie tu vo je vyk do mą per se kio ji mą.
San ty kiai su oku puo ta tė vyne bu vo su dė tin gi. Kaip vi si ži nome, su si ra ši nė ji mas su Lie tu vo je
li ku siais gi mi nė mis bu vo cen zū ruoja mas, gi mi nės ne ga lė jo nu švies ti
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re a lios si tu a ci jos ir tik re tos ži nios,
at ėju sios ap lin ki niais ke liais, praneš da vo apie tai, kas ten vy ko: apie
areš tus, trė mi mus, per se kio ji mą,
ko lek ty vi za ci ją. Pie tų Ame ri kos lietu viams lan ky ti tė vy nę bu vo ne įmano ma.Tai lė mė ne tik so vie tų re ži mo
su var žy mai, bet ir Pie tų Ame ri kos
lie tu vių bai mė; bai mė bū ti su lai kytiems, bai mė pa kenk ti gi mi nėms.
1956-ai siais me tais pra si dėję ne ra mu mai Len ki jo je ir tra giš ki
įvy kiai Bu da peš te su pur tė, kaip ir
vi są pa sau lį, Pie tų Ame ri kos kraš tus
ir juo se gy ve nan čius lie tu vius. Pirmi nė in for ma ci ja at ėjo iš vie ti nės
spau dos ir ži nių agen tū rų. Nors tuos
įvy kius grei tai ap tem dė pra si dė jęs
Iz ra e lio-Egip to ka ras ir ki ti kon fliktai, ku rie mū sų ne ra mia me pa sau lyje yra ne si bai gian tys, mus, lie tu vius,
dau giau vei kė įvy kiai Veng ri jo je.
Tai bu vo lyg vil ties ki birkš tėlė, kad so vie ti nė sis te ma silps ta, o
gal ir pra de da by rė ti. Po veng rų suki li mo žiau raus su triuš ki ni mo vil tis
pa si kei tė nu si vy li mu. Bet nu si staty mas ne pa si kei tė: rei kė jo ir to liau
tęs ti prie ši ni mą si oku pa ci jai, siek ti
jos pa nai ki ni mo. Gal net prie šin gai:
nu si sta ty mas net su stip rė jo, ma tant
su ko kiu tvir tu mu ir pa si au ko ji mu
veng rai sten gė si tos, jiems jė ga primes tos, sis te mos at si kra ty ti. Vengri jos įvy kiai pa sau liui pa ro dė, koks
žiau rus yra ko mu nis ti nis re ži mas,
kad žmo nės, ne be iš tver da mi tos
prie spau dos, ne pai sy da mi net pa vojaus sa vo gy vy bei, sto jo į to kią nely gią ko vą.
Veng rų su ki li mas pa ska tino Pie tų Ame ri kos lie tu vius ieš koti nau jų bū dų prie šin tis oku pa ci jai.
Gi mė Pie tų Ame ri kos lie tu vių kongre sų idė ja. Tarp jų tiks lų bu vo paskelb ta: „...nu sta ty ti gai res to les nei
ko vai už Tė vy nės iš lais vi ni mą, primin ti mū sų bro liams Tė vy nė je, kad
ir to li mo je Pie tų Ame ri ko je gy ve ną
lie tu viai kar tu ken čia ir liū di bei kovo ja už sa vo tau tos lais vę...“
Pir ma sis kon gre sas įvy ko
1960-ai siais me tais Bu e nos Ai res
mies te, Argen ti no je; ant ra sis 1963iai siais me tais Mon te vi deo mies te,

Urug va ju je; tre čia sis 1965-ais metais – Sao Pau lo mies te, Bra zi li jo je,
ir ket vir ta sis 1967-ais me tais – vėl
Bu e nos Ai res, Argen ti no je. Kon gresuo se da ly va vo lie tu vių orga ni za cijų ir ben druo me nių va do vai ir at stovai iš Argen ti nos, Bra zi li jos, Urugva jaus, Či lės, Ve ne zu e los, Lie tu vos
di plo ma ti jos vir ši nin kas mi nis te ris
Sta sys Lo zo rai tis, Pa verg tų jų tau tų
ta ry bos, ku rios būs ti nė bu vo New
Yorke, JAV, pir mi nin kas Vac lo vas
Si dzi kau kas ir tos ta ry bos at sto vas
Argen ti no je len kas Zbig niev Kulpins ki, svar biau sių už sie nio lie tu vių
orga ni za ci jų, to kių kaip PLB, VLIKas, BAL Fas, va do vai ir at sto vai,
kraš tų, ku riuo se vy ko kon gre sai,
val džios at sto vai ir vi suo me ni nių
orga ni za ci jų va do vai, už sie nie čiai
sve čiai. Bu vo lan ko mi kraš to valdžios va do vai, to kie kaip Argenti nos pre zi den tas Ar tu ro Fron di zi,
pre zi den to pa va duo to jas – vi ce prezi den tas (Argen ti no je yra to kia insti tu ci ja) Car los Pe re te, Urug va jaus
vy riau sy bės ta ry bos na rys Pa y see
Re y es (ta da kraš tą val dė ka ri nin kų
ta ry ba). Jiems bu vo įtei kia mos kongre so pri im tos re zo liu ci jos, ku rio se
svar biau sias punk tas bu vo pra šy mas
da ry ti spau di mą So vie tų Są jun gai,
kad ji grą žin tų Lie tu vai lais vę ir nepri klau so my bę, iš ves da ma iš Lietu vos te ri to ri jos rau do ną ją ar mi ją.
Re zo liu ci jos bu vo siun čia mos Jungti nėms Tau toms, kraš tų val džios
ins ti tu ci joms ir spau dai.
Ant ra sis pa sau lį ir ypač mus,
lie tu vius, su jau di nęs įvy kis – „Prahos pa va sa ris“. Vėl mums sužibo
vil ties ki birkš tė lė, bet ir vėl už ge so.
Rei kė jo to liau at kak liai tęs ti Lie tuvos ir ki tų Vi du rio ir Ry tų Eu ro pos
kraš tų ne pri klau so my bės rei ka la vimų ak ci ją.
Dar bu vo suorga ni zuo ti du
kon gre sai, ku rie tu rė jo pa lai ky ti,
stip rin ti mū sų pa čių veik lą ir ne leisti Pie tų Ame ri kos kraš tų po li ti kams
ir vi suo me nei už mirš ti So vie tų Sąjun gos ne tei sin gai įvyk dy tos okupa ci jos. Kon gre sų orga ni za vi mas
nu trū ko dėl žy miai pa blo gė ju sios ir
vis be si kei čian čios po li ti nės pa dė-
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ties tuo se Pie tų Ame ri kos kraš tuose.
Tai, kas vy ko už va di na mo sios
„ge le ži nės už dan gos“, bu vo ži no ma
ir Pie tų Ame ri ko je ir di de lė da lis visuo me nės bei po li ti nių par ti jų smerkė Bal ti jos kraš tų oku pa ci ją ir Sovie tų Są jun gos įta kos sfe ron pa teku sių kraš tų, – Len ki jos, Veng ri jos,
Če kos lo va ki jos bei ki tų ko mu nis ti nį
re ži mą. Urug va jus Lie tu vos oku paci jos nie kuo met ne pri pa ži no, ir ka da
Argen ti na pri pa ži no Lie tu vos okupa ci ją de fac to, 1946-ais me tais, iš
Bu e nos Ai res į Mon te vi deo per kel ta
di plo ma ti nė at sto vy bė vei kė ten tol,
kol gy ve no pas ku ti nis di plo ma ti nis
at sto vas Ana to li jus Gri šo nas, t.y. iki
1978-jų me tų. Bra zi li ja ir to liau pripa ži no Lie tu vos kon su lą Po li šai tį,
nors jo veik lą bu vo šiek tiek ap ri boju si. Ta čiau kas vy ko Vi du rio ir Rytų Eu ro pos kraš tuo se, Pie tų Ame rikos ša lims bu vo tik vi sa me pa sau lyje vyks tan čių nuo la ti nių ne ra mu mų,
kan flik tų da lis. „Pra hos pa va sa rio“
me tu kaip tik vy ko ka ras Viet na me
ir jo ei ga už ėmė di de lę da lį ži niasklai dos. To dėl di de lę reikš mę tu rė jo
vi sų pa verg tų jų tau tų ben druo me nių
veik la, ku ri kė lė vie šu mon jų ša ly se
vyk do mą per se kio ji mą, rep re si jas.
Ne tik orga ni za ci jų pa reiš ki mais
val džios ins ti tu ci joms, spau dai, bet
ir ma ni fes ta ci jo mis mies tų gat vė se,
aikš tė se, prie So vie tų Są jun gos amba sa dos vi so kiais bū dais bu vo stengia ma si at kreip ti dė me sį į pa vergtų jų tau tų pa dė tį, į ten vyks tan čius
įvy kius, ne ra mu mus, ak cen tuo jant,
kad tie kraštai yra užim ti jė ga, o ki ti
įjung ti į so vie ti nę im pe ri ją. Veng rų
su ki li mo me tu, 1960 m. spa lio mėne sį, veng rų emig ran tai Bu e nos Airė se štur ma vo Veng ri jos am ba sa dą,
ap ver tė am ba sa dos ma ši ną, nu plė šė
nuo du rų len tą.
Pie tų Ame ri kos lie tu viai ypač
se kė Lie tu vos Są jū džio įsi stei gi mą,
džiau gė si lie tu viš kos tri spal vės,
him no, her bo su grą ži ni mu, tri spalvės iš kė li mu Ge di mi no kal ne, Vingio par ko mi tin gu, vi sus jau di no
Bal ti jos ke lias, o Ko vo 11-oji bu vo
nukelta į 24 psl.
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Parama rezistencijai anapus Atlanto
Gintė Damušytė

Lietuvos Respublikos ambasadorė Kanadoje, buvusi aktyvi JAV LB narė
Daugybė faktorių sovietų okupacijos laikotarpiu darė įtakos Baltijos klausimų traktavimui tarptautinėje arenoje. Vakarai buvo įsitikinę,
kad Baltijos valstybių klausimas bėgant laikui numirs natūralia mirtimi,
nes užsienyje likusios diplomatinės
atstovybės ir jų atstovai pradėjo išmirti ar tiesiog susidurti su finansinėmis ir politinėmis kliūtimis, ypač
8-ajame dešimtmetyje. Nors išeivija
ir aktyviai vykdė politinį lobizmą,
visuomenės informavimo kampanijas, rengė akcijas ir mitingus už
nepriklausomybę, turėjo ribotas galimybes keisti padėtį Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Ir Vakaruose mažai
kas tikėjo, kad Baltijos šalys galės
realiai atgauti nepriklausomybę.
Nepaisant šio požiūrio vis dėlto buvo išorinių veiksnių, kurie tarptautinėje darbotvarkėje išlaikė nepriklausomybės siekį. Išskiriu tris:
pirmas – Baltijos valstybių aneksijos
nepripažinimo politika; antras – Europos saugumo ir bendradarbiavimo
konferencijos procesas; ir trečias –
Jungtinių Amerikos Valstijų politika
9 dešimtmetyje. Tai sakydama pabrėžiu, kad visais trimis atvejais išeivija ir užsienio spauda atliko labai
reikšmingą vaidmenį.
Kalbant apie nepripažinimo
politiką reikia pasakyti, kad Jungtinės Valstijos dėl Baltijos valstybių
aneksijos nepripažinimo pirmą kartą pasisakė 1940 metais. Nepripažinimas Vakaruose nebuvo vieningas,
tvirčiausios politikos laikėsi gal JAV,
o kitų Vakarų valstybių poziciją buvo galima jau diferencijuoti. Tačiau
vis dėlto Baltijos valstybių emigrantai nuolat kėlė šį politikos klausimą
Washingtone, kitose sostinėse bei
tarptautinėse organizacijose, todėl
Šaltojo karo laikotarpiu jis ir išliko
aktualus. Išliko tiesiog moralinis imperatyvas ir teisinė nuostata, kuria
dešimtmečiais buvo vadovaujamasi
ar bent naudojamasi politiškai pa-

GINTĖ DAMUŠYTĖ

KON FE REN CI JO JE

VILNIUJE

rankiais momentais. Jeigu to nebūtų buvę, tai Baltijos valstybės galėjo
būti išbrauktos iš bet kokio tarptautinio konteksto.
Čia paminėsiu tik vieną pavyzdį – 1979 metais Molotovo-Ribentropo pakto 40-mečio proga 45ki Baltijos valstybių atstovai pasirašė po peticija, adresuota Jungtinių
Tautų generaliniam sekretoriui ir kelių šalių vyriausybėms. Jie reikalavo
viešo pakto pasmerkimo ir Baltijos
tautų apsisprendimo teisės pripažinimo. Šis drąsus žingsnis tikrai susilaukė nemažai dėmesio užsienio
spaudoje ir tiesiog suteikė impulsą
nevyriausybinėms organizacijoms
imtis konkrečių veiksmų Jungtinėse Tautose, Europos Parlamente ir
kituose tarptautiniuose forumuose.
Pavyzdžiui, 1983 metais Europos
Parlamentas, remdamasis šia peticija, pirmą kartą priėmė rezoliuciją ir
ragino iškelti laisvės bylą Jungtinių
Tautų dekolonizacijos komitete.

Norėčiau pažymėti, kad New
Yorke veikė Lietuvių katalikų religinė šalpa, vadovaujama kunigo
Kazimiero Pugevičiaus, ir žinių padalinys – Lietuvių informacijos centras, kurio veiklą motyvavo labai paprasta nuostata, būtent, kad moderni
visuomenė, nepaisant politinių sąlygų ar laiko dvasios, ne vien aukštai
vertina informacijos reikšmę, bet ir
jaučia jos galią, nes ji formuoja viešąją nuomonę. Vienas iš informacijos centro tikslų ir buvo aktyviomis
priemonėmis formuoti tą tarptautinę
viešąją nuomonę, kad ji būtų palankesnė Lietuvos nepriklausomybės
siekiui ir galop remtų nepriklausomybės atkūrimą.
Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijos procesas
ir susitarimai, priimti Helsinkyje,
geidė Rytų ir Vakarų politinės įtampo atoslūgio (…) Nekomentuosiu viso baigiamojo akto turinio, tik žymėsiu, kad po jo paskelbimo Helsinkio
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grupės išdygo Rytų Europos šalyse,
įskaičiuojant ir Lietuvą. Ir nors akte
slypėjo tam tikri pavojai, vis vien ir
Helsinkio grupėms, ir išeiviams užsienyje pavyko panaudoti tą dokumentą, iškelti laisvės bylą į naujas
aukštumas, pavyzdžiui, atkreipiant
dėmesį į žmogaus teisių klausimus,
apsisprendimo teisę, sąžiningą tarptautinės teisės prievolių vykdymą.
Man pačiai, kaip Informacijos centro vadovei, teko dalyvauti daugelyje
Helsinkio akto peržiūros konferencijų, kurių metu buvo susitinkama su
valstybių delegacijomis, rengiami
leidiniai ir parodos apie Lietuvos
padėtį. Šią veiklą labai aktyviai rėmė Pasaulio Lietuvių Bendruomenė.
O atgimimo laikotarpiu Sąjūdžio ar
kitiems atstovams iš Baltijos valstybių rengdavome spaudos konferencijas, juos pristatydami valstybių
delegacijoms, kaip antai, 1990 metais Kopenhagoje tokios konferencijos metu buvo įteiktas Lietuvos
Aukščiausiosios Tarybos pirmininko
profesoriaus V. Landsbergio laiškas,
prašantis priimti Lietuvą kaip stebėtoją į šią organizaciją. Visi puikiai
suprato, kad tokiam prašymui nebus
pritarta, nes bent viena iš jos narių,
Sovietų Sąjunga, tokiam sprendimui
nepritars, bet tokio prašymo įteikimas buvo signalas Vakarams ir politiškai reikšmingas žingsnis pačiai
Lietuvai.
Dėl JAV politikos IX dešimtmetyje. Pažymėsiu, kad su JAV prezidentu R.Reaganu siejama Šaltojo
karo pabaiga, Sovietų Sąjungos griū-

tis. Nors jo politika vieniems sukėlė
nuogąstavimų, o kartais ir paniką,
tačiau jis nuolat pabrėždavo, kad siekia pakeisti politiką pagrindinio Šaltojo karo varžovo atžvilgiu, tiesiog
nutardamas vadovautis nuostata, kad
toji blogio imperija yra neteisėta ir
turėtų būti žlugdoma taikiais būdais.
Jo vadovavimo metu, sakyčiau, Baltijos šalių išeiviai jautė stiprų politinį užnugarį. Šio politiko laikysena,
juolab pasikeitimai Rytų Europoje,
paskatino išeivius ne tik stiprinti politinę veiklą, bet ir imtis kitų priemonių, būtent – telkti finansinę paramą
Sąjūdžiui, kitoms organizacijoms ir
nepriklausomai spaudai. O ta finansinė parama pasireiškė įvairiomis
formomis: buvo perkama įranga, pavyzdžiui, kompiuteriai, komunikacijos priemonės, popierius nepriklausomos spaudos leidiniams, vaistai,
medicinos įranga, knygų siuntos ir
panašiai. Tik pažymėsiu, kad Informacijos centro New Yorke tikslas
buvo sudominti masines informacijos priemones ir per ją – politikus ir
plačiąją visuomenę Lietuvos laisvės
byla. Įdomu yra tai, kad, siekiant šio
pagrindinio tikslo, pavyko atlikti ir
kitų, ne mažiau reikšmingų užduočių: palaikyti glaudų ryšį tarp pasaulyje pasklidusių ir Lietuvai prijaučiančių tautiečių, mobilizuojant juos
tapti svarbiais politikos veiksniais
savo gyvenamosiose šalyse, atlikti
de facto Lietuvos atstovybės funkcijas skleidžiant ne tik informaciją,
kuri tiesioginiais keliais nerasdavo
atgarsio užsienyje, bet ir organizuo-

jant Sąjūdžio ir kitų Lietuvos atstovų vizitus užsienyje, jų susitikimus
su Vakarų šalių politikais ir spaudos
atstovais. Pagrindą šiai veiklai davė
mūsų labai glaudus bendradarbiavimas su pogrindžio spaudos leidėjais,
ypač Lietuvos Katalikų Bažnyčios
kronikos leidėjais. Į tą pogrindžio
spaudos gabenimo darbą aktyviai
buvo įsitraukę ne tik Lietuvos rezistentai ir jiems prijaučiantys akademikai, bet ir kai kurie užsienio diplomatai ir korespondentai.
Baigdama aš tik norėčiau pridurti, kad išeivija ir spauda atliko
reikšmingą pagalbinį vaidmenį tautų išsivadavimo procese, ir ne dėl to,
kad jie būtų tokias permainas pranašavę, juolab nulėmę, o todėl, kad jie
suprato tiesos ir teisingumo, viešosios nuomonės formavimo ir vykstančių permainų svarbą, ypač Europos saugumo ir apskritai demokratinio pasaulio ateities kontekste.
Išeivija siekė atsiliepti į Lietuvos
rūpesčius ir suteikti jos nepriklausomybės siekiui svaresnę paramą, o
objektyviai ir profesionaliai dirbanti
užsienio spauda informavo visuomenę apie dramatiškas permainas
Rytų Europoje. Ir šie veiksniai, nors
dažnai veikė nepriklausomai vienas
nuo kito, vis dėlto vienas kitą stipriai papildė ir platesnių tarptautinių
procesų fone padėjo Rytų Europai
išsilaisvinti.
Pranešimas Sąjūdžio 20mečio konferencijoje LR Seime,
2008 m. birželio 5-6 d.

atkelta iš 22 psl.
džiaugs min gai ir iškil min gai su tikta. Vė liau vėl su spau dė mū sų šir dis
Sau sio 13-sios įvy kiai, eko no mi nė
ir energe ti nė blo ka da, Me di nin kų
tra giš kas už puo lis. Ypač bu vo užsi de gęs jau ni mas; ren gė ma ni fes taci jas, rin ko pa ra šus mies to cen tre
po pra šy mu Argen ti nos vy riau sy bei
pri pa žin ti Lie tu vos ne pri klau so mybę, lan kė Argen ti nos de pu ta tus ir
se na to rius tuo pa čiu tiks lu.
Pa ga liau lie tu vių nuo la ti nis

bel di ma sis į Argen ti nos vy riau sy bės
du ris su lau kė at pil do: Argen ti na buvo pir mo ji Ame ri kos že my no ir aštun to ji vi so pa sau lio vals ty bė, pripa ži nu si Lie tu vos ne pri klau so my bę
1991 m. rug pjū čio 25 d.
Kaip daž niau sia bū na: dau gelis iš tų, ku rie dau giau sia už lais vę
ir ne pri klau so my bę ko vo ja, jos nesu lau kia, bet iš ko vo ja są ly gas, kad
ja ga lė tų gė rė tis jų pa se kė jai. Šio
pro ce so ei go je Lie tu vo je ir ki tuo se
ko mu niz mo pa verg tuo se kraš tuo se

dau ge lis ir gy vy bę dėl to pa au ko jo.
Mes šian dien su pa gar ba ir dė kingu mu pri si me na me tuos įvy kius, tą
pro ce są, ku ris lei džia mums da bar
lais vai orga ni zuo tis ir gy ven ti. Buda peš to ir Pra hos įvy kiai, Ro mo Kalan tos au ka, „So li dar nosc“ at kak li
veik la, Są jū džio pa si ry ži mas liks
am ži ni to pro ce so liu di nin kai.
Pranešimas Sąjūdžio 20mečio konferencijoje LR Seime
2008 m. birželio 5-6 d.
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tėvynėje

J.Kazickas apdovanotas ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“

Prezidentas Valdas Adamkus
ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Didžiuoju kryžiumi apdovanojo dr.
Juozą Kazicką iš JAV. Šis apdovanojimas verslininkui, visuomenės
veikėjui, filantropui, mecenatui J.
Kazickui paskirtas už asmeninius
nuopelnus atkuriant Lietuvos nepriklausomybę ir užtikrinant mūsų
valstybės tarptautinį pripažinimą, už
nuolatines pastangas stiprinti Lietuvos ekonomiką bei remiant Lietuvos
kultūrą, mokslą, švietimą ir sportą.
Išeivijos lietuviui, daug prisidėjusiam įtvirtinant Lietuvos nepri-

klausomybės pripažinimą bei pagalbą formuojant naujus ekonominius
santykius, suteiktas ne vienas garbės
vardas.
1918 m. gimęs Sibire, caro
tremtinių šeimoje, 1937-1940 m. J.
Kazickas studijavo ekonomiką Vytauto Didžiojo universitete Kaune,
1942 m. baigė Vilniaus universitetą,
o emigravęs iš Lietuvos tęsė studijas Vokietijoje ir JAV. Nuo 1951 m.
– daugelio tarptautinių bendrovių
ekonomikos politikos konsultantas,
investicijų fondų, komercinių bankų direktorius. Žymus išeivijos vei-

kėjas, turėdamas daug asmeninių ir
dalykinių ryšių su JAV vadovais ir
įtakingais asmenimis, kėlė Lietuvos
okupacijos problemą ir jos panaikinimo būtinumą. Atkūrus Lietuvos
nepriklausomybę J. Kazickas organizavo didžiųjų JAV finansinių fondų vadovų ir jų atstovų vizitus į Baltijos šalis, buvo tarptautinės Baltijos
valstybių komisijos konsultantas.
1991 m. žymus verslininkas Vilniuje
įsteigė pirmąją Baltijos šalyse privataus kapitalo telekomunikacijų įmonę „Litcom“ (vėliau „Omnitel“).

Marijampolės garbės vardas – išeivijos dailininkei

Gegužės 30 d. Marijampolės kultūros centre atidaryta Dailės
galerija, pavadinta mecenatės Magdalenos Birutės Stankūnienės, gyvenančios Amerikoje, Chicagoje,
vardu ir jai įteiktas Marijampolės
savivaldybės Garbės piliečio vardo
ženklas. Šis vardas suteikiamas už
ypatingus nuopelnus šiam kraštui ir
visai Lietuvai. Muziejams, bibliotekoms, ligoninėms ir kitoms įstaigoms menininkė yra padovanojusi
daug savo paveikslų, tarpininkavo,
kad į Lietuvą iš užsienio sugrįžtų kitų lietuvių menininkų kūriniai. M.B.
Stankūnienė – dešimtoji Marijampolės savivaldybės Garbės pilietė.
Marijampolės dailės galerijoje eksponuojami garsiausių Sūduvos
krašto dailininkų darbai: M.B. Stankūnienės, Petro Aleksandravičiaus,
Vlado Karatajaus, Vytauto Ciplijausko, Mečislovo Ostrausko ir kt.
Iš viso saugyklose yra sukaupta per
1500 kraštiečių darbų, kurie pakaitomis bus eksponuojami naujojoje
galerijoje.
Mecenatė, ir savo gimtajam
Vilkaviškiui jau padovanojusi krašto
muziejų, galvoja apie tolesnius darbus – Paežerių dvare, Vilkaviškio rajone, ji ketina steigti dar vieną menų
galeriją, kurioje būtų eksponuojami
viso Sūduvos krašto menininkų kūri-

KIA

MAGDALENAI B. STANKŪNIENEI MARIJAMPOLĖS PILIEČIO GARBĖS ŽENKLĄ ĮTEIMARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS MERAS ROLANDAS JONIKAS

niai. Šią vasarą M. B. Stankūnienės
dailės paroda „Po pasaulio skliautu“
veikė ir Druskininkuose, V. K. Jonyno galerijoje.
Kitame numeryje papasakosime apie Kėdainiuose veikiančią
taip pat JAV, Chicagoje, gyvenančios dailininkės Janinos Monkutės
Marks įsteigtą ir išlaikomą galeriją,
kurioje šią vasarą gegužės 9-birželio
13 d. veikė septynių Amerikos lietu-

vių dailininkių – tekstilininkių paroda „Tolima/artima žemė“, kurioje
dalyvavo Regina Palaitytė Benson,
Ada Sutkuvienė, Magdalena Birutė
Stankūnienė, Liucija J. Kryževičienė Hutcheon, Donna Rhae Prūsaitė
Marder, Ina Nenortienė ir Zita Sodeikienė. Šiuo metu ten veikia pačios galerijos savininkės J. Monkutės Marks tekstilės paroda.
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JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE

Atlanto nugalėtojai prisiminti Chicagoje
Atlantą mažu lėktuvėliu, pavadintu „Lituanica“, perskridusių ir
netoli savo tikslo – Lietuvos – žuvusių drąsių lakūnų Stepono Dariaus ir
Stasio Girėno atminimui prie jiems
pastatyto paminklo Chicagos Marquette Park rajone jo atidengimo dieną,
1935 m. liepos 28-ąją, buvo susirinkę net apie 60 tūkstančių žmonių. O
šiemet liepos 13 d. vykusiame šio
transatlantinio skrydžio 75-ųjų metinių paminėjime dalyvių tebuvo keli
šimtai. Tačiau žinant, kad iškilmėms
buvo pradėta ruoštis tik likus maždaug trims savaitėms iki reikšmingos datos, reikia pasveikinti rengėjus ir su tokiais, palyginus neblogais
rezultatais.
Drąsių lakūnų žygio pagerbimas buvo pradėtas pamaldomis
Marquette Parko lietuvių bažnyčioje. Mišias čia aukojo keturi kunigai:
A. Markus, J. Kelpšas, K. Trimakas
ir A. Gražulis. Po pamaldų renginio
dalyvių eisena link Dariaus ir Girėno
paminklo nusidriekė per kelis kvar-

talus. Eisenoje buvo galima pamatyti Amerikos legiono lietuviškųjų
postų narius, Lietuvos vyčių, JAV
Lietuvių Bendruomenės, Šaulių bei
kitų lietuviškų organizacijų atstovus
su trispalvėmis. Link paminklo riedėjo ir senoviniai automobiliai. Bene seniausias iš jų buvo – 1929 metų
„Fordas“. Daugiausia dėmesio susilaukė iš „Ragtops“ automobilių muziejaus Michigan City, IN, pasiskolintas 1932 m. „Rolls Royce“ – organizatoriai teigė, kad tokio modelio
automobiliu drąsieji lakūnai važinėdavę po Chicagą ir taip populiarindavę savo skrydį per Atlantą.
Prie paminklo kalbėjo Lietuvos gen. konsulas Chicagoje A. Daunoravičius, su kuriuo, pasibaigus
kadencijai, čikagiečiai atsisveikino;
Amerikos lietuvių tarybos pirmininkas S. Kuprys. Nors šie metai
Amerikoje yra rinkimų laikas, tačiau
gera proga pasireklamuoti lietuvių
tarpe nepasinaudojo joks amerikiečių politikas – minėjime nematėme
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atstovų nei iš Chicagos miesto, nei
iš federalinės valdžios. Tik vienas iš
minėjimo organizatorių – Joe Kulys
renginio metu perskaitė ilgesnį laišką, gautą iš JAV kongreso nario Dan
Lipinski, ir trijų Chicagos miesto tarybos narių rezoliuciją.
Prie paminklo buvo padėti
įvairių organizacijų atvežti vainikai
bei gėlės, kun. J. Kelpšas ir evangelikų vyskupas emeritas Hansas
Dumpys perskaitė invokacijas. Atlanto nugalėtojų testamentą priminė
būsimasis lakūnas Martynas Jonikas.
Chicagoje gyvenanti Vilija Vakarytė
padeklamavo savo kūrybos eilėraštį
„Dariui ir Girėnui“. Minėjimo pabaigoje jo vedėja Vilma Jarulienė
prie mikrofono pakvietė verslininką,
Lietuvos garbės konsulą Floridoje
Stanley Balzeką, Jr, kuris prisimena
tas dienas, kai Darius ir Girėnas ruošėsi savo istoriniam žygiui.
Edvardas Šulaitis
Autoriaus nuotrauka

plb kraštų žinios

Iškilmingai
paminėtas
Sąjūdžio 20-metis
Birželio 3 d. Londone iškilmingai buvo paminėtas Lietuvos
Sąjūdžio 20-metis. Europos-Atlantinės grupės (E-AG) kvietimu Jungtinėje Karalystėje lankėsi Sąjūdžio
ir atsikūrusios Lietuvos vadovas,
Europos Parlamento narys, prezidentas Vytautas Landsbergis. Europos-Atlantinė grupė, įkurta 1954 m.
Elma Dangerfield ir lordo Layton
(abu mirę), yra vienas įtakingiausių
Jungtinės Karalystės nepartinių politinių forumų, kuriame parlamentarai, diplomatai, žinovai susirenka
neformaliai diskutuoti aktualiais
tarptautiniais klausimais. Grupė padeda plėtoti artimesnius Europos ir
JAV bei Kanados santykius. Nedaug
politikų yra kviečiami kalbėti antrą
kartą. V. Landsbergis buvo ypač pagerbtas – jo garbei buvo surengta vakarienė Oxford ir Cambridge klube
Londone, į kurį patekti galėjo ne visi
Europos-Atlanto grupės nariai. Buvo žymiai daugiau norinčių nei bilietų, nors vieno bilieto kaina buvo 130
dol. Net kilmingi asmenys, kurie per
vėlai susigriebė, negalėjo patekti į
vakarienę. Paskutinę savaitę bilietus
galėjo gauti tik ambasadoriai, lordai,
parlamentarai.
Vienas paskui kitą įvyko trys
renginiai: arbatėlė Lordų Rūmuose
lordo Dykes kvietimu 5 val. po pietų, Lietuvos ambasados organizuotas
priėmimas Parlamente, Jubilee Room 7 val. vakare, kur buvo rodoma
paroda apie Lietuvos valstybės atkūrimą, o 8 val. vakaro įvyko EuroposAtlantinės grupės vakarienė ypatingo svečio garbei Oxford ir Cambridge klube, Londono centre.
Iškilmingus pietus surengė
Lietuvos ambasadorius Jungtinėje
Karalystėje Vygaudas Ušackas, pa-

DIDŽIOJOJE BRITANIJOJE

PROF. VYTAUTAS LANDSBERGIS

SU

JULIA CAUCHMAN,

KI LU SIA IŠ

GELGAU-

DIŠKIO DVA RO

kvietė Latvijos ambasadorių Londone ir buvusius britų ambasadorius
Vilniuje, Lordų rūmų ir Parlamento
narius, konservatorių šešėlinės Vyriausybės narius. Pietų metu buvo
aptarti dabartiniai Europos santykiai
su Rusija, energetikos problemos,
pasakojamos kai kurios svarbios detalės apie Sąjūdžio kūrimą.
Arbatėlėje Lordų rūmuose dalyvavo lordas Dykes, buvęs Liberalų
partijos užsienio politikos vadovas,
parlamento narys Geoffrey Clifton
Brown, Lietuvos ambasadorius Vygaudas Ušackas, European-Atlantic
grupės direktorius Justin Glass, Lietuvos ambasadoriaus patarėjas Jonas
Grinevičius ir kt.
Į Lietuvos ambasados suorganizuotą priėmimą Parlamente buvo
pakviesti Lietuvių Bendruomenės ir
lietuviškų organizacijų atstovai.
Sąjūdžio gimimas buvo lietuvių tautą telkianti diena, kai, palankioms aplinkybėms besiklostant,
prasiveržė siekis vėl bandyti atkurti
nepriklausomybę, tęsiant partizaninio karo, rezistencinio laikotarpio
tradicijas, tik šį kartą taikiu būdu
– masinių mitingų ir demonstracijų
keliu. Prof. V. Landsbergio 20 minučių kalba sužavėjo susirinkusius,

ypač jaunimą, į kurį jis kreipėsi ir
lietuviškai, ir angliškai, sakydamas,
kad jie yra reikalingi Lietuvai.
Iškilmingą EAG vakarienę
vedė konservatorius parlamentaras
Brown, dalyvavo lordas Dykes, lordas Judd, kuris ypač domisi žmogaus teisių klausimais. Dalyvavo
ambasadoriai, diplomatai, parlamentarai, akademikai, verslininkai, iš viso apie šimtą žmonių. Pirmininkas
Brown pristatė V. Landsbergį kaip
vieną iškiliausių pasaulio žmonių,
lygindamas jį su Motina Terese, Nelson Mandela ir, kaip konservatorius,
su Margaret Thatcher. Jis sakė, jog
Landsbergis, turėdamas nepaprastos
drąsos ir viziją, sugebėjo taikiu būdu
vesti Lietuvą į laisvę ir nepriklausomybę. Sužlugus bankrutuojančiai
blogio imperijai Lietuva svariai prisidėjo perbraižant Europos politinį
žemėlapį.
Savo kalboje V. Landsbergis pabrėžė matęs paaštrėjusį nedemokratinių valstybių konfliktą su
demokratijomis, padidėjusį Rusijos
agresyvumą. Jo pastebėjimu, įdomi
detalė: kaltinamasis, dalyvavęs teroristiniame britų piliečio nužudyme
Londone, išrinktas į Rusijos dūmą.
Dr. Darius Furmonavičius
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AUSTRALIJOJE

Kultūros diena Melbourne

Balandžio 13 d. Melbourne vyko kultūros popietė, kurią surengė ALB Krašto valdyba, norėdama prisidėti prie lietuvių kultūros vystymo pasaulyje. Aida Gogelytė iš popietės parengė radijo reportažą ir lietuviškoje programoje per SBS etninę radijo
stotį pagarsino visos Australijos bendruomenėms. Buvo
renkamos aukos vaikų ir jaunimo, dalyvausiančio Australijos lietuvių dienų meno parodoje šių metų pabaigoje
Sydnėjuje, premijoms.
BIRUTĖ KYMANTIENĖ,

VILNIUJE, PADAINŲ ŠVENTĘ, VYKSIAN ČIĄ 2009 M . L IE TU VO JE . A UST RA LI JOS LB AT STO VAUS CHO RIS TŲ BŪ RYS IR TAU KĄ TIK DA LY VAVU SI

KULTŪROS

SE MI NA RE

PA SA KO JO ĮSPŪ DŽIUS IR PA SI DA LI JO ŽINIO MIS APIE AT EI NAN ČIĄ
TI NIŲ ŠO KIŲ ŠO KĖ JAI

PARENGĖ BIRUTĖ PRAŠMUTAITĖ

MELBOURNO FOLKLORO DAINININKAI „KAIMAS“ (VAD. EDIS LIPŠYS).
DAINININKAI PRAŠĖSI LEISTI ATLIKTI DAUGIAU DAINŲ, NES TĄ DIENĄ JŲ
DAINAVIMAS BUVO ĮRAŠINĖJAMAS Į CD. JIE JAU YRA IŠLEIDĘ DU DISKUS
„DANOS

SE SĖS “ MO TE RŲ CHO RĄ

SU DA RO VY RES NĖS SKAU TĖS .

JOS

(VADOVĖ DANUTĖ LEVICKIENĖ).

RUOŠIA SI IŠ LEIS TI SAVO PLOKŠ TE LĘ
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ALGIS KLIMAS PAGROJO

MIRANDA TIGANI

IŠ

KŪ RI NIUS , VIE NAS IŠ JŲ

„RUDENS

IL GE SYS “

GI TA RA

GEELONGO PAGROJO DU
– JOS PAČIOS SUKURTAS

plb kraštų žinios

Australijos Lietuvių Bendruomenės pirmininkų suvažiavimas
Birželio 7-8 d. Melbourno lietuvių namuose ALB Krašto valdyba
surengė Australijos Lietuvių Bendruomenės (ALB) pirmininkų suvažiavimą. Tas savaitgalis Australijoje
yra ilgasis savaitgalis, švenčiant Karalienės Elzbietos gimtadienį. Tad
nutarėm dvi iš tų dienų pašvęsti lietuvybei. Seniai šiemet nebuvo vykęs
pirmininkų suvažiavimas. Kas dveji
metai, vykstant Australijos lietuvių
dienoms, vykdavo ALB tarybos suvažiavimai. Tačiau Lietuvių dienų
metu tarybos nariai turi ir kitų pareigų, pvz., dalyvauti tautinių šokių arba chorų repeticijose. Ne visi nariai
gali išbūti visą suvažiavimą. Buvo
susilaukta susidomėjimo iš apylinkių, tad nutarta sueiti šiais metais.
Iš Sydnėjaus atvyko trys apylinkės valdybos nariai: Greta Fletcher Savickaitė (pirmininkė), Teodoras Rotcas ir Rymante Gell, SBS
lietuviškos radijo programos vedėja,
ir lietuvių mokyklos vadovė Jadvyga
Dambrauskienė. Iš sostinės – Canberos dalyvavo Jonas Mockūnas (pirmininkas) ir Sigita Gailiūnaitė. Iš
Geelongo dalyvavo Stasys Šutas (pirmininkas) ir Kaja Starinskas. O Melbourno apylinkės valdybai atstovavo
dr. Kazys Zdanius. Kiti melburniškiai: Dona Sadauskaitė Gaylard, Aida Gogelytė, SBS lietuviškos radijo
programos vedėja su dukra Kazyte ir
Algis Šimkus, OAM, AL fondo pirmininkas ir dabartinės ALB Krašto
tarybos pirmininkas. ALB Krašto
valdybai atstovavo penki nariai: Birutė Prašmutaitė (pirmininkė), Lilija
Kozlovskienė, Dennis Gaylard, Loreta Cižauskaitė Tigani ir Andrius
Vaitiekūnas.
Nemažai mūsų bendruomenininkų yra viduriniosios kartos, bet
suvažiavime dalyvavo ir naujųjų
emigrantų bei jaunimo atstovų.
Pirmojoje sesijoje, kurią vedė Birutė Prašmutaitė, buvo aptarti
šie reikalai: ALB archyvas (vadovas
Viktoras Baltutis dėl amžiaus kitais
metais jau ketina pasitraukti iš parei-

gų). Visos apylinkės buvo paragintos
nedelsiant persiųsti bendruomenių
archyvinę medžiagą į ALB archyvą Adelaidėje. Buvo paminėta, kad
PLB Valdyba vykdo archyvų projektą; sydnėjiškė dr. Luda Popenhagen,
dabar gyvenanti Los Angeles, rašo
knygą anglų kalba apie Australijos
lietuvius; knygą norima išleisti 2009
m., minint Lietuvos vardo paminėjimo 1000-metį. Naujausias žinias
perdavė Sydnėjaus atstovai: Bankstown miesto rotušės salės suremontuotos ir dabar daugiau parengimų
vyks arčiau Lietuvių klubo „Dainava“. Į AL dienas iš Lietuvos atvyksta
folkloro grupė „Sutaras“, finansuojamas TMIDo, ir du baleto šokėjai,
kurie turės progos aplankyti Australijos baleto kompaniją; aptarta provizorinė ALB Tarybos suvažiavimo
programa; nutarta sumažinti miestų
atstovų skaičių, nes sunkiau darosi
surasti tinkamų ir norinčių dalyvauti
suvažiavime; pranešta, kad ALB pirmininkė kartu su ALJS atstovu Giriu
Antanaičiu dalyvaus PLB pirmininkų suvažiavime.
Antrojoje sesijoje, kurią vedė
Dennis Gaylard, kalbėta apie naujųjų lietuvių verbavimą emigruoti
į Autraliją. Ši tema buvo diskutuojama ir dviejuose praėjusiuose suvažiavimuose ir buvo priimta rezoliucija. Mūsų bendruomenė maža ir
sensta. Australija toli nuo Lietuvos,
todėl pastaraisiais 15 m. yra atvykę
tiktai apie 500-1000 naujųjų lietuvių. Dennis pristatė Henriko Antanaičio pasiūlytą projektą vykti į
Airiją kviesti naujuosius emigrantus. Suvažiavimo dalyviai nepalaikė
šio projekto įgyvendinimą, nes nėra
kam tuo užsiimti ir nėra lėšų. Daug
medžiagos galima rasti valdžios interneto puslapiuose. Buvo kalbama,
kad būtų naudinga pagrindiniuose
miestuose sudaryti grupes, kurios
padėtų naujiesiems atvykėliams: ne
surasti darbo, bet duoti patarimų,
įskaitant ir Letuvių Bendruomenės
veiklą. Nutarta į naująją ALB sve-

tainę dėti informaciją lietuvių kalba
apie emigravimo taisykles ir mūsų
bendruomenę.
Trečiąją sesiją vedė Loreta
Čižauskaitė Tigani. Buvo diskutuojama apie dalyvavimą Dainų šventėje Lietuvoje 2009; reikia surasti
koordinatorių, kuris palaikytų ryšius
su išeivijos meno vadovais. Visi
miestai buvo prašomi susisiekti su
jų tautinių šokių grupėmis ir chorais
sužinoti, kiek iš jų tuo domisi. Buvo
aptarta šokėjų tautinių rūbų problema: trūksta tautinių rūbų, ypač vaikų grupėms. Ieškomi žmonės, kurie
audžia Australijoje ir Lietuvoje. Loreta parodė įvairių tipų tautinių rūbų
modelius. Buvo nutarta, kad mums
geriausiai tinka Australijoje įprasti –
Tamošaičių stiliaus, t.y. XX amžiaus
pirmosios pusės koncertiniai rūbai.
Bus prašoma buvusių šokėjų perduoti savo rūbus jaunesniems.
Buvo kalbama apie TMIDo
padovanotus išteklius – knygas mokykloms, CD ir DVD. Jau keletas
bendruomenių suruošė filmų popietes. Esame dėkingi TMIDui ir Lietuvių liaudies kultūros centrui už padovanotą vaizdinę medžiagą. Ypač jaunimui svarbu pamatyti, kaip Lietuva
atrodo, kokie papročiai ir t.t. Keletą
tų filmų galima žiūrėti lietuvių arba
anglų kalba, kas naudinga mišrioms
šeimoms.
Dabartinė Krašto valdyba pareiškė, kad jos darbe yra daug administravimo, reikia palaikyti ryšius ne
tiktai su PLB valdyba, bet ir su Lietuvos tautinių mažumų ir išeivijos
departamentu; departamentas prašo
pildyti anketas apie lietuvių kalbos
mokyklas, kultūrinius vienetus, ALB
istoriją, ALB struktūrą, bibliotekas,
lietuvių namus. Šis darbas reikalauja
nemažai laiko.
Buvo pasiūlyta dabartinei
ALB KV tęsti darbą dar dvejus metus, jeigu Sydnėjus nesudarys naujos
valdybos. Kol kas tiktai du iš dabartinės valdybos sutiko pasilikti.
Po diskusijų nemažai dalyvių
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AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS SUVAŽIAVIMO
susirinko pavakarieniauti ir pabendrauti pas ALB KV narį Andrių Vaitiekūną. Vėliau atvyko ir mūsų klebonas kun. Algis Šimkus.
Sekmadienio rytą pradėjome
lietuviškomis šv. Mišiomis.
Ketvirtąją sesiją vedė B.
Prašmutaitė, kuri pranešė apie švietimo padėtį Australijoje ir TMIDo
ﬁnansuotą mokytojos iškvietimą mėnesiui iš Lietuvos. Jau sudaryta provizorinė programa šešių dienų kursams rugsėjo mėnesį Melbourne. Temos: „Didžiuojuosi Lietuva – ji man
vienintelė“; „Vilniaus senamiestis
– UNESCO pasaulio kultūros paveldas“; „Lietuva praeityje“; „Šventės ir
papročiai“; „Nepriklausomybė atgauta“. Vyks užbaigtuvės, kur bus kviesti tėvai ir visi susidomėję. Iš Vilniaus
atvyksta Auksė Pleikienė. Su ja savo lėšomis atvyksta Eglė Černiuvienė, kuri padės ir bus vertėja, nes ne
visi vaikai moka lietuviškai. Vaikų
darželis veiks iki pietų, o vyresnės
dvi klasės Lietuvių namuose praleis
visą dieną. Numatoma, kad mokytoja
taip pat aplankys Adelaidės ir Sydnėjaus lietuvių mokyklas.

DA LY VIAI

Buvo diskutuota apie dvigubą
pilietybę. Suvažiavimas nutarė Lietuvos Respublikos Seimui pareikšti,
kad visi lietuviai būtų laikomi lygūs
ir turėtų teisę išlaikyti Lietuvos pilietybę. Taip pat buvo kalbėta apie ateinančius rinkimus Lietuvoje, prašant,
kad garbės konsulai parūpintų balsavimo korteles tiems miestams, kur
nėra konsulo.
Penktąją sesiją vedė Andrius
Vaitiekūnas. Ypač opus klausimas
buvo „Tėviškės aidų“ laikraščio galimybė netolimoje ateityje užsidaryti. AL Katalikų federacijos pirmininkė Birutė Kymantienė prašė, kad suvažiavimas padiskutuotų galimybę
„Tėviškės aidams“ prisijungti kaip
priedas prie bendruomenės laikraščio „Mūsų pastogė“. Suvažiavimas
pritarė šitam pasiūlymui, nurodant,
kad federacija turi kreiptis į Lietuvių spaudos sąjungą su pasiūlymu,
įskaitant ir finansavimo klausimą.
Buvo kalbama apie SBS lietuvišką
radiją – kaip svarbu išlaikyti lietuvišką valandėlę. Suvažiavime dalyvavo dvi lietuviškos programos vedėjos. Jos prašė, kad bendruomenės
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duotų žinių apie savo veiklą, kad per
radiją daugiau lietuvių išgirstų kas
ką veikia. Jos įrašė pasikalbėjimus
su suvažiavimo dalyviais ir perdavė
kitoje programoje.
Trumpai buvo paminėta nauja
ALB interneto svetainė, kuri dar auga ir kuri yra svarbi palaikant ryšius
tarp ALB KV ir apylinkių valdybų.
Šeštąją ir paskutinę sesiją
apie Lietuvos vardo tūkstantmečio
paminėjimą Australijoje vedė Lilija
Kozlovskienė. Lilija yra išsiuntusi
į visas apylinkes sąrašą pavyzdžių,
kaip mes galėtume švęsti šią sukaktįi. ALB KV žada koncertų ciklui pakviesti Tomą Vaisietą. Norima tinkamą grupę pakviesti jaunimui. Visos
apylinkės prašomos iš anksto pagalvoti, kaip prisidėti prie 2009 m. renginių kalendoriaus sudarymo.
ALB Krašto valdybos pirmininkė padėkojo visiems dalyviams už
gražų bendravimą ir diskusijas. Priminė, kad iki spalio pabaigos kiekviena apylinkė turi išrinkti savo atstovus
į 2008 m. Tarybos suvažiavimą.
Birutė Prašmutaitė
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Jaunimo dienos
Jaunimo dienų idėja kilo popiežiui Jonui Pauliui II. Oficialiai
pirmosios Pasaulio jaunimo dienos
buvo švenčiamos Romoje 1986 m.,
Verbų sekmadienį. Nuo 1987 m. jos
imtos rengti kas treji metai vis kitoje
šalyje, o tarpiniais metais minimos
visose vyskupijose. Jaunimo dienos
yra didelis jaunimo tikėjimo įvykis,
panašus į Naująsias Sekmines. Jauni žmonės susitinka tam, kad savo
patirtimi, liudijimu bei bendra malda sustiprintų savo tikėjimą ir kartu
švęstų savo jaunystę.
XXIII Pasaulio jaunimo dienos vyko Melbourno vyskupijoje.
Liepos 9-14 d. Melbourne lankėsi ir jaunieji piligrimai iš Lietuvos. 2005 m. Popiežiui Benediktui
XVI paskelbus, jog XXIII Pasaulio

jaunimo dienos vyks Australijoje,
Melburno Lietuvių Bendruomenė
pakvietė juos atvykti ir kartu švęsti
vyskupijos jaunimo dienas.
Pasiruošimas šiai kelionei truko daugiau nei metus. 2007 m. vasarą Lietuvoje apsilankiusi Danutė
Levickienė buvo susitikusi su šios
piligriminės kelionės organizatoriais
ir padėjo sklandžiai pasiruošti.
Apie šimtą piligrimų iš Lietuvos į Melburną atvyko keliomis
grupėmis. Liepos 9 d. Lietuvių Bendruomenės klube įvyko susipažinimo vakaras, kurio metu visus suvienijo bendra malda ir meilė Lietuvai.
Jaunieji maldininkai buvo apgyvendinti šeimose, kurios labai šiltai, rūpestingai visą viešnagės laiką
jais rūpinosi. Tai visus labai suarti-

no, užsimezgė abipusė draugystė.
Melburno Lietuvių Bendruomenė
padovanojo piligrimams dvi keliones į žymias šio krašto vietas.
Visiems ypatinga diena buvo
sekmadienis, kada visi kartu šventė Eucharistiją Švč. Mergelės Marijos Jūros Žvaigždės bažnyčioje. Šv.
Mišioms vadovavo kartu su piligrimais iš Lietuvos atvykęs Šiaulių
vyskupas Eugenijus Bartulis. Po jų
visi kartu valgė atsisveikinimo pietus Lietuvių Benduromenės klube.
Liepos 14 d. lietuvaičiai išvyko į Sidnėjų susitikti su popiežiumi
Benediktu XVI. Šis susitikimas ir šiltas Lietuvių Bendruomenės priėmimas paliko neišdildomus įspūdžius
ir nuoširdų dėkingumą.
Diana Rugienytė

LIETUVIAI PILIGRIMAI PRIE ŠV. MARIJOS JŪROS ŽVAIGŽDĖS BAŽNYČIOS. KAIRĖJE, PIRMOJE EILĖJE, SĖDI KOTRYNA BEATRIČĖ
VAIČEKAUSKAITĖ, 6 M., ŠIOS GRUPĖS JAUNIAUSIA PILIGRIMĖ. B. KYMANTIENĖS NUOTR.
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Nejaučiu nostalgijos –
jaučiu gilesnę meilę Lietuvai
KANADOJE

A.A. LAIMUTĖ VIDUGIRYTĖ GAIŽUTIENĖ (IŠ KAIRĖS), VADOVĖ VIOLETA LEVANDAUS KIE NĖ , E G LĖ J UŠ KAI TIE NĖ , R Ū TA S NOW DEN PI NA VAI NI KUS PER R A SOS ŠVEN TĘ .
ARŪNO TAMKEVIČIAUS NUOTR.
– Ką jauti?
Violeta Levandauskienė
–Ryšį su, paprastai sakant,
yra etnograﬁnės grupės Totuo, kas vadinama šaknimis. Per
ronte įkūrėja. Gyventi ne Lie- protėvius, per istoriją, per papročius
tuvoje ir suburti žmones dai- jaučiu tą perėjimo tašką su pačiais
nuoti liaudies dainų nėra taip giliausias dalykais. Gal tai vadinalengva. Ir pati Violeta su tuo ma siela, gal Dievu. Nežinau. Man
tai kaip vartai, pro kuriuos įeinu. Gal
sutinka:
Dievo taip gražiai ir yra sutverta –
–Atvykus iš Lietuvos labai
tie papročiai yra vartai, pro kuriuos
trūko bendravimo. Man geriausias
galime įeiti. Bet tai yra tik priemonė
bendravimas – per veiklą, kurią
patekti į gilumas. Todėl ir įstringu su
mėgstu. Dainavimas, etnografija –
žmonėmis, nes daugumai etnografimano veikla. Visą laiką buvau arti
nės dainos ir papročiai – tikslas, maetnokultūros. Jau nuo studijų laikų
lonumas. Kaip kokia vaidyba. Ir pati
pajutau, kad man jos reikia, kad ji
pajutau, kad mažėja noras stengtis
man yra labai arti, pajuntama, sukeisti žmones, atsiranda toks vidiprantama gal giliau negu kitiems.
nis prieštaravimas. Reikia stumti ir
Aš ja gyvenu. Lietuvoje burdavau,
versti save: organizavimas, skamorganizuodavau, tačiau labai mažai
binimas… Pasidaro kaip koks veržmonių sugebėdavo atsiverti tiek,
slas. Reikia stengtis, kad patrauktum
kad galėtų pajusti tikrąją etnokulžmones, kad juos išjudintum, kad
tūrą, prisileisti ją arti savęs, – kalba
įrodytum, jog jiems to reikia… BaiVioleta. Vis ieškau žmonių, jaučiangusi Vilniaus universitetą Lietuvoje
čių panašiai kaip aš.
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„tikra“ mokytoja dirbau tik pusantrų
metų. Paklausdavo, kas esi, ką darai, sakydavau, mokytoja. Toronto
Maironio mokykloje taip pat mokiau
etnokultūros. Labai didelis krūvis –
mokyti. Turi kitiems primesti savo
nuomonę, taisykles… Lietuvoje dirbau muziejuje, užsiėmiau edukacine
veikla. Lyg ir nesu „karjeros“ mokytoja. Jaučiau, lyg pasaulis, aplinka
laukia iš manęs kažko, ką įvardijau
pati sau ir kitiems žodžiu „mokytoja“. Bet dabar jau jaučiu, kad šitas
žodis man „nebelimpa“. Angliškas
gal tiksliausias – facilitator. Lietuviškai gal pasakyčiau – tiltininkas ar
tiltas, o gal tik turėklai, o gal tolima
švieselė, kai eini naktį keliu ir lauki, kada gi pasirodys namai. Ir arčiau
priėjus paaiškėja, kad nebuvo tai namų šviesa. Tiesiog pakelės žiburėlis,
padėjęs nurimti, pasijusti nebe tokiu
vienišu, labiau pasitikinčiu savimi.
2006 metų vasarą Rouge parke, Toronte, prieš tai susitikusios su
Egle Juškaitiene, su kuria dainuodavome kad ir sėdėdamos ant rąsto miškelyje, susiradusios daugiau žmonių, kuriems tai įdomu, suruošėm
Rasos šventę. Nelabai ir žinojome,
ką galima daryti Kanados parkuose, bet laužą vis tiek uždegėm. Na,
jis buvo panašesnis į mažą aukurėlį,
sukrautą iš akmenų. Pynėm vainikus, gėlių prisiskynusios iš pakelių,
plukdėm juos upelyje ir bridom, ir
tiltą vyrai „nutiesė“ – kaip per tikrą
Rasos šventę. Vaikai paparčio žiedo
ieškojo. Ir saulę palydėjome, ir sutartines su Laimute Vidugiryte Gaižutiene, buvusia Rumšiškių klojimo
teatro aktore, giedojome, tik negalvojome, kad tos palydėtuvės jai bus
paskutinės... Paskiau su didžiuma
Rasą šventusių žmonių subūrėme
ansamblį. Šventėme visas šventes:
Žolines, Kūčias, Vėlines, Užgavėnes, Velykas.
Šventė yra belaikis buvimas,
kitoks nei kasdienybė. Galimybė iš-
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būti, išgyventi patį šventumą.Tai yra
tikra. Aš sunkiai randu prasmę pasirodyti scenoje, nors nuolat tekdavo
tai daryti, nes nemėgstu, kai viskas
iš anksto surašyta, suplanuota, nes
tada nebelieka laisvės improvizacijai
ir įsiklausymui. Kalendorinė šventė
priklauso nuo gamtos, ir mums reikia prisitaikyti, su ja tarsi suderėti.
Šventė prašyte prašosi švenčiama
gamtoje, dalyvaujant visiems. Per
Kūčias Toronte, Lietuvių namuose,
rodėme mano „Pasaulio medį“. Kai
repetavome, ne kartą jutau, kad visos prisiliečiame prie tos gelmės,
tarsi atsiveriame jai.
Mississaugoje kasmet vyksta
Carassaugos festivaliai. Praėjusiais
metais mes buvome pakviestos atstovauti lietuviams. Net ir sutartines
išdrįsome dainuoti, ir kitataučiai jas
išgirdo. Ten buvo kažkoks šiltas laukas.
Šiemet nesirinkom beveik
ištisus metus – darbai ir mokslai užspaudė. Bet prieš šių metų Carassaugos festivalį vis tiek susirinkom
ir mėnesį dainavom. Per pirmą pasidainavimą po pertraukos taip dainos
ir sutartinės už širdies griebė, kad
net gerkles gniaužė.
Negalim, negalim, bet ima
daina ir ištraukia mus iš visų smagiai
įsisukusių darbų, ir suburia į ratelį,
ir iškelia, ir pakelia...

dvasinių vertybių nuvertėjimo laikais išgyventi Kūčias arba Velykas?
–Kiekvienas, kas švenčia,
ir išgyvena – tiek, kiek moka, kiek
jaučia. Tiems, kam jausmo pritrūksta – jo ieško – kaip aš. Iš pradžių –
išoriniam rituale, literatūroj, dabar
daugiausia – savyje. Jaučiu pašaukimą. Jaučiu lengvumą, postūmį ir
potraukį šitų svarbių metinių taškų
metu būti su gamta, su artimaisiais,
su savimi – kartais per ritualą, kartais tiesiog tyliai pabūnant. Manau,
kad ir dauguma švenčiančių panašiai
jaučia.
–Iš kur tos dainos?
–Iš Lietuvos, žinoma. Aš nuo
studijų laikų dainavau, pati turėjau
etnografinę grupę.
esi?

–Iš kokio Lietuvos krašto

–Gimiau Kaune, šaknys –
Aukštaitijoje, myliu Dzūkiją.
–Atostogas praleidai Lietuvoje, taip?
–Buvau Kernavėje, Gyvosios

archeologijos dienose. Dainų šventės etnografijos dienoje. Kelmėje
– žemaitiškosios etnomuzikologijos kursuose, Musteikoje – pynėjų
stovykloje. Parsivežiau labai daug
medžiagos, kurios dar nepanaudojau. Ta vasara Lietuvoje buvo tarsi
santykių su pačia Lietuva pasitikrinimas. Nusiraminau. Aprimau. Nebesikabinu taip į veiklų lietuviškumą – tokį, verčiantį nerimti, skubėti,
rodyti, įrodinėti, kokie mes saviti ir
įdomūs. Į tokį, kai maniau: „Jeigu
ne aš, tai kas tai darys?“ Paaukojant
šeimą, gal ir darbą. Gyvendamas Kanadoje negali būti vien lietuviškoje
veikloje, nes to niekam ir nereikia:
nei vaikams, nei man, nei Lietuvai.
Tiesiog pradedu atrasti pusiausvyrą
tarp savęs ir lietuvybės.
–Esu mačiusi tavo padarytą
Pasaulio medį...
–Šiaudinukų, margučių, juostų darymo mokiausi šiek tiek Lietuvoje, Ramuvos stovyklose, šiek tiek
pati. Na, o margučiai jau per kiekvienas Velykas – būtinai vašku išrašomi.
–Ar nesigaili, kad gyveni ne

–Kokia prasmė vaidinti papročius, sakykim, Kūčių vakare?
Vaidina, o ne išgyvena…
–Nemanau, kad dauguma vaidina. Nevaidina šeimos susibūrimo
draugėn, nevaidina patiekalų šventinio ruošimo, valgymo, margučių
marginimo ar kalėdaičių laužymo.
Gal retas gali žodžiais išreikšti, gal
ne kiekvienas ir jaučia giliąsias gilumas. Gal daugumai – ritualas. Bet
visais laikais ritualų prasmę suprato
ir jautė nedaugelis – net ir taip idealizuojamais pagonybės laikais. Dauguma buvo ritualo nešėjai. Ačiū visiems, kas neša.
–Ar tu manai, kad įmanoma
šiais technologijos, technokratijos,

NO .

V. LEVANDAUSKIENĖ MOKO TORONTO
STASIO LEVANDAUSKO NUOTR.

LIE TU VIU KUS KIAU ŠI NIŲ MAR GI NI MO ME -
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kalendorinėse šventėse šeima mielai
dalyvaudavo. Vaikai ypač, kol buvo mažesni. Visi klausiami mokėtų
papasakoti apie papročius. Vaidinti,
ypač vaikai, tai nelabai ir moka. Jei
jiems smagu, įdomu – jie pasineria
į tai. O ko nesupranta, to ir nedaro,
tiesiog būna šalia. Ir to užtenka.
–Kas tau yra tavo šeima?
–Geriausia žmonių santykių
ir meilės mokykla. Vyras ir vaikai –
puikūs mokytojai.
–Tavo vaikai pavadinti medžių vardais – Uosis, Liepa ir jaunėlis Žilvitis.
–Jaučiu ypatingą ryšį su medžiais. Vardai atėjo tarsi savaime – iš
to ryšio.

VIOLETA LEVANDAUSKIENĖ (IŠ KAIRĖS), EGLĖ JUŠKAITIENĖ IR RASA TAMKEVICARASSAUGOS FESTIVALYJE. STASIO LEVANDAUSKO NUOTR.
Lietuvoje?
čiau. Suvokiu tai ir priimu kaip do–Jau senokai atpratau gailė- vaną žinią, jog vienintelė vieta, kur
tis bet kokių jau nuveiktų dalykų, galiu rasti tikruosius namus – kryžto, kas jau buvo ir ko nebegrąžinsi. kelė tarp mano širdies ir Dievo.
Tvirtai žinau ir jaučiu, kad viskas,
Dabar mokausi lėtai lėtai gykas įvyksta ar ką nuveikiu, turi sa- venti dabartimi. Panirti į dabartį
vo gilią ir svarbią prasmę, kuri atsi- iki galo, iki gelmių. Ten ir randu tą
skleidžia ne iš karto, o tarsi sluoks- kryžkelę, tą begalybę. Šventa tampa
nis po sluoksnio. Žinau, kad visada ta diena, kai randu ar gaunu dovaesu ten, kur turiu būti. Čia, Kanado- nų tokią akimirką. Ji gali nutikti bet
je, būdama geriau jaučiu, kaip plaka kur, bet kada. Gali ateiti pakviesta, o
pasaulio pulsas, kaip smarkiai ir vis gali ir netikėtai. Mokausi nusilenkti,
greičiau keičiasi pasaulio melodija. pasiduoti, pasitraukti, nutilti. IštirpVienas iš tikslų buvo išmokti anglų ti. Kartais toks stebuklas nutinka sukalbą tiek, kad taptų prieinami patir- tartinėj, kažkur tarp sekundos (įprasčių lobiai – per knygas, filmus, in- tas sutartinėse muzikinis intervalas)
ternetą, žmones.
pradžios ir pabaigos. Kartais Yonge
Nejaučiu nostalgijos – tiesiog gatvės metro stotyje. Kai kyli laipgilesnę meilę Lietuvai. Šitas išvažia- tais aukštyn ir su kiekviena pakovimas – panašus į tai, kai gimsti, pa vis giliau neri į vaikystės alyvų
palikdamas mamos įsčias, ar kai su- dvelksmą....
augi ir palieki tėvų namus. Visi jau
esam palikę ne vieną vietą, vadintą
–Kaip tavo vyras, vaikai prinamais. Dar ne taip seniai būtų rei- ima tavo meilę etnokultuūrai? Ar
kėję pragyventi visą gyvenimą iki jie prisiliečia prie tų gilumų?
gilios senatvės, iki mirties, kad visa
–Buvo nemažai pasipriešiniesybe pajustum, koks svečias esi šioj mo, nes ši veikla asocijavosi su mažemėj. Dabar pasaulis taip skrieja, mos nebuvimu namie – repeticijos,
kad tenka tai pajusti kur kas anks- koncertai. Namų ir platesnio rato
ČIE NĖ
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–Esi tolerantiškas žmogus.
–Tolerancija – kartais tikra, iš
širdies, iš pagarbos, kartais – iš baimės („geriau nesikišti“) – visaip būna.
–Violeta, etnografijos klubas, kaip tu pati jį pavadinai, „dainuojantis klubas“, subūrė senąsias
lietuvių liaudies dainas ir tradicijas mėgstančius žmones. Kad ir ne
kiekvienas sugeba prisiliesti prie
pačių gelmių kaip tu ar išgyventi
šventę, bet, jeigu jie yra su tavimi,
vadinasi, jiems tai svarbu. Kas tie
žmonės, lietuviams ir nelietuviams
kanadiečiams liudijantys senąsias
baltiškąsias tradicijas?
–Eglė Juškaitienė, Vilma Sabaliauskienė, Rasa Tamkevičienė,
Jurga Šiaudienė, Janina Budrienė,
Rūta Snowden, a.a. Laimutė Vidugirytė Gaižutienė. Pradžioj prisidėdavo
ir Janinos sūnus Rimantas. Dažniausiai kur nors aplinkui sukasi ir trys
mūsų vyrai – Stasys Levandauskas,
Arūnas Tamkevičius, Dainius Šiaudys, visada padedantys, palaikantys,
suprantantys, ir trys berniukai – mūsų Žilvitis bei Pauliukas ir Simoniukas Tamkevičiai.
Kalbėjosi Rima Žemaitytė
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Mindaugo karūnavimo metinių šventėje

ESTIJOJE

Liepos 3 d. Taline, LR ambasados kieme, vyko Valstybės dienos
šventė – karaliaus Mindaugo karūnavimo metinės. Buvo daug svečių
– kultūros veikėjų, diplomatinio korpuso atstovų, Estijos lietuvių. Grojo Lietuvos Krašto apsaugos pajėgų
orkestras. Buvo progos pabendrauti
su Marium Jovaiša, jaunu, dailiu ir
talentingu kūrėju, atvežusiu „Neregėtos Lietuvos“ fotoparodą.
Rasa Unt
ESTIJOS

LIE TU VIAI , DA LY VAVĘ

MIN-

DAU GO KA RŪ NAVI MO ME TI NIŲ MI NĖ JI ME ,
SU

TALINO

MIESTO SARGU

Krasnojarsko lietuviai buvo ryškiausi
Rusija nepriklausomybės dieną švenčia birželio 12 d. Šiemet ši
šventė sutapo su 380 metų Krasnojarsko miesto jubiliejumi. Jau 6
metai šitos šventės metu rengiamas
miesto karnavalas, kuriame visada
dalyvauja ir įvairių tautų bendruomenių atstovai, pristatantys savo

gimtąsias valstybes. Dalyviai turi
būti apsirengę karnavaliniais kostiumais arba tautiniais drabužiais.
Krasnojarsko lietuviai šiemet
šiai šventei rengėsi labai kruopščiai
– ruošė 2,2 m diametro oro balioną
su užrašu „LIETUVA“. Prie baliono
buvo pririštos tautinių spalvų juos-

RUSIJOJE
tos, o rankose dalyviai nešėsi trispalves vėliavėles. Didelę trispalvę
priekyje nešė Lietuvių Bendruomenės pirmininkas Antanas Rasiulis.
Taigi šiemet lietuviai iš kitų tautinių
grupių ryškiai išsiskyrė.
Krasnojarsko LB inf.
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VOKIETIJOJE

VASARIO 16-OSIOS GIMNAZIJA

Vasario 16-osios gimnazijoje

ŠIAIS ME TAIS IŠ LEI DO

Prelato E. Putrimo vizitas
2008-05-29 iki 06-02 gimnaziją aplankė Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuvių sielovadai prelatas Edmundas
Putrimas iš Kanados. Ta proga prelatas susitiko apmąstymui su mokiniais, norinčiais priimti Sutvirtinimo
sakramentą, bei su Vokietijoje dirbančiais lietuvių kunigais, o birželio
1 d. kartu su buv. gimnazijos kapelionu kun. Jonu Dėdinu, su Vokietijos vyskupų konferencijos paskirtu
atstovu lietuvių sielovadai kun. Vidu
Vaitiekūnu ir su Miunchene studijuojančiu kun. Kociuliu koncelebravo šv. Mišias. Susirinko apie 100
tikinčiųjų.

18

ABI TU RIEN TŲ .

MARYTĖS DAMBRIŪNAITĖS ŠMITIENĖS

Šiose mišiose prelatas Putrimas pakrikštijo dvejų metų mergaitę Austea Tesnau. Du gimnazijos
mokiniai priėmė pirmąją Komuniją,
o 9 mokiniams prelatas suteikė Sutvirtinimo sakramentą: Editai Kapočiūtei, Šarūnui Sivickiui, Gintarei
Valuntonytei, Laurai Svitojūtei, Medai Hentze, Laurynui Šimui, Birutei
Bielskytei, Tomas Gisičiui ir Kareninai Jūraitis.
Tą pačią dieną savo šventei
susirinko ir ateitininkai, kurių trys
kandidatai šiose mišiose davė moksleivių ateitininkų įžodį.
Po mišių visi buvo pakviesti į
gimnazijos valgyklą iškilmingai vakarienei.
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Birželio trėmimų minėjimas
Minint Birželio trėmimus mokyklos koridoriuose, bendrabutyje
buvo iškabintos didelės nuotraukų,
atspindinčių tremtinių areštus, kelionę gyvuliniuose vagonuose ir buitį žiauriose Sibiro platybėse, kopijos. Direktorius ir keli lietuviai bei
vokiečiai mokytojai visose klasėse
aiškino, kokia diena minima, pasakojo apie lietuvių tautos išgyventą
genocidą, kurio pasekmė buvo daugelio gyventojų pasitraukimas į Vakarus. Mūsų gimnazijos atsiradimas
siejasi su šių pabėgėlių pastangomis išvengti trėmimų į Sibirą. Pilies
bokšte plevėsavo trispalvė su juodais kaspinais.

PLB kraštų žinios

Joninės
Joninėms nusiblaivė kelias
dienas lynojęs dangus ir atšilo orai.
Į gimnaziją suvažiavo daug buvusių
mokinių, tolimesnių ir artimesnių
apylinkių lietuvių, o taip pat ir vietos vokiečių lietuviškai švęsti ilgiausios dienos.
Šventė prasidėjo mokinių programa: muzikos kūriniais, tautiniais
šokiais ir dainomis. Ypač žiūrovai
plojo A.Ručienės paruoštiems šokėjams. Programą papildė Hiutenfeldo
vyrų choro dainos. Gimnazijos direktorius Andrius Šmitas sveikino
visus šventės dalyvius, kurių tarpe
buvo labai garbingų svečių: Heseno
teisingumo ir švietimo ministras Jurgen Banzer, garbės konsulas Achim
Naumann, Europos Parlamento narys Michael Gahler, Heseno Parlamento narys Norbert Schmidt,
apskirties viršininko pavaduotojas
Gottlieb Ohl, Lampertheimo mero pavaduotojas dr. Ulrich Vonderheid, Hiutenfeldo seniūnas Walter
Schmidt, ELKC direktorius ir gimnazijos Kuratorijos pirmininkas Rimas Čuplinskas ir VLB pirmininkas
Antanas Šiugždinis.
Direktorius glaustai papasakojo apie lietuviškus Joninių papročius, apibendrindamas, kad bemaž
visi papročiai sukasi apie meilę: kas
kada ves, ištekės, koks ir iš kur bus
mylimasis ar mylimoji ir t.t. Pirmąkart šioje šventėje dalyvaująs Heseno teisingumo ir švietimo ministras
sveikino visus ir pasidžiaugė nusprendęs čia apsilankyti. Jis kalbėjo
apie naujas ateities galimybes, kurios atsiveria besivienijant Europai.
Toliau sveikinimo žodį tarė Kuratorijos pirmininkas bei Hiutenfeldo
miestelio seniūnas. Už įdėtas pastangas ruošiant programą A. ir G. Ručiams Tėvų komiteto vardu dėkojo
R. Lange ir gimnazijos rėmėjų draugijos vardu – H.J.Kock.
Joninės buvo švenčiamos smagiai. Jaunimas pynė vainikus, jais
puošėsi, vėliau leido į tvenkinį. Buvę gimnazistai žaidė krepšinį su dabartiniais gimnazistais (laimėjo seni
vilkai). Valgykloje veikė kavinė su

kava, pyragais ir tortais, o taip pat ir
„blusų turgus“. Pilies salėje skambėjo roko dainos. Šalia parko takų reklamavosi VL Jaunimo sąjunga, LKI
pardavinėjo turimų knygų dubletus.
Buvo organizuojami liaudiški sporto žaidimai: šokinėjimas su maišais,
virvės traukimas ir kt. Kiškių klubo
vaikučiai gavo pašokinėti ant senų
čiužinių, piešti, išsitepti ir pabėgioti
basi po didžiąsias pievas. Palapinėje muzikantas Jonas Preikšaitis nuolat grojo šokiams, ant grilių spirgėjo
dešros ir pjausniai, o gėrimų baras
buvo nuolat bent dviem eilėm apgultas, nes diena buvo karšta, tvanki, o
alus toks šaltas ir gaivus. Iš berniukų bendrabučio, kur kai kurie aistruoliai stebėjo olandų ir rusų futbolininkų kovas, nuolat buvo pranešinėjami turimi ar laukiami rezultatai.
Galiausiai pritemus suliepsnojo Joninių laužas, prie kurio dainos netilo
iki ryto. Kai kurie mokiniai išsiprašė
tėvelių leidimo pasistatyti palapinę
ir joje nakvoti. Labai geras sumanymas, nes tėveliai, prižiūrėdami, kad
nieko nenutiktų jų atžaloms, laiką
leido rinkdami išmėtytus popierius
bei valydami stalus.
Rytojaus dieną visi nutarė,
kad Joninės buvo puikios. Ir korespondentai buvo tokios pat nuomonės, aprašydami šventę vokiečių
spaudoje.
Išleido 18 abiturientų
Abitūros egzaminus šiais metais laikė 19 mokinių. 18 iš jų egzaminus išlaikė ir gavo vokišką brandos atestatą, galiojantį visame pasaulyje. Devynioliktasis gavo atestatą su teise stoti į neuniversitetinę
aukštąją mokyklą.
Žodiniai egzaminai vyko
birželio 9 ir 10 dienomis. Egzaminams pirmininkavo apskrities švietimo skyriaus vadovė gimnazijoms dr.
Frieda Bordon. Atskiroms komisijoms vadovavo kaimyninės Lampertheimo gimnazijos mokytojai. Abiturientų išleistuvės vyko birželio 13 d.
bendrabučio salėje. Čia susirinkusius abiturientus, jų tėvus ir svečius
bei gimnazijos mokytojus pasveiki-

no direktorius Andrius Šmitas, kuris
trumpai susumavo egzaminų eigą ir
po to kalbėjo apie pačius abiturientus. Iš 19 abiturientų šį kartą tik 7
buvo lietuviai, jie visi egzaminus išlaikė. Direktorius pasidžiaugė, kad
net 13 abiturientų reiškėsi mokinių
saviveikloje. Mokinių ansambliui
šokėjais, choristais arba muzikantais
iš lietuvių priklausė Mindaugas Docaitis, Martynas Kubilius, Andrius
Siurtukovas ir Julius Šabaltas, o iš
vokiečių – Susanne Boehm, Christoph Klee ir Anna Schenerstedt. Mokinių komitete aktyviai reiškėsi Jana
Meinberg, Christoph Klee ir Andrius
Siurtukovas. Direktorius kvietė visus abiturientus ateityje reikštis visuomeninėje veikloje ir visus prašė
nepamiršti šios gimnazijos ir Lietuvos.
Po to direktorius kartu su savo pavaduotojomis Irena Greviene
ir Lieselotte Manss įteikė brandos
atestatus visiems abiturientams:
Nadjai Bappert, Susanne Boehm,
Mindaugui Docaičiui, Jennifer Franke, Amirai Hoffmann, Marcel Hotzelt, Christoph Klee, Pauliui Kotkei,
Martynui Kubiliui, Janai Meinberg,
Simonui Mrotzek, Alexander Reichert, Annai Schenerstedt, Andriui
Siurtukovui, Juliui Šabaltui, Mariui
Tarozai, Edgarui Vorobjovui, Christinai Wolf.
Kalbėjo direktoriaus pavaduotoja vyresnėms klasėms L. Manss,
atsakinga už abitūros egzaminų eigą, klasės auklėtoja Rita Vomberg ir
Vokietijos LB valdybos pirmininkas
Antanas Šiugždinis. Abiturientų vardu visiems mokytojams, auklėtojams
ir gimnazijos darbuotojams dėkojo
Susanne Boehm ir Andrius Siurtukovas. Apdovanoję mokytojus mažomis dovanėlėmis pakvietė visus į
pilies salę, į abiturientų balių.
V16gim. inf.

PLB VALDYBA DĖKOJA
LIETUVIŲ FONDUI UŽ PARAMĄ – 3500 DOL.; „TALKOS“

KOOPERATYVO VALDYBAI UŽ
AUKĄ – 1000 DOL.
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Prezidentas susitiko su Vokietijos lietuvių atstovais
Lietuvos prezidentas Valdas
Adamkus, grįždamas iš Gruzijos,
dvi dienas praleido Vokietijoje. Liepos 2 d. jis aplankė Eichšteto miestą
Bavarijoje, kuris šiais metais švenčia 1100 m. jubiliejų. Šia proga susirinko ir dalis buvusios Eichšteto lietuvių gimnazijos mokinių – padėkoti
vokiečiams už malonų priėmimą po
karo. Šią gimnaziją baigė ir Valdas
Adamkus, jo žmona Alma bei Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos
narys Gabrielius Žemkalnis. Jie visi
trys ir buvo atvykę.
Prezidentas aplankė miestą,
pasirašė aukso knygoje, pasakė kalbą Vilibaldo gimnazijoje ir susitiko
su politikais bei verslininkais. Ki-

tą dieną jis nukeliavo į Kiuncelsau
miestą, kur dalyvavo Lietuvos grafikų darbų parodos atidarymo ceremonijoje miesto rotušėje. Tada jis išvyko į lietuvių gimnaziją Hiutenfelde
atidaryti „Eurofestivalį 2008“.
Prieš koncerto atidarymą prezidentas Valdas Adamkus pilies salėje susitiko vienos valandos pokalbiui
su Hiutenfeldo lietuviškų institucijų
bei vokiečių savivaldybės atstovais.
Pilies salėje prezidentą Valdą
Adamkų pirmiausiai pasveikino Vokietijos LB. Garbingą svečią sveikino gimnazijos direktorius A. Šmitas,
Europos lietuvių kultūros centro direktorius R. Čuplinskas, Bergštrasės
apskrities viršininko pavaduotojas

LIETUVOS PREZIDENTAS VALDAS ADAMKUS SU VOKIETIJOS LIETUVIAIS
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G. Ohl ir Lampertheimo meras E.
Meier.
Prezidentas daugiausiai kalbėjo apie Vasario 16-osios gimnaziją.
Jis prisiminė tuos laikus, kai ji buvo
steigiama ir pasidžiaugė jos laimėjimais. Jo nuomone, gimnazija neprarado savo svarbos. Valdo Adamkaus
žodžiais: „Gimnazijos veikla įgyja naują prasmę. Ji tampa jungtimi
tarp senosios ir naujosios lietuvių
emigracijos bangos, tarp Europos
Sąjungos valstybių – Lietuvos ir Vokietijos. Kartu su Lietuvių kultūros
institutu ir Europos lietuvių kultūros
centru ji tampa ir lietuviškos veiklos
židiniu Europoje“.
A.Š.
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„Eurofestivalis 2008“
Vasario 16-osios gimnazijoje vyko įvairiausi renginiai: studijų
savaitės, mokslinės konferencijos,
jaunimo kongresai, stovyklos, Joninės... O šiais metais prisidėjo dar
vienas – visai naujo pobūdžio renginys – pirmasis Europos lietuvių roko festivalis „Eurofestivalis 2008“.
Jis vyko tris dienas – liepos 4-6 d.
Jį organizavo prieš vienerius metus
Hiutenfelde įkurtas Europos lietuvių kultūros centras (ELKC), kuriam
vadovauja Rimas Čuplinskas. Jam
padėjo Vokietijos lietuvių jaunimo
sąjunga ir Vokietijos lietuvių bendruomenės valdyba.
Vokiečių regioninėje spaudoje festivalis susilaukė ypatingo
dėmesio, nes jį atidarė pats Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas
Adamkus, tuo metu viešėjęs Vokietijoje. Tai vyko penktadienį, liepos
4 d., gimnazijos parke. Prezidentas
pasveikino visus festivalio dalyvius.
Jo žodžiais, iš istorijos žinome, kad
lietuviai yra dainuojanti tauta. „Gimtoji kalba ir daina – tai svarbus mus
jungiantis ryšys kad ir kur bebūtume. Dainos sugriovė sienas, o dabar
jos jungia laisvės siekiančius žmones“. Lietuvos Prezidentas palinkėjo
festivaliui tapti gyva tradicija.
Prezidentas dar pasiklausė
gimnazijos jaunesnių mokinių roko
grupės „Glavviam“ bei mokinės iš
Argentinos Dainos Juknaitės dainų
ir išsskubėjo į Frankfurto oro uostą,
iš kur tą patį vakarą grįžo į Lietuvą.
O festivalio sceną perėmė
grupė „Virge“ iš Bonnos. Grupės vadovas Virginijus Jocys yra Vasario
16-osios gimnazijos absolventas. Jis
jau beveik 20 metų koncertuoja su
savo grupe. Dabar jai priklauso latviai būgnininkas Dagnis Leilands ir
bosistas Edgaras Briedis alias Jozix.
Su jais jis dažnai pasirodo Latvijoje, kur jį lydi ypatingas pasisekimas.
Neapvylė publikos jis ir čia, per pusantros valandos perteikdamas visą
spektrą savo kūrybos. Vėlyvą vakarą
pusantros valandos grojo grupė „Requiem“ iš Lietuvos, kuri į festivalį

buvo pakviesta svečio teisėmis.
Pirmosios dienos programą
įspūdingu akrobatiniu ugnies šokiu užbaigė šešiolikmetė gimnazistė
Gerda Ekindorf.
Antrosios dienos programos
pirmoji dalis buvo skirta Vasario 16osios gimnazijos mokiniams. Gimnazijoje jau nuo Velykų, kai buvo
suorganizuotas mokiniams roko talentų koncertas, susikūrė keturios
grupės ir labai uoliai ruošėsi festivaliui. Visos keturios čia dabar ir
pasirodė. Pirmoji buvo „Glavviam“
– tai žemesnių klasių mokiniai Ieva
Pikelavičiūtė, Aurelija Kvietelaitytė,
Goda Pachomovaitė, Lukas Krause
ir Goda Brocaitė. Jie dainavo festivalio atidaryme penktadienį.
Šeštadienį pirmoji dainavo Daina Juknaitė iš Argentinos. Ji
žavėjo savo skaidriu balsu ir Pietų Amerikos melodijomis. Antroji
grupė „Kraujo ašara“ pademonstravo griežtas roko melodijas ir atitinkamus tekstus, sukurtus dainininko
Evaldo Viskonto, bet taip pat ir lyrinių kūrinių. Evaldą elektrine gitara
ir mušamaisiais lydėjo Šarūnas Sivickis ir Aurelijus Žitkauskas. Trečioji švelniu balsiu padainavo Greta
Kvederauskaitė (Greta Kati), kuri
jau žinoma savo pasirodymais gimnazijos ir bendruomenės programose. Jai padėjo būgnininkas Aurelijus
Žitkauskas. Visi dainavo lietuviškai.
Vytas Lemkė Eurofestivalio
proga su bosistu Martynu Lipšiu sukūrė grupę „Pasaqua“. Vytas yra priklausęs daugeliui roko grupių. Abu,
Vytas ir Martynas, besimokydami
Vasario 16-osios gimnazijoje grojo
kartu su būsimais „Skamp“ muzikantais Viktoru Diavara ir Viliumi
Alesiumi.
Susirinkusius žavėjo ir Valentinas Baibokas iš Didžiosios Britanijos, kuris Lietuvoje priklausė
kelioms roko grupėms, jis 1978 m.
su Baltijos ansambliu tapo „Gintarinės triūbos“ konkurso laureatu. Nuo
2000 m. jis gyvena Londone. O Darius Mileris Nojus, žinomas vokalis-

tas, dainų tekstų ir muzikos autorius,
nuo 2000 m. sėkmingai besireiškiantis Airijoje, Eurofestivalyje pagrojo
ir padainavo jau pagarsėjusias savo
dainas ir melodijas iš naujausios savo kūrybos. Iš Prancūzijos atvyko
grupė „Triolina“. Tai dainininkė, gitaristė ir kompozitorė Lina Brucaitė
su gitaristu Vincent Perrot ir violončelistu Armel Gontier. Klausytojai
galėjo pasidžiaugti Linos lietuviškomis kompozicijomis.
Po visų šių grupių pasirodymų organizatorių parinkta komisija
paskelbė Gretą Kvederauskaitę festivalio nugalėtoja. Jai suteikiama
galimybė Vilniuje įrašyti vieną savo
dainų profesionalioje įrašų studijoje
„MA studios“. Daina Juknaitė gavo
paskatinimo premiją.
Vakaro pabaigai grojo garsioji
grupė „Anbo“ iš Lietuvos.
Festivalis buvo įspūdingas.
Negailėta nei lėšų, nei darbo. Pastatyta didžiulė scena. Parūpinta
galinga įgarsinimo aparatūra. Gimnazijos parkas apšviestas. Parko takai apšviesti specialiomis žvakėmis.
Veikė šašlykinė ir baras, pristatyta
palapinių. Naktimis buvo kuriami
laužai. Apie 30 dainininkų, vilkinčių
juodais festivalio marškiniais, linksmino publiką, apie 30 organizatorių
ir padėjėjų, pasipuošę raudonais festivalio marškiniais, kepė dešreles,
pardavinėjo gėrimus, moderniausios
ryšio technikos pagalba prižiūrėjo
tvarką. Atrodo, buvo padaryta nemažai reklamos, pakviestos garsios
grupės iš Lietuvos, paruošta daug
gražių suvenyrų. Tik žmonių galėjo
būti daugiau. Kai prezidentas su savo palyda po atidarymo išėjo, aikštėjo teliko apie 30 žmonių. Ir taip
buvo per visas dienas, kartais keletu
daugiau, o kartais ir mažiau. Gal kitą
kartą ruošiant tokį grandiozinį renginį reikėtų pasitelkti profesionalios
pagalbos, nes gaila didelių kaštų,
gražios muzikos ir nuoširdaus organizatorių triūso, jeigu nėra publikos,
kuri visu tuo pasidžiaugtų.
Andrius Šmitas
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Turiu žmonas net tris – Kunigystę, Lietuvą ir Gimnaziją
Bronės Lipšienės pokalbis su kun. Jonu Dėdinu, ilgamečiu Vasario 16-osios
gimnazijos kapelionu ir mokytoju

KUN. JONAS DĖDINAS ILSISI SU SAVO PATIKIMIAUSIU PALYDOVU – DVIRAČIU. MARYTĖS DAMBRIŪNAITĖS ŠMITIENĖS NUOTR.
– Gerbiamas kun. Jonai, Dievas Jums dovanojo netrumpą amželį – neseniai šventėme Jūsų 85metį. Jūsų patyrimai, išgyvenimai,
susitikimai su įdomiais žmonėmis
daugeliui jaunesniųjų pasirodys
kaip istorija, kurią galima išgirsti
iš savo akimis mačiusiojo lūpų. Aš
pati jaučiausi keistai, kai suvokiau
prieš save sėdint vaikus, kurie nepažino sovietmečio. Dabar prieš
mane jau sėdi vaikai, kuriems net
Antrosios Lietuvos Respublikos
pirmasis dešimtmetis yra istorija.
Labai prašau Jus papasakoti apie
savo jaunystę. Kaip ir kada Jūs
pajutote pašaukimą tarnauti Dievui ir žmonėms?

– Esu zanavykas iš Sintautų
parapijos. Tėvai buvo neturtingi ūkininkai, bet tėvas labai norėjo, kad
mokyčiausi. Tetai paremiant mokiausi pas saleziečius Vytėnų progimnazijoje. Saleziečiai išvis pasižymi
kaip meistrai pedagogai, sugebą „iš
stiklo šukės nuglitinti deimantą“. Jie
ir mane išmokė būt darbščiu, atidžiai
dėmėtis pamokose išgirstas žinias,
tąpat dieną jas įtvirtinti, džiaugtis ką
nors išmokus. Bolševikams išvaikius
saleziečius įstojau Šakių gimnazijon
ir ją baigiau. Šakiuose prabėgo gražiausi mano jaunystės laikai. Ten
visi jautėmės kaip šeimyna. Mokytojus skirstydavome į simpatingus ir
mažiau simpatingus. Nesimpatingų
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nepasitaikė.
Siesarties tiltas, anuomet medinis, vos atlaikydavo pavasario
liūčių metu potvynio nešamas ledo
lytis. Atlaikys ledlaužos ledų lytis,
ar tiltas subraškės? Žiopsantiems
(kurie nei kortuodavo, nei gerdavo,
kurie dar neturėjo televizoriaus su
detektyvais ir kriminalais) tai būdavo nervus dirginantis azartas. Po gegužinių pamaldų drungnais vakarais
lentiniais šaligatviais pasipildavo
šakiečių prominentai ir proletarai,
suaugę ir jaunimas pasimatyti ir būti
pamatytiems, pastebėtiems.
Birželio beveik vidurys. Vieną rytą kai kas iš klasės draugų neateina. Mokytojų irgi ne. Kodėl?

plb kraštų žinios

Rusai veža. Vokiečiai lyg ir švelniau
gaudė darbo jėgą reichan – „ablavomis“. Apsups „militariniu tinklu“
kokį sambūrį ar mokyklą, – ką sugavo, tai jų, vokiečių. O buvo įdomiai rizikinga. Kokia gi vyresniųjų
klasėse mokymosi nuotaika? Imkim
– klasėje rašomasis. Beveik niekas
nepasiruošęs. Kas nors prie gimnazijos garsiai šūkteli: „Slėpkitės, ateina vokiečiai vyrų gaudyt!“ Tiek ir
tereikėjo – vyrukai strimgalviais per
langus į krūmus, mokytojas, jei jaunas – iš paskos… Teko ir kareiviauti:
įstojau į pionierius, tikėdamasis išmokti gyvenimui ko praktiško. Kareiviavimas pilkas, bet nuotykių irgi
užteko.
Tėveliai buvo giliai tikintys.
Aš taip pat pamėgau bažnyčią. Labai norėjau būti klapčiuku. Tam reikėjo mintinai iškalti ministrantūrą
– lotyniškai atsakyti kunigui per mišias. Išmokau ir sėkmingai išlaikiau
klapčiuko egzaminą. Patarnauti kunigams ėmė nebeužtekti. Bažnyčioje
nusižiūrėjau, ką ir kaip daro kunigėliai, įsirengiau altorių ant prieklėčio
ir ėmiau „laikyti mišias“. Nuo mišių
ant prieklėčio kelias vedė į seminarijas Eichštatan (Bavarijoje) ir Mechelenan (Belgijoje).
–Karo audros Jus nubloškė į
svetimus kraštus. Kurį laiką gyvenote Belgijoje, ilgiausiai Vokietijoje. Kokie atsiminimai Jus lydi nuo
Belgijos laikų? Kuo pasižymėjo
lietuvių gyvenimas tame krašte?
–Kaip minėjau, į Vokietiją atvykau studijuoti Eichštato seminarijoje. Po karo ten buvo didelė lietuvių
kolonija – lageris, taip pat ir lietuvių
gimnazija. Mes, seminaristai ir gimnazistai, eidavome į lagerį pas lietuvius, kurie gaudavo siuntinius iš
UNRRA, jie mielai vaišindavo mus.
1948 m. belgų kardinolas pasikvietė iš Eichštato porą lietuvių klierikų
studijuoti Malines-Mechelen seminarijoje, kur vyskupas 1948 m. mane
įšventino kunigu, o Lježo benediktinės seselės ir visos Belgijos lietuviai
surengė puošnias ir griausmingas
primicijas.

Laikraštijoje patiko amerikietiškas išradimas – rišlių skaitinių
stiliumi leidžiami „Readers Digest“
ir „Catholic Digest“. Imi skaityti ir
neatsitrauki. Universiteto licenciatui pasirinkau rašyti ir apginti tezę
„Lietuviško digesto leidyba“. Tokiu
„digestiniu“ stiliumi redagavau lietuviams „Gimtąją šalį“.
Baigęs seminariją, o aniems
lietuviams kunigams išvykus, likau
vienas. Prisiėjo kurį laiką man vienam patarnauti Belgijos ir Olandijos lietuviams keturiose vietovėse,
darbuotis apylinkėse: leisti laikraštį, platinti lietuvišką spaudą, padėti
rengti susirinkimus, ryšininkauti lietuviams bažnytinėse ir valstybinėse
įstaigose (vertimais, aiškinimais).
Lietuvių Belgijoje staiga atsirado labai daug, nes iš sudaužytos
Vokietijos į ją kiekvienas galėjo patekti be kliūčių: be sveikatos pažymėjimų, be kitų žmonių laidavimo.
Užtat jauni vyrai ėjo dirbti į anglies
kasyklas, kuriose, atleidus vokiečių
belaisvius, staiga labai trūko darbo
jėgos.
–Ilgiausią savo gyvenimo
dalį praleidote Hiutenfelde. Kas
šiame miesteliūkštyje labiausiai
užpildė Jūsų būvį?
–1956 m. tuometinis direktorius dr. J.Grinius pasikvietė talkininkauti Vasario 16-osios gimnazijoje.
Atėjau, pamačiau, sutapau – lyg susižiedavau su gimnazija. Pradėjau tarnauti lietuvių jaunimui Vokietijoje.
Teko juos mokyti ne tik tikybos, visuomenės mokslo ir lietuvių kalbos,
bet ir daug kitų dalykų – išeidavo
kartais po 36 pamokas per savaitę. Ir
čia stengiausi panaudoti pas Vytėnų
saleziečius įgytą patirtį: mokiau mokytis sistemingai, intensyviai, leidžiant laiks nuo laiko pailsėti akims,
kreipiau dėmesį į medžiagos kartojimo būtinumą, skatinau džiaugtis
išmoktu dalyku. Darbu ir pinigais
prisidėjau įrengiant kabinetus, foto
laboratoriją, kaupiant mokslo priemones. Nuosavus „rekorderius“ ir
televizorius taip pat skolinau mokytojams.

Kadaise galvojau, jei reikės
kariuomenėn, tai norėsiu aviacijon.
Sukliudė okupacijos, tačiau lakūniškumas išsilaikė sielos gelmėse.
Išgirstu skrendant lėktuvą – stabt,
užverčiu galvą aukštyn ir su pavydu
stebiu. Daug laiko praleidau su mokiniais darydamas lėktuvų modelius
ir juos skraidindamas. Buvau įgijęs
ir suremontavęs nemažai naudotų
dviračių, kad mokiniai galėtų važinėti po apylinkes.
Gimnazija yra viena iš mano trijų žmonų. Kažkas, pastebėjęs
mano nuzulintus rankogalius, dėmėtą švarką, „saliamoniškai“ papriekaištavo: „Turėtum gerą žmoną
nevaikščiotum suskretusiais drabužiais“. Aš į tai irgi „saliamoniškai“:
„Turiu žmonas net tris – Kunigystę,
Lietuvą ir Gimnaziją. Jas visas tris
myliu. Joms širdies, laiko ir pinigų
atiduodu tiek, kad necelibatinė žmona, ašarodama iš pavydo, mane būtų
su dulkėmis sumaišiusi, išsiskyrusi
ir palikusi“.
Gimnazijoje yra puikaus ir pamaldaus jaunimo. Iš čia į kunigus išėjo keturi: du katalikų ir du evangelikų. Gaila, kad nebeprisiauginama
naujų kunigų.
Kai gimnazija statydinosi
naują pastatą klasėms, mokymo kabinetams, priklijavo ir keletą butų
mokytojams, tik viengungių butus
labai jau susiaurino. Man teko vienas kambarys, prausykla ir prieangis. Tame 12 kv.m. kambaryje
išsitenka gryčia, raštinė, svetainė,
miegamasis, valgomasis, biblioteka, trumpabangininko radijo stotelė,
kompiuterija, dirbtuvėlė, gėlinyčia.
Taip tad čia ir gyvenu tarp vis kitaip
tiksinčių ir valandas mušančių laikrodžių. Maitinu paukštukus, širšes.
–Be abejo, daug žymių asmenybių sutikote savo gyvenime.
Papasakokite apie keletą Jums
mieliausių (nebūtinai garsiausių).
–Taip, sutikau, bendravau!
Asmenybė – tai asmuo, kuris savo
įgimta ar įsigyta dinamiška kūryba
vis prasiveržiantis virš kasdienoje
šiaip normalių žmonių.
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Poetais gimstama, mokslininkais tampama, asmenybėmis – irgi.
Jų, buvusių nuopelningų mūsų
bendruomenėje ar esamų gimnazijoje, neminėsiu nei vardais, nei darbais, o suminėsiu bent tris paprastutes praktikas (lyg grūdelius, daigelius), nuolat patartas savo klasėse
moksleiviams, kaip bandyti jaunuoliams patiems pradėti tapti dinamiškomis – būsimomis asmenybėmis.
Būtent:
- nešiotis bloknotėlį ir rašiklį tam, kad tuoj pat užrašytum ar
auklėtojų, draugų įvykdytiną norą,
išgirstą įdomų spaudos bei radijo
pranešimą, mieste pastebėtą keistą
užrašą, galvon netikėtai įskridusią
„toptą“ (toptelėjimą, idėją, užuominą, įkvėpimą, naujieną, nuorodą, patarimą, jausmą). Užsirašytos toptos
ir panaudojamos gali sava kūryba
praturtinti laiškus, pamokų rašinius,
straipsnius, pokalbiuose klausančius
nustebinti: „iš kur tu už mus daugiau
žinai?“
- sekmadienio pamaldas pa-

naudoti ne tik pamaldumui, o ir brendimui. Kas pasistengia ir įstengia į
jas ateiti išeigine eilute, jose giedoti,
kas at(si)neša gėliukių (net iš pievų),
tas ruošiasi, bręsta asmenybe būsimoms visuomeniškoms apeigoms ir
pareigoms;
- aktyviai pergyventą dieną
užbaigti ją vertinant sąžinėje: „ką
gera šiandien padariau: 1...?, 2...?,
3...?“, „ko nepadariau, nors buvau
numatęs (mea culpa)?“, „rytoj būtinai nuveiksiu ...tą ar aną gera padarysiu (pasižadu ir čia pasirašau)!“
– Kas Jus jaudina dabartinės lietuvių išeivijos gyvenime?
– Aitrus mano atsakymas –
būsiu apmėtytas akmenimis. Beveik pritariu radikaliam prancūzui
sociologui, kad „išeivija nedaug
verta tokia, kuri svetimos šalies visuomenėje nieko (savo) neįstengia“.
Nežinau, kaip ir kuo vertinti aukštojoje politikoje tai, kad joks lietuvis „nefunkcionavo“ pasaulio centruose: nei Maskvoje, nei Vatikane,

nei Washingtone?
Bet ir smulkesnėje visuomenėje ne kitaip. Pirmieji išeiviai dar
noriai sugebėjo pratęsti atsineštą
aukštesnę kultūrą – kol jie dvasia
sunyko, amžiumi išnyko. Jų vaikams
tėvų kultūrinis palikimas, deja – nė
motais: retai kas iš jaunimo tėvų
kalba spaudą pavarto, vargu kas (net
studentų) jon naujo parašo. O kad
lietuviškas jaunimas jos sau užsiprenumeruotų – tik tyliu.
Iš Lietuvos išvyko bei emigravo daug „lietuviškų gintarėlių“, kurie svetur ilgainiui virto paprastais
akmenimis, plytgaliais ar cementu
svetimose statybose. Priežodžio variantą, atrodo, tikrovė patvirtina:
„Laiko dantys aštrūs, laikas sugraužia visokius emigrantus“. Sugraužia
pirmiausia mūsų lietuviškųjų vardų
ir pavardžių galūnes, tada – mišriose
santuokose vaikus. Telieka išeivių
santaupos, pasai ir antkapiai. Linkiu
išimčių!

Mirė buvęs „Pasaulio lietuvio“ administratorius Viktoras Kučas
2008 m. liepos 17 d. JAV, nelaiku – po nelaimingo įvykio – mirė
Viktoras Kučas, gyvenęs netoli Chicagos, Homer Glen, IL. Jis gimė Kybartuose 1929 m. Gimnaziją baigė
Vokietijoje, Hanau tremtinių stovykloje. 1946 m. emigravo į Australiją.
Ten baigė kolegiją ir įsigijo radiologo profesiją. Po 10 metų išvyko į
JAV ir apsigyveno Chicagoje. Sukūrė gražią lietuvišką šeimą, augino du
vaikus – sūnų Liną ir dukrą Viktoriją. Turėjo keturis anūkus. Būdamas
jau pensininkas ir turėdamas laisvo
laiko vežiojo anūkus į lietuvišką mokyklą, organizacijų susirinkimus bei
sportą. Pats priklause skautų organizacijai, buvo „Lituanicos“ tunto tuntininkas.
Viktoras 10 m. buvo vaikų
žurnalo „Eglutė“ administratorius,
kai redaktore buvo Regina Kučienė.
Dirbo PLB valdybos redakcinėje komisijoje. Žmonai Reginai Kučienei
perėmus PLB žurnalo „Pasaulio lie-

tuvis“ redaktorės pareigas Viktoras
Kučas 6 m., kol leidinys buvo perkeltas į Punską, buvo žurnalo administratorius ir didžiausias redaktorės ramstis: kompiuteriu surinkdavo
medžiagą, rūpinosi žurnalo siuntimu, savo nuotraukomis puošė žurnalo viršelius.
Viktoras Kučas gyvenime buvo rūpestingas vyras, tėvas ir tėvukas, malonaus būdo, draugiškas. Nenuostabu, kad į Amžinuosius namus
jį lydėjo daugiau kaip 100 draugų ir
pažįstamų.
Velionio palaikai palaidoti Šv.
Kazimiero lietuvių kapinėse.
Šeimos pageidavimu artimieji vietoj gėlių aukojo Tėvams Jėzuitams ir neseniai „Pasaulio lietuvyje“
pristatytai „Vaiko vartai į mokslą”
organizacijai, kuri globoja dienos
centrų vaikus Lietuvoje.
PLB Valdyba ir„Pasaulio lietuvio“ redakcija reiškia gilią užuojautą
Velionio šeimai ir artimiesiems.
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XI Ukrainos lietuvių
dainų ir šokių festivalis

XI Ukrainos lietuvių dainų
ir šokių festivalis įvyko vienoje iš
gražiausių Lvovo salių – Halyčynos
vaikų ir jaunimo kūrybos centre, kur
veikia Lvovo M.K. Čiurlionio lituanistinė mokykla. Į šią šventę kvietėme visus: ir suaugusius ir vaikus. Į
festivalį atvyko Zaporožės lietuvių
draugijos folklorinis ansamblis „Šaltinis“, Zaporožės lietuvių draugijos
jaunimo šokių grupė „Atžalynas“,
Lvovo lietuvių draugijos „Medeina“ folklorinis ansamblis „Vilija“,
Lvovo lietuvių jaunimo organizacijos „Baltija“ estradinė grupė „Gintaras“, Lvovo lietuvių draugijos
„Medeina“ vaikų folkloro ansamblis
„Gintarėliai“, Lvovo lietuvių vaikų
ansamblis „Saulutė“, Dnepropetrovsko lietuvių kultūros ir verslo centro
„Gintaras“ vokalinis ansamblis „Ramunėlė“, Dneprodzeržinsko lietuvių
ansamblis „Giesmė“, “ Dneprodzeržinsko lietuvių vaikų šokių ansamblis „Saulėgraža“, Kijevo Maironio
lietuvių kultūros draugijos choras
„Viltis“, Kijevo lietuvių jaunimo
šokių ansamblis „Antra karta“, Radviliškio miesto kultūros centro liaudiškos muzikos kapela „Seni pažįstami“ (Lietuva).
Festivalio atidaryme skambėjo daug gerų, šiltų žodžių visiems
dalyviams. Šiltai festivalio dalyvius
pasveikino LR Seimo narys Petras
Auštrevičius, LR ambasados Ukrainoje vardu pasveikino ambasados
atstovas Genadijus Mackelis, TMID
atstovai Aušra Dumbliauskienė ir
Irma Rabcevičienė, LR garbės konsulato Lvove atstovai, Lvovo srities
ir miesto kultūros skyriaus atstovai,
Šiaulių universiteto dėstytoja Aldona Vasiliauskienė, Rutskio bazilijonų instituto dėstytojai ir kt.
O toliau dainininkai ir šokėjai
parodė savo meną. Skambėjo dainos
lietuvių ir ukrainiečių kalbomis apie
Nemuną, Lietuvą, apie meilę. Šokėjai pašoko lietuviškų šokių. Svečius
nudžiugino M.K. Čiurlionio paveiks-

LVOVO

UKRAINOJE

LI TU A NIS TI NĖS MO KYK LOS FOL KLO RI NIS AN SAM BLIS

lų paroda. Šventę filmavo Lvovo televizijos operatoriai. Gegužės 18 d.
buvo surengtas Lietuvių Bendruomenės susirinkimas. Dalyvavo Kijevo, Lvovo, Zaporožės, Dnepropetrovsko, Dneprodzeržinsko lietuvių
draugijų pirmininkai, jų pavaduotojai, lituanistinių mokyklų vadovai
ir mokytojai, jaunimo pirmininkai,
TMIDo darbuotojai. Buvo svarstomi
aktualūs klausimai. Visi pareiškė savo nuomonę, pasidalijo idėjomis.

ZAPOROŽĖS

„GINTARĖLIAI“

Visi festivalio dalyviai dėkoja TMIDui už finansinę paramą, o
Lvovo lietuvių draugija dėkinga visiems ansamblių vadovams, draugijų pirmininkams ir pavaduotojams,
lituanistinių mokyklų vadovams ir
mokytojams už puikų paruošimą festivaliui, už entuziazmą.
Marina Trocenko
Lvovo Halyčynos vaikų ir jaunimo
kūrybos centro M.K. Čiurlionio
lituanistinės mokyklos vadovė

FOL KLO RI NIS AN SAM BLIS
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BRAZILIJOJE

Lietuvos prezidento viešnagė

JAUNIMO SĄJUNGOS, SKAUTŲ PALANGOS GRUPĖS IR NEMUNO ŠOKIŲ GRUPĖS JAULIETUVOS PREZIDENTU VALDU ADAMKUM IR LIETUVOS GARBĖS KONSULU
BRAZILIJOJE FRANCISCO RICARDO BLAGEVITCH
NI MAS SU

Su didele garbe ir džiaugsmu Brazilijos Lietuvių Bendruomenė liepos 15-17 d. Sao Paule sutiko
Lietuvos prezidentą Valdą Adamkų
su žmona Alma. Sao Paulo oro uoste, juos pasitiko Lietuvos garbės
konsulas Sao Paule Francisco Ricardo Blagevich, o viešbutyje laukė
Brazilijos Lietuvių Bendruomenės
pirmininkas Jorge Prokopas su žmona Regina. Jaunimo grupė tautiniais
drabužiais pasitiko su gėlėmis ir saldainiais. Prezidentas apsidžiaugė tokiu priėmimu ir norėjo susipažinti su
visais ten esančiais.
Laura Tupė buvo atsakinga už
Lietuvos ambasados verslininkų organizavimą. Jai buvo staigmena, kad
jos motina Mafalda Gumbrevičiutė
Tupe atvyko kartu su prezidento palyda kaip vertėja.
Pirmasis LR prezidento susitikimas su Brazilijos Lietuvių Bendruomene įvyko pietų metu „Churrascaria Fogo de Chao“, kur dalyva-

vo organizacijų atstovai ir Lietuvos
draugai. Dalyviai pasikeitė dovanėlėmis, bendravo. Atrodė, kad susitiko didelė šeima. Prezidentas pasveikino kiekvieną dalyvį, džiaugėsi, kad
palaikome senelių tradicijas, kad jis
galėjo susikalbėti su daugeliu lietuvių kalba, ypač ten esančiu jaunimu.
Jie įrodė, kad ne tik moka kalbą, bet
ir kad jiems yra svarbios mūsų šaknys, ir tuo didžiuojasi.
Tą pačią dieną Prezidentas
skrido į Braziliją (sostinę), kur jo laukė oficialus susitikimas su prezidentu Luiz Inacio Lula da Silva ir kitais
valdžios pareigūnais. Kartu keliavo
mūsų naujai paskirtas garbės konsulas Francisco Ricardo Blagevich,
televizijos reporterė Rita Lisauskas
ir Sao Paulo lietuviams atstovaujanti
Angelina Dirsytė Tatarūnienė.
Ketvirtadienį, liepos 17 d., Vila Zelinoj, Sao Paule, įvyko džiugus
istorinis faktas – šią lietuvišką salelę
aplankė prez.Valdas Adamkus. Čia
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kažkada apsigyveno daugelis lietuvių emigrantų, pastatė Šv. Juozapo bažnyčią, kur sekmadieniais dar
yra aukojamos lietuviškos mišios ir
stengiamasi palaikyti lietuviškas tradicijas. Aikštė su Laisvės paminklu,
prie kurio Prezidentas padėjo gėlių
vainiką, pavadinta Lietuvos Respublikos vardu.
Nors teko šiems įvykiams pasiruošti per trumpą laiką ir visus sukviesti, bet organizatoriams padėjo
verslininkai ir rajono gyventojai. Jie
padėjo papuošti parduotuves ir namų
fasadus trispalviais balionais. Visi
susirinkome bažnyčioje pasiklausyti Prezidento sveikinimo. Lietuvių
katalikų bendruomenės choras atliko
keletą dainų, diriguojant Audriui Tatarunui. Mišiose dalyvavo prel. Edmundas Putrimas, tą dieną atvykęs iš
Kanados kitais reikalais.
Salėje įvyko nedidelis priėmimas, susipažinimas su lietuvių
kolonijos talkininkais. Buvo įteiktos dovanėlės ir nuoširdus kvietimas
dažniau čia lankytis ir geriau pažinti
Lietuvą.
Nors esame maža kolonija,
turime gerų ir nuoširdžių žmonių,
kurie, reikalui esant, neatsisako pagelbėti, kaip įstengia, kad ir mažiausiuose darbeliuose: padėti gėlytes,
nuvalyti dulkes, paruošti užkandžius,
padaryti menišką dovanėlę, vėliavėles, pranešti žmonėms, spaudai ir t.t.
Viskas labai reikalinga ir visiems už
viską esame dėkingi. Geri draugai
yra visada draugai.
Prezidentas apsilankė FIESP,
po to skaitė paskaitą Sao Paulo
aukštojoje mokykloje, o baigdamas
savo kelionę Brazilijoj dalyvavo FAAP Lietuvos fotografų parodos „Su
meile – Lietuva“ ir Helenos Kavaliūnas fotoinstaliacijų parodos „Prisirišimo žvilgsniai: Lietuva-Brazilija“ atidaryme. Ambasada ir konsulas
pakvietė kokteiliui, todėl buvo proga
artimiau pabendrauti.
Janete Nikitin Zizas

susitikimai

Vis daugiau Lietuvoje suprantančių išeivijos rūpestėlius
Laima Liutikienė

Dr. V. Kudirkos lituanistinės mokyklos direktorė

LITUANISTINIO ŠVIETIMO FORUME.

IKI MO KYK LI NIO AM ŽIAUS PE DA GO GŲ GRU PĖ PA SKAI TOS ME TU .

Norėčiau pasidalinti įspūdžiais apie balandžio 16-18 dienomis Vilniuje vykusį Užsienio lietuvių ugdymo įstaigų mokytojų forumą
„Lituanistinis švietimas: perspektyvos ir tendencijos“ ir kartu su Jumis
pasidžiaugti. Galima drąsiai tvirtinti, kad tai buvo pirmasis tokio masto
renginys, skirtas išeivijos švietimo
klausimams. Kad ir pirmasis, bet
suorganizuotas puikiai tiek turiniu,
tiek forma. Jeigu iki šiol pati buvau tarp tų, kurie kritikavo Lietuvos
valstybės institucijų pasyvumą tautinio identiteto išlaikymo klausimu,
tai dabar manyčiau esant labai tinkama pasidalinti su kiekvienu pasaulio
lietuviu žiniomis apie džiuginančius
pasikeitimus. TMID specialistai nusipelnė nuoširdžios padėkos už taip
reikalingą ir puikiai paruoštą rengi-

nį. Forumo dalyviai ne tik pasisėmė
naujų žinių ir pasidalino patirtimi iš
skirtingų šalių, bet ir parsivežė gausybę vertingų leidinių ir metodinės
medžiagos.
Pirmoji diena buvo skirta pranešimams apie lituanistinio švietimo
ir ugdymo svarbą, aspektus ir aktualijas (apie tai papasakota PL gegužės
numeryje. Red.). Antrąją ir trečiąją
forumo dienas atstovai iš viso pasaulio dirbo grupėmis. Pati dalyvavau
grupėje pedagogams, dirbantiems
su ikimokyklinio amžiaus vaikais,
kurią sudarė 22 dalyvės. Mažuosius
ugdančios pedagogės iš Didžiosios
Britanijos, Airijos, Švedijos, Australijos, Vokietijos, Estijos, Baltarusijos, Lenkijos, Rusijos, JAV, Danijos,
Belgijos, Kanados, Latvijos ir Ispanijos dvi dienas klausėsi paskaitų,

TMID

ARCHYVO NUOTR .

sėmėsi naujų žinių, susipažino su
naujovėmis švietimo srityje ir dalijosi patirtimi. Antrąją dieną paskaitą apie lietuvių etnokultūros svarbą
ir jos pritaikymo galimybes ugdant
bendruosius gebėjimus kalbėjo LR
Kultūros ministerijos regionų kultūros skyriaus vedėja I. Seliukaitė.
Prelegentė pažymėjo, kad su mažaisiais klausantis ir aptariant liaudies
pasakas bei vaidinant iš pasakų perkeltas situacijas vaikai geriau suvoks ne tik žodžių, bet ir tradicijų
ar socialinių modelių prasmę. Buvo pristatyti spaudiniai ir garso bei
vaizdo įrašai, perteikiantys daugybę
informacijos apie Lietuvos etnokultūrinį paveldą.
Vytautas ir Daiva Sirtautai pristatė dar spaustuvės dažais kvepiantį
ugdymo leidinį „Baltaragė“, skirtą
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susitikimai
5-6 metų vaikams. Autoriai supažindino klausytojas su knygos idėjomis,
struktūra, pritaikymo galimybėmis,
pateikė naudingų patarimų iš savo
pačių per daugelį metų sukauptos
praktinės patirties. Dr. J. Girčienė,
atstovavusi Lietuvių kalbos institutui, pristatė Elektroninį kalbos biuletenį, kurį visi besidomintys lietuvių
kalba gali rasti internetiniu adresu
www.tmid.lt/kalbosbiuletenis. Čia
gausu praktinių patarimų kalbos vartojimo klausimais, atsakymų į skaitytojams rūpimus klausimus ir kitos
vertingos informacijos, kuria gali
pasinaudoti lituanistinėse mokyklose dirbantys pedagogai ir tėvai.
Po pietų pertraukos forumo
dalyvės užsiėmė linksmais reikalais – Lauros dainavimo studija ir
L. Jokubauskienės „Bumcės“ klubas pristatė muzikinių lavinamųjų
žaidimų rinkinį „Žaidžiame dainą“.
Šokom, dainavom ir žaidėm, o kartu sužinojom, kaip pralaužti pirmojo
susitikimo ledus, kaip susipažinti ir
susidraugauti, kaip išmokti spalvų,
pirštukų pavadinimus, atskirti daiktų
savybes ir dar daugybę kitų reikalingų dalykų. Ir visa tai – stebukladarės
muzikos dėka. Žinias jau pritaikiau
mūsų lituanistinės mokyklos praktikoje; vaikai liko sužavėti linksmuoju mokymosi menu.
Dvikalbių vaikų kalbų ugdymo
metodikos ypatumus aptarė Vilniaus
pedagoginio universiteto Pedagogikos ir psichologijos fakulteto Vaikystės studijų katedros lektorė dr. A.
Mazolevskienė. Ji akcentavo empirinės patirties svarbą ugdymo procese:
vaikai, kuriems sudaroma galimybė
patiems parinkti daiktą apibūdinančius arba susijusius žodžius, iškirpti
ir suklijuoti juos ant lapo bei aptarti
grupėje, žinias įsisavina lengviau ir
ilgiau išlaiko atmintyje.
Trečiąją, t.y. paskutiniąją,
forumo dieną dalyvėms buvo sudaryta galimybė susipažinti su praktiniais problemos aspektais iš arčiau.
Vilniaus apskrities Rudaminos vaikų darželio direktorė V. Arbočienė
kalbėjo apie ikimokyklinės ugdymo
įstaigos, veikiančios dvikalbėje ap-

linkoje, veiklos specifiką. Mus visas sužavėjo darželio veikla ir šilta
dvasia, spinduliuojanti iš kiekvieno
užsiėmimo. Darželyje sujungiama
daugybė patarimų ir gairių, išdėstytų forumo metu kalbėjusių prelegentų. Pasirodo, teorija puikiausiai
pasitvirtina praktikoje. Kiek vėliau
LR Švietimo ir mokslo ministerijos
ikimokyklinio ir pradinio ugdymo
skyriaus vyriausioji specialistė L.
Jankauskienė pristatė ikimokyklinio
ugdymo turinio kaitos kryptis, kur
koncentruojamasi į asmenybės poreikius ir formavimą. Dabartinė ikimokyklinukų ir pradinukų karta yra
tam tikru požiūriu eksperimentinė,
nes auklėjama kitokiais metodais,
nei tai darė tėvai ir seneliai.
Forumo dalyviams buvo parinkta ir puiki kultūrinė šviečiamoji programa. Pirmąją forumo dieną
vainikavo šauni susipažinimo vakaronė, antrąjį vakarą dalyviai lankėsi
„Keistuolių teatre“, kur buvo rodoma G.Beinoriūtės režisuota „Meilė
iš pirmo žvilgsnio“, o paskutiniąją
dieną vykome į Genocido aukų muziejų.
Vienas iš sąlyginių trūkumų rengiant forumą buvo dalyvių
suskirstymas į grupes pagal darbą
su atitinkamo amžiaus vaikais, kur
kiekvienai grupei buvo siūlomi būtent tai amžiaus kategorijai pritaikyti pranešimai ir užsiėmimai. Tuo
būdu pedagogės, dirbančios su keletu skirtingo amžiaus vaikų, o forume
dalyvavusios ikimokyklinukų grupėje, neturėjo galimybės pasisemti
žinių apie darbą su vyresniaisiais.
Tačiau reikėtų turėti omenyje lituanistinio ugdymo specifikos įvairovę
pasaulio mastu, kai situacija, būdinga vienai ar keletui šalių, gali būti
visiškai nepažįstama didžiajai daliai
lituanistinių mokyklų specialistų.
Galbūt TMID darbuotojams ir pavyks rasti kompromisą, planuojant
ateities renginius, tarkim, sudarant
galimybę skirtingo amžiaus vaikus
mokantiems pedagogams patiems
pasirinkti, kuriuos užsiėmimus ir paskaitas jiems klausyti forumo metu.
Kita vertus, toks variantas gali turėti
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neigiamos įtakos įgytų žinių turiniui
ir kokybei, kai, bandant „apžioti“
didelį kąsnį per kelias grupes, įgyta
patirtis bus labai paviršutinė.
Taip pat buvo pareikšta nuomonė, kad ateityje panašūs renginiai
turėtų daugiau dėmesio skirti konkretiems praktiniams patarimams,
kaip organizuoti ikimokyklinio amžiaus vaikų lituanistinį ugdymą. Mano pačios nuomone, kokia subjektyvi ji bebūtų, forumo metu buvo
apstu informacijos, kurią kūrybingas pedagogas pritaikys savo krašto ar mokyklos specifikai ir pavers
į konkretų praktinį patarimą. Dėl tos
pačios situacijų įvairovės pasaulio
mastu sunku įsivaizduoti universalios paskirties programą ar patarimų
rinkinį.
Apibendrinant išklausytas paskaitas ir forumo metu vykusius užsiėmimus darytinos keletas išvadų.
Pirmiausia, auklėjant ir mokant mažuosius išeiviukus itin didelė svarba
tenka dainai, nes per muziką vaikai
ne tik geriau įsimena ir geba ištarti
sudėtingesnius žodžius, bet ir praplečia aktyvųjį lietuvių kalbos žodyną, o muzikiniai žaidimai dargi lavina motoriką. Be to, muzika lengviau
sudomina ir padeda ilgiau išlaikyti
vaiko dėmesį. Greta pažymėtina ir
lietuvių etninių švenčių bei papročių
svarba. Apie tai kartais ne itin daug
žino netgi patys tėvai, todėl lituanistinėse mokyklose tai galėtų būti aptariama ir švenčiama jungiant tėvus
ir vaikus į bendruomenę. Tėvų dalyvavimas reikalingas ne tik švenčiant,
bet ir kasdienio ugdymo procese, aptariant su vaiku naujai išmoktą medžiagą ir plėtojant temą. Jau galima
įsigyti puikių, ikimokyklinukams
skirtų leidinių, tinkamų tiek grupiniam, tiek ir individualiam darbui.
O svarbiausia – situacija, tegul ir
pamažu, keičiasi į gerąją pusę. Atsiranda vis daugiau žmonių ten, Lietuvoje, kuriems aktualūs ir suprantami
mūsų rūpestėliai. O kuo jų daugiau,
tuo mums visiems lengviau siekiant
labai svarbaus tikslo – išlaikyti lietuviškumą bet kur pasaulyje.
New Jersey, JAV

„pasaulio lietuvio” žinios

Su Marija Rudiene (1914-2008) atsisveikinant
Užsidarius BALFui (Bendras
Amerikos lietuvių fondas) netrukus
amžinybėn iškeliavo ir šios labdaros organizacijos ilgametė pirmininkė Marija Juozaitytė Rudienė,
Jungtinėse Amerikos Valstijose gimusi lietuvaitė. M. Rudienę mirtis
ištiko liepos 8 d., praėjus dešimčiai
dienų po jos 94-ojo gimtadienio.
Velionė gimė Westville, IL,
netoli Chicagos, visas jos gyvenimas buvo pašvęstas Amerikos lietuvių veiklai. Ypač daug dėmesio
Marija Juozaitytė Rudienė skyrė
į bėdą pakliuvusiems mūsų tautiečiams. Jau 1954 m. įsijungė į
BALFo veiklą kaip jos direktorė.
Nuo 1960-ųjų ėjo centro valdybos
vicepirmininkės, o nuo 1972-ųjų
– pirmininkės pareigas. Tačiau tai
nebuvo vienintelis Marijos visuomeninis darbas. Veiklią moterį buvo galima matyti vadovaujančiuose
postuose Lietuvos Vyčių organizacijoje, Šv. Kazimiero seserų rėmėjų draugijoje, Chicagos lietuvių
moterų klube, Amerikos lietuvių
Romos katalikų federacijoje (buvo
jos direktorė). Taip pat ji reiškėsi
kaip Chicagos lituanistinės mokyklos globėja, finansavo literatūros vadovėlių leidybą, buvo JAV
LB Tarybos narė, aktyvi Chicagos
lietuvių operos kolektyvo rėmėja
ir t.t.
Be darbo lietuvių visuomeninėje veikloje, M. Rudienė nemažai
metų pašventė tarptautinei CARE
organizacijai, kurioje ėjo direktorės pareigas.
Daugiausiai savo gyvenimo
metų Marija praleido Chicagoje.
Čia ji baigė lietuvių vienuolių vadovaujamą Šv. Kazimiero mergaičių
akademiją, įstojo į De Paul universitetą, kurį baigė 1938 m. Ištekėjusi už Chicagoje gimusio lietuvio
Antano Rudžio, dirbo jo įsteigtoje
Plieno pramonės gaminių įmonėje
„Rockwell Engineering“, kur nuo
1942 m. ėjo administracijos vadovės pareigas.

MARIJA RUDIENĖ PRIEŠ DVEJUS METUS BALFO
Už įvairiapusę veiklą M. Rudienė apdovanota popiežiaus Jono
Pauliaus ženklu „Pro Ecclesia et
Pontifice“ (1987). Lietuva ją pagerbė Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio
Gedimino 5-jo laipsnio ordinu
(1997) ir Vytauto Didžiojo ordino
Komandoro kryžiumi (2003) (beje,
pirmąjį apdovanojimą moteris atsisakė priimti, nes jį skyrė tuometinis Lietuvos prezidentas Algirdas
Brazauskas).
Marija Rudienė palaidota
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse
Chicagoje. Jai skirtas nekrolo-

REN GI NY JE

gas buvo atspausdintas ir viename didžiųjų Chicagos dienraščių
„Chicago Tribune“. Tai rodo, kad
Velionė buvo žinoma ir amerikiečių
visuomenėje.
Marija Rudienė paliko liūdesy vyrą Antaną, du sūnus, dvi
dukras, 10 anūkų, 4 proanūkius
ir daug kitų giminių. Jos pasiges
ir lietuviškoji visuomenė, nes
daugelyje jos veiklos sričių Velionė
paliko savo žymų pėdsaką.
Edvardas Šulaitis
Autoriaus nuotrauka
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„Pasaulio lietuvio“ žinios

PLB Fondo 2007 m. ﬁnansai

Kiekvienais metais Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Fondas (PLBF) plačiajai lietuvių visuomenei pateikia
savo veiklos ir finansų pranešimus. Smulkesnė atskaitomybė pateikiama PLB seimams, kurie vyksta kas treji metai.
Pastarasis, XII, PLB Seimas vyko 2006 m., o kitas vyks 2009 m. Norime „Pasaulio lietuvio“ skaitytojus ir lietuvių
visuomenę supažindinti su 2007 metų finansine apyskaita ir daugiau paaiškinti apie turimas lėšas bei gautus ar išleistus pinigus.
Kasmet PLBF, kaip nuo 1979 m. veikianti pelno nesiekianti ir nuo mokesčių atleista organizacija (Not for
Profit Coorporation, Exempt from Income Tax, registered in the States of Illinois and Michigan, Federal ID No.
36-3097269), pildo visokias federalinės valdžios ir Illinois bei Michigan valstijų reikalaujamas ataskaitų formas.
PLBF tokias formas siunčia ir Michigan valstijos įstaigoms, nes pagrindinė fondo raštinė yra Grand Rapids mieste
ir beveik visi Fondo darbai yra atliekami čia gyvenančių savanorių darbuotojų. PLB Fondo knygas peržiūri ir visus
oficialius raportus paruošia „Certified Public Accountants“ auditorių firma, esanti Grand Rapids, Michigan. Kai
kurias PLBF ataskaitas, pavyzdžiui, metines JAV IRS 990 formas, kiekvienas asmuo, kuris domisi, gali susirasti ir
perskaityti internete arba pamatyti Grand Rapids.
Pateikiu sutrumpintą PLBF apyskaitą už 2007 metus (2007 sausio 1-2007 gruodžio 31 d.):
1. 2007 sausio 1d. PLBF banke ir investicijose turėjo IŠ VISO
$ 161,677.18
2. PAJAMŲ PER 2007 METUS
GAUTA
a. Aukos ir parama iš asmenų, organizacijų, fondų, vajų
$ 90,784.32
b. Palikimas (Stasys Julius Dalius, Kanada)
$
4,088.98
c. Investicijų uždarbis
$
7,106.00
d. Dividendai, palūkanos, pan.
$
6,155.00
e. Parduotos knygos („Lietuvių papročiai ir tradicijos išeivijoje“)
$
320.00
3. IŠ VISO GAUTA PER 2007 METUS
$ 108,454.30
4. IŠLAIDOS PER 2007 METUS
IŠLEISTA
a. Įvairiems PLBF projektams paremti ir vykdyti
$ 68,190.00
b. Telefonas, paštas, siuntiniai, internetas, etc.
$
1,852.00
c. Finansų pranešimai valdžios įstaigoms (auditoriai)
$
1,690.00
d. Raštinės išlaidos, reikmenys, projektų vykdymas
$
2,179.00
e. Investavimo išlaidos
$
1,236.00
e. Įvairios kitos išlaidos
$
432.11
5. IŠ VISO IŠMOKĖTA PER 2007 METUS
$ 75,579.11
6. SKIRTUMAS TARP PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ 2007 METAIS
$ 32,875.19
7. 2007 gruodžio 31 d. PLBF banke ir investicijose turėjo IŠ VISO
$ 194,552.37

Atsisveikinome su prel. Juozu Šeškevičium Lietuvių fondo
Išlydint a.a. prel. Juozą Šeškevičių – dėdę Juozą, Padré José – į
Viešpačio dangiškuosius namus reiškiu gilią užuojautą prelato giminėms,
draugams, geradariams, Šv. Juozapo
parapijai Vila Zelinoje, Šv. Juozapo
draugijai ir visai Sao Paolo lietuvių
bendruomenei.
Š.m. liepos mėnesio 5 d. jūs
iškilmingai atsisveikinote su kunigu, kuris statė ne tik pastatus, tokius
kaip Šv. Juozapo parapijos kleboniją, lietuviškus kryžius, Lituanikos
sodybą, bet ir jūsų katalikišką ir lietuvišką bendruomenę. Šv. Paulius
rašė Efeziečiams ir jo žodžiai mums
primena: „vadinasi, jūs jau nebesate ateiviai, nei svetimi, bet šventųjų

bendrapiliečiai ir Dievo namiškiai,
užstatyti ant apaštalų ir pranašų pamato, turintys kertiniu akmeniu patį
Jėzų Kristų, ant kurio darniai auga
visas pastatas, tampantis šventove Viešpatyje, ant kurio ir jūs esate
drauge statomi kaip Dievo buveinė
Dvasioje“ (Ef 2:19-22).
Dėkojame tau, dėde Juozai, už
Tavo nuopelnus, o dabar amžinai ilsėkis Viešpaties gailestingume. Amžiną atilsį duok jam, Viešpatie, ir laimink tą bendruomenę, kurią jis taip
mylėjo ir kuria taip rūpinosi daugiau
kaip penkiasdešimt metų.
Pagarbiai jūsų Kristuje
Prelatas
Edmundas J. Putrimas
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parama ir
stipendijos 2008 m.
2008 m. LF stipendijoms paskyrė 144,235 dol., paramai – 500
439 dol., iš viso stipendijoms ir paramai paskirta 649 674 dol.
2008 m. LF tvarkymo, investavimo ir raštinės išlaidoms yra paskirti biudžete iš viso 389 100 dol.
Iš viso numatyta išmokėti 1038,774
dol.
Praėjusiais 2007 m. stipendijoms ir paramai buvo paskirta 567
952 dol., bet išmokėta 525 365 dol.
LF išlaidoms buvo išmokėta 295
958 dol. Iš viso 2007 m. buvo išmokėta 821 323 dol.

„Pasaulio lietuvio“ žinios
Visi PLBF direktoriai, pareigūnai ir talkininkai dirba savanoriškai, negauna jokio atlyginimo ir dažnai patys
savo aukomis remia arba apmoka PLB Fondo darbus. PLBF administracinės išlaidos yra labai mažos. Jas sudaro
paštas, telefonas, sandėlių nuoma (Pasaulio lietuvių centre Lemonte), auditorių bei valdžios įstaigų mokesčiai ir
pan. Jos apmokamos iš uždirbtų palūkanų, todėl kiekvieno paaukoto dolerio 100 centų tiesiogiai tenka projektams
ar įvairių specialių fondų paramai. PLBF visus patarnavimus tautiečiams atlieka greitai, čia nėra biurokratijos, nors
griežtai laikomasi valstijų, federalinės valdžios ir IRS įstatymų bei reikalavimų
PLBF direktoriai, kurie prižiūri fondo veiklą, yra Vytautas Kamantas, Kazys Laukaitis, Milda Lenkauskienė,
Gražina Liautaud, Juozas Lukas, Jonas Treška, Jr, ir Laima Zavistauskienė. Valdybą sudaro: pirmininkas Vytautas
Kamantas, sekretorius Jonas Treška, Jr, ir iždininkas Juozas Lukas. Teisės patarėjas yra advokatas Saulius Kuprys.
PLB Fondo laikomi pinigai yra skirti įvairiems projektams išeivijoje ir Lietuvoje paremti. 2007 metų pabaigoje atskirų aktyvių projektų sąskaitose buvo likusios šios sumos doleriais:
1. Broniaus Bieliuko stipendijų fondas VDU studentams
$ 52,079.23
2. Dieviškojo Kryžiaus fondas (Kardinolo
Audrio J. Bačkio projektams ir labdarai Lietuvoje)
$ 54,397.29
3. Dieviškojo Kryžiaus fondas II (Vyskupo Rimanto
Norvilos vyskupijos projektams ir labdarai Lietuvoje)
$ 51,957.32
4. PLB Lituanistikos katedros UIC specialus fondas
$ 2,055.00
5. Stasio Barzduko stipendijų fondas PLB Lituanistikos katedrai
$ (8,269.67)
6. Antano Juodvalkio stipendijų fondas VDU studentams
$
570.00
7. Kauno Technologijos universiteto paramai
$
425.00
7. Klaipėdos universiteto paramai
$ 1,000.00
9. Lietuvių Išeivijos Instituto paramai
$ 6,000.00
10. Lietuvių Psichologų fondui
$ 1,017.00
11. Pasaulio lietuvių jaunimo paramai
$ 1,000.80
12. PLB Fondo archyvų paramai
$ (214.60)
13. Prof. Giedriaus Subačiaus „Upton B. Sinclair:
The Lithuanian Jungle” filmo paramos fondui
$ 1,300.00
14. Ruklos Jaunimo fondui
$
120.00
15. Sibiro fondui
$
100.00
16. Valdovų Rūmų paramai
$
9.30
17. Vytauto Didžiojo universiteto Kaune paramai
$ 10,019.06
18. PLB Fondo įvairiems projektams sąskaita
$ 20,883.64
29. „Bernardinai.lt“ paramai
$
103.00
IŠ VISO 2007 gruodžio 31d.
$194,552.37
Pastaba: Metų pabaigoje, gruodžio mėnesį, PLB Fondas išsiunčia PLB Valdybai jos paramai, PLB Atstovybei Lietuvoje ir „Pasaulio lietuviui“ tuo metu tose sąskaitose esančius pinigus. Todėl tos aktyvios sąskaitos nepaminėtos viršuje, kaip ir kitos, kuriose metų pabaigoje lieka 0.00 dolerių balansas.
Visiems aukščiau minėtiems arba anksčiau įgyvendintiems reikalams, projektams, renginiams, stipendijoms
išeivijoje bei Lietuvoje ir PLB valdybų, PLB seimų, Jaunimo kongresų, „Pasaulio lietuvio“ bei PLB Lituanistikos
katedros paramai per 29 savo veiklos metus PLB Fondas surinko ir išmokėjo daugiau kaip 3 milijonus dol., gautų
iš dosnių rėmėjų (PLBF gavo iš viso 14,330 dol. aukų nuo 1 dol. iki 100,000 dol. sumos). Visiems aukotojams
priklauso didžiausia padėka.
PLB Fondo iždą nuo 1985 metų tvarko PLBF direktorius ir iždininkas Juozas Lukas. Visas PLB Fondo iždo
knygas ir atskaitomybę galima pamatyti ir patikrinti: PLB Fondas, Juozas Lukas, 622 Tremont Court NW, Grand
Rapids MI 49504, elektroninis paštas: plbfondas@aol.com
Kviečiame „Pasaulio lietuvio“ skaitytojus būti aktyvius aukščiau minėtų PLB Fondo projektų ir veiklos rėmėjais aukomis bei palikimais, paremti Pasaulio Lietuvių Bendruomenės veiklą bei projektus, „Pasaulio lietuvį“
ir užtikrinti PLB atstovybės išlaikymą ir darbus Lietuvoje. Visi per PLBF remiami projektai tarnauja lietuvybės
išlaikymui. Aukos fondui JAV atleidžiamos nuo federalinių mokesčių (Federal ID No. 36-3097269). Visi aukotojai
gauna kvitus. Prašom čekius rašyti ir siųsti Lithuanian World Community Foundation, PO Box 140796, Grand
Rapids MI 49514-0796.
Juozas Lukas
PLB Fondo iždininkas
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„Pasaulio lietuvio“ žinios

„Pasaulio lietuvio“ aukotojai ir garbės prenumeratoriai
Europa
Garbės prenumerata:
Elena Baliulienė, Hamburg, Vokietija;
AUKOS:
33 zl
Diana Brunner, Büttikon, Švaicarija;
53 zl
Arno Heid, Luebeck, Vokietija;
JAV, Kanada (JAV doleriais)
Garbės prenumerata:
Bronius
Aleksandravičius,
Bllomfield, CT, JAV; Juozas Ardys,
Fairview, PA, JAV; Gediminas Balanda, Sterling Heights, MI, JAV; Kazys
Beleckis, Richmond Hill, NY, JAV;
Vyt Černius, Glendale, CA, JAV; Kun.
Matas Čyvas, St. Petersburg Beach,
FL, JAV; Eugenijus Čuplinskas, Toronto, Ontario, Kanada; Elena Dambriūnienė, Brentwood, MD, JAV; Dr.
Mary Z. Daugėla, Washington, DC,
JAV; Rimas ir Frances Domanskis,
Western Springs, IL, JAV; Stasys Eiva,
Manchester, NH, JAV; Teresė ir Algimantas Gečys, Huntington Valley, PA,
JAV; Eugenia Ginčauskas, Toronto,
Ontario, Kanada; Donatas ir Marian
Grebliauskas, Piedmont, CA, JAV;
Palmira Janušonienė, Dousman, WI,
JAV; Irene A. Juodaitis, Holden, MA,
JAV; Liutas K. Jurskis, Red Bank, NJ,
JAV; Jonas Kaunas, Downers Grove,
IL, JAV; Adelė Kovas, Hot Spring,
AK, JAV; Elvira Kronas, Dundas,
Ontario, Kanada; Juozas Mačiulaitis,
Sunny Hills, FL, JAV; Victor Milukas,
Plainview, NY, JAV; Ona Motiejūnas,
Prescott, AZ, JAV; Vilimas Naureckas,
Branchburg, NJ, JAV; Marija Noreika,
Putnam, CT, JAV; Vytautas Pileika,
West Hartford, CT, JAV; Genovaitė
Plukas, Santa Monica, CA, JAV; I. Rasys, Cambridge, MA, JAV; Algis Rugienius, Bloomfield Hills, MI, JAV;
Elena Sluder, Centennial, CO, JAV;
James C. Stokas, Stuart, FL, JAV;
Rimantas Strolis, Presque Isle, MI,
JAV; Narimantas V. Udrys, Farmington Hills, MI, JAV; Stanley Urbantas,
Sarnia, Ontario, Kanada; Algirdas Vaičiūnas, Etobicoke, Ontario, Kanada;
Ramojus P. Vaitys, Highland Park, IL,
JAV; Julius Veblaitis, Union, NJ, JAV;
AUKOS:

100 dol.
Vidmantas A. Raisys, Mercer
Island, WA, JAV; I. Rasys, Cambridge, MA, JAV;
60 dol.
Vilimas
Naureckas,
Branchburg, NJ, JAV;
50 dol.
Agatha E. Šidlauskas, Carp,
Ontario, Kanada;
45 dol.
Jonas Lukšys, Tillsonburg, Ontario, Kanada;
40 dol.
Rimas J. Banys, Burr Ridge,
IL, JAV; Rimas ir Frances Domanskis, Western Springs, IL, JAV; Eugenia
Ginčauskas, Toronto, Ontario, Kanada;
Povilas Karosas, New Britain, CT, JAV;
Victor Milukas, Plainview, NY, JAV;
Algis Nausėdas, Toronto, Ontario, Kanada; Jeronimas Pleinys, Toronto, Ontario, Kanada; Genovaitė Plukas, Santa
Monica, CA, JAV; Stefanija Strikaitis,
Los Angeles, CA, JAV;
30 dol.
Danutė Januta, Berkeley, CA,
JAV; Algis Simonavičius, Toronto,
Ontario, Kanada;
20 dol.
Vytautas Andriulis, St. Pete Beach, FL, JAV; Rimantas Bitėnas, Broxville, NY, JAV; Birutė Gylys, Olympia, WA, JAV; Genovaitė Kaufmanas,
Springfield, VA, JAV; Balys Kondratas, Quaker Hill, CT, JAV; Gražina
Matukas, Kleinbirg, Ontario, Kanada;
Algis Navikauskas, Broofield, CT,
JAV; Marius Prapuolenis, Chicago,
IL, JAV; John Stankus, Hamilton, Ontario, Kanada; Algis P. Strimaitis, Chicago, IL, JAV;
15 dol.
Bronius Aleksandravičius, Bllomﬁeld, CT, JAV; Raminta ir Algirdas H.
Marchertas, Lemont, IL, JAV;
10 dol.
Amerikos Lietuvių Bendruomenė, New Britain apylinkė, New Britain, CT, JAV; Rymantė T. Barauskas,
Glendale, CA, JAV; Wanda Bichnevičius, Cicero, IL, JAV; Nijolė Bražėnas, Sparkill, NY, JAV; Genovaitė
Breichmanas, Dundas, Ontario, Kanada; Sophie Dameika, Rockford, IL,
JAV; Vince Derenčius, Chipley, FL,
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JAV; Yadwiga K. Giedraitienė, St. Pete Beach, FL, JAV; Dr. G. Ir A. Grinis, St. Pete Beach, FL, JAV; Arnold
Grushnys, Wichita, KS, JAV; Algimantas Gureckas, Germantown, MD,
JAV; Danutė Gutauskas, Burlington,
Ontario, Kanada; Gediminas J. Indreika, Addison, IL, JAV; Dalia R. Jakas,
Blue Bell, PA, JAV; Eve Kazakauskas,
Philadelphia, PA, JAV; Petras Pagojus,
Detroit, MI, JAV; Pranas Pargauskas,
Otterville, Ontario, Kanada; Giedra
Paulionienė, Etobicoke, Ontario, Kanada; Jonas ir Aldona Raugaliai, Waterbury, CT, JAV; Boleslovas Rymantas, St. Pete Beach, FL, JAV; Jonas
A. Švilpa, London, Ontario, Kanada;
Ignas ir Adelė Tamošiūnas, Fairfield,
CA, JAV; Augustus Virkutis, West
Hartford, CT, JAV; Vytautas Zdanys,
West Hartford, CT, JAV; Walter Židžiūnas, Bethlehem, PA, JAV;
5 dol.
Aloyzas Aidis, Bethesda, MD,
JAV; Dalia Stonys, West Bloomfield,
MI, JAV;
Australija (Australijos dol.)
Garbės prenumerata:
Juozas Gailius, Newton, Vic;
Vytautas Vaitkus, St. Albans, Vic.;
K.A. Zdanius, Kew, Vic.
AUKOS:
55 dol.
Juozas Balčiūnas, North Balwyn, Vic.; Juozas Donela, Kensington
SA.; Teodoras Rotcas, Fairﬁeld East,
N.S.W.; Maria Saženis, Mitcham, Vic.;
50 dol.
Bronė Ropė, Yennora, N.S.W.;
25 dol.
Algis Šimkus OAM, East Geelong, Vic.; Aldona Vyšniauskas, Bundoora, Vic.;
15 dol.
Alfonsas Čižeika, Applecross,
W.A.;
5 dol.
Juozas Balčiūnas, North Balwyn, Vic.; E.D. Bartkevičius, Coomabah, QLD.; J. Dambrauskas,
Condel Park, N.S.W.; A. Jokantas,
Riverwood, N.S.W.; Veronika Koženiauskas, Moe, Vic.; Bronė Ropė,
Yennora, N.S.W.; Petras Šiaučiūnas,
Kingston, Tas.; Viktoria Vitkūnas,
North Plympton, SA.

