2008 M. 10/466

ISSN 1732-0135

Šiame numeryje:
„Pasaulio lietuvio“ svečias
Bėda, kad Argentinoje trūksta
lietuvių kalbą mokančių žmonių ............................................ 4
Mano anūkui priklauso būti lietuviu ...................................... 6

tėvynėje
Jaučiamės padarę didelį, gražų darbą ..................................... 7
Guggenheimo muziejus ir Jurgis Mačiūnas ...........................10

tautinių mažumų ir išeivijos departamente
Lietuvos skaitytojui pristatyta knyga ,,Beriso lietuviai“ ......12

PLB valdyboje
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pozicija
dėl Lietuvos pilietybės .........................................................13
Pasikeitimai PLB Valdyboje .................................................13
PLB padidėjo dar vienu nariu ...............................................13

plb kraštų žinios
Šv. Lino atlaidai Pelesoje .....................................................14
Seniausio pasaulyje lietuviško
laikraščio „Draugas“ 100-metis ............................................15
Trisdešimt metų su „Draugu“ ...............................................15
„Draugo“ galimybės dar neišnaudotos ..................................18
Pirmosios bangos paroda Frackville .....................................20
Skautų tautinė stovykla ........................................................21
Mes pripratę už savo lietuviškumą kovoti .............................22
Esame įdomūs pasauliui .......................................................25
„Eurofestivalis 2009“ atvers duris
ir Vokietijos muzikantams ....................................................27
Vienas žingsnis iki šimtmečio ..............................................29
Kun. Augustino Steigvilo laiškas iš Buenos Aires .................31
Lietuvių susitikimas prie Balatono ežero ..............................32

susitikimai
Ką užsienio švedai gali nuveikti dėl Švedijos? .....................33

aplankykite lietuvą
Janinos Monkutės Marks muziejus Kėdainiuose ...................36

„Pasaulio lietuvio“ žinios
Mirė labiausiai lietuvius JAV išgarsinusi moteris..................39
Palydint žurnalistę ir rašytoją A. Balašaitienę .......................41
Rudens lygiadienis Suomijoje ..............................................42

Ko laukiame iš Seimo
rinkimų Lietuvoje?
Nors mūsų gyvenimas didesne dalimi priklauso nuo mūsų pačių veiklumo, talento ir sėkmės, yra dalykų, kuriuos sprendžia politikai ir
politinio pasitikėjimo vyriausybės. Lietuvai reiktų sąžiningesnių, talentingesnių ir ne tokių savanaudžių politikų, kokie yra dabar, kad būtų sutramdyta korupcija ir mūsų santykius lemtų įstatymai, o ne pažintys. Mums reikia, kad politikai
tarnautų tautai, o ne savo gerovei.
O ką Lietuvoje norėtų pakeisti išeivija –
tas milijonas lietuvių (pagal kai kuriuos skaičiavimus), gyvenančių už Lietuvos ribų? Tikriausiai šiuo metu svarbiausia išeivijai yra nebaigtas
spręsti dvigubos pilietybės klausimas. Gimstančių už Lietuvos ribų vaikų problema jau lyg
išspręsta – gimęs, sakykim, Airijoje kūdikis ir
automatiškai tampantis Airijos piliečiu, nebepraranda Lietuvos pilietybės, jeigu jo tėvai yra Lietuvos piliečiai. Bet suaugusieji dvigubą pilietybę išlaiko tik labai retais atvejais. PL daug kartų
kalbėta, kaip pasaulio lietuviams svarbu išlaikyti
Lietuvos pilietybę, net ir įgijus kitos valstybės
pilietybę. Šiandien norisi pakalbėti apie oponuojančiųjų nuomonę – kad daug dvigubą pilietybę
turinčių žmonių užsienyje Lietuvai yra blogai.
Gruzijos įvykiai sustiprino oponuojančiųjų nuomonę. Rusija, savo pasus gausiai išdalijusi
Pietų Osetijos ir Abchazijos, – Gruzijos valstybės teritorijų, – gyventojams, tankais nuvažiavo
„ginti“ jų teisių. Taip gali atsitikti ir su Ukrainai
priklausančiu Krymu – Rusijos pasai dalijami jau
ir Kryme, kur gyvena daug rusų kilmės žmonių.
Lietuvoje gali įvykti nebūtinai toks scenarijus – čia galima būtų veikti „prigaminus“ daug
Lietuvos pilietybę turinčių, bet Lietuvai gero nelinkinčių piliečių, kurie galėtų Lietuvą vėl nuvesti į Rusijos glėbį – ir politiškai, ir ekonomiškai.
Ir vienų, ir kitų argumentas yra svarus. Viena vertus, Lietuvai užsienyje reikia daug geranoriškų ambasadorių, bet kas gali garantuoti, kad
nebus jų pridauginta priešiškų. Didžioji kaimynė
santykiuose su kaimynais niekaip neatsikrato iš
amžių glūdumos atėjusio jėgos mentaliteto. Rusija po senovei savo piliečius telkia priešiškumu
kaimynams, Vakarams, imperijos atkūrimo siekiais, o tai kelia grėsmę iš tos imperijos pagaliau
išsivadavusiems.
Kaip rasti aukso vidurį? Čia ir yra tas mazgas, kurio jau kelinti metai negalime atmegzti.
Audronė Viktorija Škiudaitė
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Ši vasara buvo sėkminga pažintimis su Argentinos lietuvių veikėjais
– Lietuvos sąjūdžio 20-mečio konferencijos pranešėju, buvusiu Lietuvos garbės konsulu Algimantu Rastausku ir Argentinos Lietuvių Bendruomenės pirmininku Jurgiu Brazaičiu, kuris dalyvavo PLB ir PLJS
vadovų suvažiavime Trakuose. Siūlome pokalbius su jais.

Bėda, kad Argentinoje trūksta
lietuvių kalbą mokančių žmonių

Pokalbis su Algimantu Rastausku, Lietuvos ambasados Argentinoje raštvedžiu,
buvusiu Lietuvos garbės konsulu Buenos Aires.

ALGIMANTAS RASTAUSKAS SU ŽMONA NELIDA BUENOS AIRES MIESTE, LENKI JOS AM BA SA DO JE , ŠVEN ČIANT L IE TU VOS IR KI TŲ DE VY NIŲ VALS TY BIŲ ĮSTO JI MĄ Į
EUROPOS SĄJUNGĄ
–Malonėkite papasakoti savo gyvenimo istoriją.
–Mūsų šeimos istorija yra
daugelio lietuvių, praėjusio karo pabėgėlių, istorija. Tėvai 1944 m. pasitraukė į Vokietiją iš Biržų apskrities,
Vabalninko. Mano tėvas buvo ūkininkas, mes gyvenome ūkyje. Tėvas
negalvojo trauktis taip toli ir iškeliauti iš Lietuvos visam laikui. No-
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rėjo paprasčiausiai pasitraukti nuo
fronto, bet kadangi frontas nuolat
judėjo į priekį, patekom į Vokietiją.
Po kurio laiko iš Vokietijos pabėgėliams reikėjo kur nors kraustytis, o
Argentinoje gyveno mano tėvo brolis, kuris mums paruošė dokumentus, suteikė garantijas, ir taip patekom į Argentiną.
Sąlygos, kaip ir visiems imig-
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rantams, buvo sunkios, reikėjo daug
dirbti, uždarbiai buvo maži, kalbos
nemokėjom. Dirbo visa šeima. Aš
pradėjau dirbti 13-os metų, kartu
mokiausi. Pusę dienos dirbau, pusę –
mokiausi, paskui mokiausi vakarais.
Vėliau studijavau inžineriją ir dirbau
pagal profesiją. Gyvenau ir gyvenu
Buenos Aires ir visą laiką dalyvavau
Argentinos lietuvių draugijų veikloje. Kai buvau jaunas, šokau, dainavau ir vaidinau. Ką tik lietuviai
veikė, visur veikiau ir aš. Paskui
pačiam teko mokyti tautinių šokių.
Darėm ką mokėjom ir galėjom, ko
buvom išmokę iš vyresniųjų, kurie
savo įgūdžius ir žinias buvo atsivežę
iš Lietuvos.
Paskui prasidėjo šeimos gyvenimas. Vedžiau lietuvaitę, – sakau
lietuvaitę, nors kai kas gal abejoja,
nes ji gimusi jau Argentinoje. Gal
kitiems ji argentinietė, man ji lietuvaitė – Nelida Stašytė. Jos abu tėvai
buvo lietuviai. Užauginom dvi dukras. Viena grįžo į Lietuvą ir čia gyvena jau 13 metų. Čia ištekėjo, augina sūnelį, jau yra vietinė. Taigi ratas
apsisuko. Mes į Lietuvą grįžtam jau
kaip į savo šeimą, tik tiek, kad labai
toli. Antroji dukra, nors emigravo į
JAV, bet ištekėjo už lietuvių kilmės
jaunuolio, abu kalba lietuviškai, vaikučius veža į šeštadieninę lietuvišką
mokyklą.
Nemažai pokario emigrantų lietuvių iš Argentinos, kuri jiems
nepatiko, važiavo toliau, į Šiaurės
Ameriką. Mums taip susiklostė aplinkybės, kad mes turėjom likti. Ma-
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no tėvai jau buvo gerokai pagyvenę, jie nebegalėjo dar kartą keliauti
į naują kraštą, pradėti vėl viską iš
naujo. O vykti iš Argentinos į JAV
tuomet buvo taikomos kvotos. Lietuviams Argentinoje eilė atėjo po 12
metų nuo atvažiavimo iš Vokietijos.
Į Argentiną iš Vokietijos pabėgėlių
stovyklos nuvykome 1948 m., o eilė vykti į JAV atėjo 1960 m. Mūsų
tėvams pradžioje Argentina nepatiko
ir jie tuojau pat, kai tik atvyko, užsiregistravo JAV konsulate emigruoti į
JAV, bet reikėjo per ilgai laukti... O
aš jau mokiausi, buvau susipažinęs
su savo būsimąja žmona, gyvenimas
jau buvo gerokai įsivažiavęs, taigi
likau ir aš. Brolis 1960 m. emigravo
į JAV.
–Kaip atsitiko, kad tapote
LR garbės konsulu? Prisiminkite
tas pirmąsias dienas, metus, kai
atsikūrė Lietuva ir Argentinoje atsirado Lietuvos atstovas.
–Lietuvos sąjūdžio metą Argentinoje išgyvenome labai įtemptai.
Sekėme įvykius Lietuvoje su didžiuliu dėmesiu, buvome susijaudinę.
Nepriklausomybės paskelbimas buvo
ir mums didelis, džiaugsmingas įvykis. Po to stebėjome pirmuosius Lietuvos valdžios žingsnius, skaudžius
ir sunkius pirmuosius nepriklausomybės metus. Per tą visą laikotarpį
teko bendrauti su PLB vadovybe,
prisidėti prie PLB organizuojamos
pagalbos Lietuvai. Argentinoje suorganizavau Lietuvai remti komitetą,
kuriam paskui vadovavo inž. Jurgis
Brazaitis. Rinkome pinigines aukas
ir vaistus. Pinigus persiuntėme PLB
vadovybei, o vaistus per Raudonąjį
Kryžių siuntėme tiesiai į Lietuvą.
Kai Lietuvos valdžia pradėjo organizuoti diplomatinę tarnybą,
PLB vadovybė pateikė mano kandidatūrą, Lietuvos Užsienio reikalų
ministerija su ja sutiko, ir taip tapau
garbės konsulu. Apie tai man pranešė dr. Bronius Kuzmickas, Lietuvos
Aukščiausiosios Tarybos pirmininko pavaduotojas, vizito Argentinoje
1991 metų lapkričio mėnesį metu.
Iš mano garbės konsulo

veiklos išskirtinis įvykis buvo Lietuvos prezidento Algirdo Brazausko
vizitas Argentinoje 1996 metais. Lietuvos ambasadorius Vyt. Dambrava
rezidavo Karakase, Venesueloje, tad
man kartu su Argentinos prezidentūros protokolo tarnyba teko organizuoti vizito programą. Ir vizitas, ir
jo paruošiamasis darbas paliko man
neužmirštamą įspūdį. Patyriau didžiulę Argentinos Užsienio reikalų
ministerijos ir lietuvių kolonijos pagalbą. Vizito metu prezidentas daug
dėmesio skyrė lietuvių kolonijai,
aplankydamas artimiausias lietuvių
draugijas.
Malonu yra paminėti ir prisiminti susitikimus su kunigaikščiu
Karoliu Radvila (Karol Radziwill),
Maltos ordino ambasadoriumi Argentinoje, kuris mielai lankydavosi
priėmimuose Vasario 16-sios proga,
kaip ir kituose diplomatiniuose priėmimuose. Jis mirė Buenos Airėse
2005 metais.
Bendro darbo su Argentinos
lietuviais, draugijomis dėka buvo
įmanoma ruošti Vasario 16-sios ar
Kovo 11-sios minėjimus diplomatiniam korpusui ir Argentinos valdžios
pareigūnams, Lietuvos grafikų parodas bei Argentinos grafikų parodas

Lietuvoje, Lietuvos pramonininkų
konfederacijos dalyvavimą Argentinos Žemės ūkio ir pramonės parodose, priėmimus Lietuvos valdžios pareigūnams jų lankymosi Argentinoje
metu. Buvo įsteigta Lietuvos-Argentinos verslo ir pramonės asociacija,
kuri ruošė Lietuvos ekonomikos ir
prekybos galimybių pristatymą Argentinos verslininkams. Tas laikotarpis buvo vienas prasmingiausių
mano gyvenime.
–Iš laiškų „Pasaulio lietuviui“ galima spręsti, kad Argentinos lietuviai labai aktyvūs.
–Tikra tiesa, bet bėda, kad Argentinoje trūksta lietuvių kalbą mokančių žmonių. Lietuvių kalba jie
galėtų daugiau bendrauti su Lietuva,
su Lietuvos institucijomis, atvykti
čia, o kalbos nemokant nedrąsu važiuoti, nedrąsu susitikti su lietuviais,
kurie atvyksta iš Lietuvos į Argentiną. Kartais koks draugijos veikėjas pasikviečia svečius iš Lietuvos į
savo namus, bet artimo bendravimo
nesusiklosto, nes negali susikalbėti
lietuviškai. Ir įspūdis atvykusiems
lieka nelabai koks... Jaunimo turime
nemažai, jam tiktai šokti, dainuoti.

Ekonominės migracijos procesai bus stebimi
2008-09-24 Vyriausybės spaudos tarnyba pranešė, kad patvirtintas
Ekonominės migracijos procesų ir
užsienio lietuvių būklės stebėsenos, analizės ir prognozavimo tvarkos aprašas. Juo nustatomi rodikliai,
charakterizuojantys šiuos procesus,
jų stebėjimo, analizės ir prognozavimo sistema.
Ekonominės migracijos procesų ir užsienio lietuvių būklės stebėsenos, analizės ir prognozavimo
tikslas yra įvertinti ekonominės
migracijos procesus, pagrindines demografines ir socialines-ekonomines
migrantų charakteristikas, ekonominės migracijos įtaką Lietuvos gyventojų skaičiui ir struktūrai, demografinei, socialinei ekonominei šalies

raidai. Siekiama tirti ir užsienio lietuvių būklę – jų bendruomenių veiklą, dinamiką, veiksmingumą.
Valstybės institucijos ir įstaigos pagal savo kompetenciją įpareigojamos rengti rodiklius ir informaciją apie šiuos procesus. Socialinės
apsaugos ir darbo ministerija šiuos
rodiklius ir informaciją kaups, analizuos, kasmet skelbs ir teiks Ekonominės migracijos reikalų komisijai.
Lietuvos ir užsienio mokslininkai bei nepriklausomi ekspertai
galės būti kviečiami ekonominės
migracijos procesų ir užsienio lietuvių būklės analizei atlikti, prognozavimo metodikoms ir prognozėms
rengti.
LR Vyriausybės pranešimas
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Mano anūkui priklauso būti lietuviu
Pokalbis su Jurgiu Brazaičiu, Argentinos lietuvių organizacijų ir
spaudos tarybos (ALOST) pirmininku.
Mes gaminome netgi dažus „Pravdai“. Dažų pramonėje praleidau apie
20 metų ir išėjau į pensiją.
–Dabar turite laiko lietuviškai veiklai.
–O! Lietuvių veiklai visada
turėjau laiko. Jaunas veikiau su jaunimu, buvau pirmininkas, pačiam teko organizuoti.

JURGIS BRAZAITIS, ARGENTINOS LOST PIRMININKAS (DEŠINĖJE) IR BRAZILILIETUVIŲ BENDRUOMENĖS PIRMININKAS JURGIS PROKOPAS TRAKUOSE, PLB IR
PLJS PIRMININKŲ SUVAŽIAVIME, GIRIA LIETUVIŠKĄ ALŲ
JOS

–Mums įdomi kiekvieno lietuvio užsienyje istorija, nes ji savita. Kokia Jūsų istorija?
–Aš jau gimiau Argentinoje. Ir
tėveliai susipažino jau Argentinoje.
Jie atvažiavo 1926 m., dalyvaudavo
lietuvių susibūrimuose ir taip susipažino. Aš dar turiu čemodanus, kurie
tėvo buvo paruošti grįžti į Lietuvą.
Tėvas vis ragino – grįžtam į Lietuvą,
bet taip atsitiko, kad tie čemodanai
liko nepanaudoti.
–Tai labai įdomu, perduokite tuos „čemodanus“ į Lietuvą, į
Nacionalinį muziejų, kur kaip tik
rengiama Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio paroda. Šiandien – tai istorinės relikvijos.
–Ne, ne, ką ten tokius senus
daiktus siųsti į Lietuvą, mes turime
geresnių dalykų – filmų iš tų laikų,
kuriuos turi prof. Paršelis. Jis jau
siuntė į Lietuvą (yra Muzikos ir teatro muziejuje. Red.), bet, man at-

6

rodo, kad jis turi daugiau. Tai gera
medžiaga.
–Dar norėtųsi sužinoti daugiau apie Jūsų gyvenimą. Iš kokių
kraštų buvo Jūsų tėveliai?
–Tėvelis – iš Marijampolės,
mamytė – iš Raseinių; suvalkietis susitiko su žemaite. Jie jau abu
mirę. Pradžioje vertėsi sunkiai, visiems buvo sunku, turėjo išvažiuoti
už tūkstančio kilomertų nuo Buenos
Aires, paskui, kai grįžo atgal, buvo
jau geriau. Mes užaugom, pradėjom
mokytis. Sesuo – medicinos daktarė,
aš – inžinierius. Mat Argentinoje už
mokslą nereikėjo mokėti. Tėveliai
tiek daug pinigų neturėjo, jeigu būtų
reikėję mokėti už mokslą. O paskui
pasisekė – tėvelis įsigijo tokią mažytę metalų įmonėlę (pradėjo nuo
muterkėlių), ir taip ėjom pirmyn.
Aš baigęs universitetą dirbau su europiečiais – pirmiausia alaus, vyno
gamyklose, paskui dažų pramonėje.
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–Tėveliai irgi buvo aktyvūs?
–Jie stūmė mus – abiems su
seseria liepė išmokti lietuviškai, dar
atsimenu, kaip mokiausi iš „Sakalėlio“ knygutės – nežinau, kaip tėvas
įsigijo tą prieškario Lietuvoje naudotą knygutę. Išeidamas į darbą tikrindavo, ar išmokom tos dienos pamokėlę. Jeigu gerai išmokom, buvo
galima eiti žaisti, jeigu blogai – turėjom sėdėti ir toliau mokytis. Tuo metu lietuviškos mokyklos pas mus nebuvo, todėl mokėmės namie. Kai po
Antrojo pasaulinio karo atvyko daugiau lietuvių iš Lietuvos, jie mums
labai padėjo išmokti lietuviškai. Mes
jiems padėjom atvykti į Argentiną,
jie mums padėjo atgaivinti lietuvybę. Bet vėliau jie beveik visi išvyko
į JAV arba Kanadą – po 5-10 metų
jų beveik nebeliko. Taigi dabar mes
esame beveik visi senųjų atvykėlių
vaikai ir vaikų vaikai. Seneliai paliko mums kalbą, papročius. Turime
ir jaunimo, bet dabar mūsų jaunimas
grįžta į Lietuvą. Yra keletas, kurie
jau gyvena Lietuvoje. Prasideda grįžimas atgal. Mes jau per seni grįžti,
bet mums vis tiek įdomi ta dviguba
pilietybė. Pagal dabar priimtą įstatymo variantą mūsų vaikai negali
turėti Lietuvos pilietybės. Aš turiu
3 metų anūką, jam priklauso būti
lietuviu. Mano dukra jį moko lietuviškai ir kai aš pas juos nueinu, jis
man sako: „Labas“. Jeigu jis negaus
Lietuvos pilietybės, jam nebus jokio
stimulo toliau gilintis į lietuvybę, jis
praras interesą.

tėvynėje

Jaučiamės padarę didelį, gražų darbą
Praėjusią vasarą grupė LGAVO „Sugrįžus“ – į Lietuvą iš Amerikos sugrįžusiųjų
organizacijos narių savo lėšomis keliavo po Jungtines Amerikos Valstijas ir kalbėjosi su lietuvių bendruomenių žmonėmis. Ko jie tuo siekė ir kaip sekėsi, kalbiname šios
kelionės dalyvius – LGAVO „Sugrįžus“ prezidentą ir LR Prezidento visuomeninį konsultantą išeivijos klausimais dr. Daumantą Matulį bei LGAVO „Sugrįžus“ viceprezidentę, bendradarbiavimo bei ryšių su visuomene koordinatorę Giedrę Ievą Šipailaitę.

SU NEW JERSEY LIETUVIAIS
–Taigi kokia buvo šio renginio idėja?
D. Matulis. Aplankyti keletą
lietuvių bendruomenių. Buvo sutarta
su septyniomis. Tikslas vienas – papasakoti apie mūsų organizaciją, apie jos
veiklą, paskatinti tautiečius, sudominti
grįžimo į tėvynę idėja, papasakoti apie
mus, kurie grįžome, kad jie pajustų, jog
nėra taip blogai – mes grįžome, mes laimingi, – ir jūs galite apie tai pagalvoti.
Tolesnė idėja – su lietuvių bendruomenėmis palaikyti ryšį, padėti joms kuo ilgiau likti lietuviais, net jeigu jie niekada
nesiruoštų važiuoti į Lietuvą. Tai lietuvybės palaikymo idėjos.

G. I. Šipailaitė. Žiniasklaidos
dėmesio tikrai nepritrūkome (juokiasi). Buvo be galo daug ir įvairių
vertinimų bei nuomonių. Ir tai yra
šaunu – turime didelį mums neabejingų būrį! Akcentuočiau tik vieną,
bet esminį dalyką – esame dėl tų, kuriems mūsų reikia, o ne dėl to, kad
surastume, kam mūsų reikia. Šios
kelionės iniciatyva kilo JAV. Nuoširdžiai ją palaikėme. Patys esame buvę
emigrantai, įveikę adaptaciją sugrįžus – kodėl nepasidalinus patirtimi
su ketinančiais eiti tomis pačiomis
pėdomis? Ir tai padaryti betarpiškai
bendraujant ženkliai efektyviau nei

susirašinėjant elektroniniu paštu.
Tuo pačiu išgyvenome ir nepakartojamą džiaugsmą Los Angeles
vykusioje XIII Tautinių šokių šventėje, kur atstovavome Lietuvos sostinei Vilniui.
–Jūsų buvo daug?
–G. I. Šipailaitė. Metų pradžioje subūrėme LGAVO „Sugrįžus“ tautinių šokių grupę. Šventėje
dalyvavo 8 poros. Mūsų šokių grupei vadovauja Daumanto žmona Jurgita Matulienė.
–Kaip įdomu!
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PRIE ALEKSANDROS KAZICKIENĖS

LI TU A NIS TI NĖS MO KYK LOS

–D. M. Jurgita yra atkūrusi
„Aušrinės“ grupę Philadelphijoje ir
dvejus metus jai vadovavusi. Po to
dvejus metus vadovavo pačios sukurtai šokių grupei „Vėjava“ Minessotoje. Ji šoka nuo 5 ar 7 metų, ir
gana profesionaliai tai daro, nes tai
jai labai rūpi. Su „Aušrine“ iš Philadelphijos, kai dar ten gyvenome,
mes buvom atvažiavę ir į Lietuvą, į
Dainų ir šokių šventę. Beveik pusė
grupės buvo Amerikoje gimęs jaunimas, kai kurie net nešnekėjo lietuviškai. Buvo graži proga parodyti
jiems Lietuvą.
–Grįžkite prie temos – kokie
kelionės rezultatai – kaip jus sutikdavo?
–G.I.Š. Vietomis atrodė, kad
užplūdusios emocijos sudraskys mane į tūkstančius mažų gabaliukų ...
Pasididžiavimas, pagarba, atsidavimas, nuoširdumas, rūpestis, tautiniai
jausmai, vidinis džiaugsmas, net euforija... Buvom be galo šiltai priimti visose, kuriose lankėmės, lietuvių
bendruomenėse. Man, žinoma, daugiausia sentimentų sukėlė Chicaga
kur gyvenau beveik trejus metus. Po
dvejų metų vėl sutikti man be galo
brangūs žmonės, giminės, draugai,
jaukiai pažįstamos vietos... Norėjosi
ir verkti, ir džiaugtis... Visur jautė-
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mės laukiami – į susitikimus ateidavo
tik tie žmonės, kuriems rūpėjo vieni
ar kiti klausimai. Manau, pavyko į
didžiąją jų dalį atsakyti. Dar ir dabar
mums rašo žmonės ir sako: nekreipkite dėmesio, ką rašo žiniasklaida,
mes esam be galo patenkinti, mes jumis džiaugiamės. Yra daug žmonių,
planuojančių grįžti. Ir jau yra grįžusių iš tų, kuriuos ten susitikome. Užsimezgė šiltas ir gražus kontaktas.
Gavome klausimų, ar bus tęstinių
projektų, ar atvažiuosim kitais metais. Atėję iki šiandienos nebeturime
teisės sustoti, tuo labiau atsitraukti.
Būsime ten, kur mūsų reiks. Mūsų
pasiryžimą tikriausiai patvirtins tai,
kad dauguma važiavo savom lėšom
ir savų atostogų sąskaita – nedaug,
bet moraline prasme labai svariai
parėmė Lietuvių fondas ir Tautinių
mažumų bei išeivijos departamentas
prie LR Vyriausybės. Tad tikrai jaučiamės padarę didelį, gražų darbą.
vai?

–Ko klausė jūsų pašneko-

–D.M. Klausimai paprastai
būdavo tokie: kaip rasti darbą, kaip
bus su vaikų pilietybe, gydymu,
švietimu, nes Lietuvoje ir Amerikoje skirtingos sistemos, kaip atvykusieji iš Amerikos vaikai integruojasi
Lietuvoje; ar yra studijos užsienio
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kalbomis, ar sudėtinga lietuviškai
studijuoti; biurokratijos mechanizmas; buvo net klausiama apie mafiją... apie verslo įkūrimą. Mūsų narys
Arūnas pasakodavo, kaip vystyti verslą, kaip įsikurti, kokios tamsiosios
ir kokios šviesiosios to pusės, – atvirai ir tiesiai. Vienas iš klausimų, kurio mes nebuvom pajėgūs atsakyti ir
į kurį dar ir dabar negalime atsakyti
– tai dvigubos pilietybės klausimas.
Be abejo, keliose vietose žmonėms
užkliuvo – atvažiuoja prezidento
konsultantas ir nieko nežino. Mes į
tokius klausimus nesame pajėgūs atsakyti. Tai sprendžia politikai.
–G. I. Š. Chicagoje buvo akcentuotas psichologinės adaptacijos
klausimas. Tiek išvažiuojant į kitą šalį, lygiai taip, kaip grįžtant po
daugelio metų – abiem atvejais išgyvenamas stresas. Ypač dėl to kenčia
vaikai. Vaikystėje vaikai vienas kitam būna negailestingi. Ypač tai juntama grįžus iš užsienio. Dauguma
susitikimuose apsilankiusių akcentavo, kad labiausiai jaudinasi ne dėl
savęs, o dėl vaikų adaptacijos.
–O Jūs patys grįžę tuos barjerus jautėte? Kaip juos nugalėjote?
–D.M. Be abejo, teko, pvz.,

tėvynėje
sprendžiant vaikų pilietybės klausimą. Įsiregistravimas, gyvenamosios
vietos deklaravimas, mašinos registravimas, vairavimo teisės... Kiekviena problema užėmė ne vieną ir
ne dvi dienas. Buvo daugybė visokių problemų: dar ir banko paskolų
klausimas, namo statyba ir t.t. Pirmasis pusmetis, kol įsikūrėm, buvo
tikra maišalynė.

jų. Atsiranda vis daugiau neaabejingų Lietuvai trečiosios ar net ketvirtosios kartos lietuvių palikuonių. Tai
nuostabu! Dažnas dar šiandien mus
pavadina baltom varnom ar naiviais
optimistais, tuo tarpu mes manome, kad siekiant svajonių, pokyčių,
rezultatų, visi mes esame priversti
veikti. Tereikia suburti kuo daugiau
tai suprantančių entuziastų.

–Nebuvo tokių minučių, kai
norėjosi grįžti?
–D. M. Grįžti nesinorėjo.
–G. I. Š. Esu laiminga, kad
išgyvenau ir išvažiavimą, ir sugrįžimą. Tai dovana, atradimas savęs iš
naujo, vertybių perkainojimas. Arba
trumpai – branda. Iki šiol Lietuvoje yra daug dalykų, kurie bado akis,
bet trūkumai iš perspektyvos atrodo
daug menkesni, nei esant šalia jų. Be
to – pamažiukais ateina suvokimas,
kad patys turime įrankius, kurių dėka
galime juos pašalinti. Tereikia kritinės masės motyvuotų, tikinčių savimi ir pasiryžusių imtis iniciatyvos
optimistų. Tikime, kad ir Lietuvos,
ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
mastu pavyks rasti šiuos žmones ir
nuveikti daug ir prasmingo. Ko ilgiuosi išvykusi iš JAV? Lengvumo
bendravime, šypsenų žmonių akyse,
geranoriškumo, tarpusavio pagarbos,
supratimo, tolerancijos. Lietuvoje
daugelis gyvena „bėgdami“, nuolat
kupini įtampos, kad kažko nespės...
taip nebelieka laiko sau ir artimiesiems... Pamažu svetimėjame. JAV
žaviuosi paprastumu sprendžiant bet
kokius reikalus. Niekas ten per galvą
nesiverčia, nes žino, kad yra sistema,
kuria reikia vadovautis, kuri nusistovėjo. Visada žinai, kad anksčiau ar
vėliau nueisi.

–Kokiose vietovėse lankėtės?
–G. I. Š. Lankėmės Minneapolyje, Chicagoje, Clevelande, Philadelphijoje, Washingtone (turėjome garbę lankytis LR Ambasadoje
bei susitikti su LR ambasadoriumi
Washington, DC, A. Brūzga ), Long
Islande, South Orange lietuvių bendruomenėse. Long Islande radome
mažiausią, bet ypač jauną ir šaunią
bendruomenę – amžiaus vidurkis 3040 metų, gerai tvarkoma mokyklėlė,
visi nusiteikę labai entuziastingai ir
gyvena kaip viena šeima.
–D.M. Jie ypač nustebino organizuotumu. Turi labai šaunią vadovę Neilą Baumilienę. Toje vietovėje gyvena mecenatai Kazickai ir
paremia jų mokyklą, todėl ta mokykla taip tvarkingai dirba – ir pamokos
suorganizuotos, ir mokytojams mokami neblogi atlyginimai.

–Nenuostabu – du šimtai
metų be karų ir kataklizmų, biurokratijos mašina įsisukusi iki tobulumo, o čia mes dar kol kas tik
pradedame...
–G. I. Š. Tiesa. Bet jau per
tuos dvejus metus sugrįžus nesunku
apčiuopti teigiamus poslinkius. Labai pamažu, bet daugėja grįžtančių-

–Kiek jūsų organizacijoje

žmonių ir kokiu spartumu ji didėja?
–I.G.Š. Kaip ant mielių (juokiasi). Arba – geometrine progresija.
Pirmajame organizacijos – tuomet
dar „klubo“ – susitikime 2006 metų
rugpjūčio mėnesį mūsų buvo 19. Dabar – daugiau kaip 200. Nuolatinėje
veikloje dalyvauja iki 40 aktyvių narių. Kiti bendrauja periodiškai arba
internetu. Esam vieni dėl kitų, dėl
mūsų mintims pritariančių ir idėjoms
neabejingų. Ir dėl Lietuvos. Dirbti
visuomeniniais pagrindais šiuo metu nėra lengva. Tad be galo myliu
mus visus ir didžiuojuosi kiekvienu
LGAVO „Sugrįžus“ nariu.
Kelionės metu sutikome daug
nuostabių, šiltų, rūpestingų ir įdomių žmonių. Nuoširdus ačiū jiems
LGAVO „Sugrįžus“ vardu. Ypatinga
padėka mus parėmusioms organizacijoms, XIII Tautinių šokių šventės
meno vadovei Danguolei Varnienei
bei mus kelionės metu globojusiems
Algirdui Vosyliui ir Dainiui Ušackui
(Minneapolis), Audrai ir Ryčiui Januškoms (Chicago), Rūtai Degutienei ir Dainiui Zalensui (Cleveland),
Visvydui Matuliui (Washington),
Sauliui Garalevičiui (Philadelphia),
Neilai Baumilienei (Long Island),
Laimai Liutikienei ir Laurynui Misevičiui (South Orange).

„SUGRĮŽUS“ IR „SUKTINIS“
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Guggenheimo muziejus ir Jurgis Mačiūnas
jekto idėja įtraukta
į 2004 m. Lietuvos
pateiktą
paraišką
Europos Komisijai
dėl Europos kultūros
sostinės vardo suteikimo. Numatoma,
jog projektas sudarys sąlygas įvairaus
pobūdžio nuolatinių
bei kilnojamųjų parodų ekspozicijoms,
bus sukurtos specialios erdvės kino
peržiūroms, konferencijoms ir seminarams, tarptautiniams
vizualiojo
meno
projektams, kuriuose dalyvaus viso
pasaulio šiuolaikinio meno kūrėjai.
Tikimasi, kad dėl
ekspozicijų kultūrinės ir meninės vertės vizualiųjų menų
centras Vilniuje taps
ne tik Lietuvos, bet
ir viso Šiaurės Rytų
regiono turistų bei
meno žinovų trauDAILININKAS IR „FLUXUS“ MENO SROVĖS PRADININ- kos objektu. Centre
taip pat numatoma
KAS J UR GIS M A ČIŪ NAS
įkurti meno edukaŠios vasaros pradžioje Lietu- cijos centrą, multimedijos centrą,
vos vyriausybės strateginio plana- Lietuvos šiuolaikinio meno galerivimo komitetas pritarė daugiafunk- ją, Litvakų meno centrą, atskirą Jurcinio kultūros centro „Jono Meko gio Mačiūno galeriją. Šio projekto
vizualiųjų menų centras ir muziejus partneriais sutiko būti „Ermitažo“ ir
Hermitage/Guggenheim
Vilnius“ Guggenheimo muziejai, kurie nuolat
kūrimui Vilniuje, greta Baltojo tilto pristatytų tiek nuolatinių, tiek keiesančioje Neries krantinėje. Minist- čiamų vertingų ekspozicijų. Vilnius
ro pirmininko potvarkiu bus sudary- buvo pasirinktas iš 140 miestų, sieta darbo grupė iš Kultūros, Finansų, kusių tapti šio tarptautinio muziejų
Ūkio ministerijų, Vilniaus miesto tinklo dalimi.
Sakoma, kad svarbiausias krisavivaldybės, Vyriausybės kanceliarijos atstovų planuojamo kultūros terijus, dėl kurio buvo pasirinktas
centro statybos strateginiam planui Vilnius, buvo projektuojamo centro
parengti. Vilniaus daugiafunkcinis orientacija į vizualinius menus bei
kultūros centras laikomas vienu iš visame pasaulyje žinomų „Fluxus“
svarbiausių „Vilnius – Europos kul- judėjimo pradininkų Jurgio Mačiūtūros sostinė 2009“ programos po- no bei Jono Meko darbų ir kolekcijų
tencialių investicinių projektų. Pro- nuolatinį pristatymą. Įgyvendinus šį
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projektą Lietuvoje atsirastų tarptautinis modernaus, tarpdisciplininio ir
naujųjų medijų meno centras.
Iniciatyva statyti Vilniuje
Guggenheimo muziejų sulaukė nevienareikšmių vertinimų. Šalia nuomonės, kad toks muziejus – didelis
pliusas tiek Vilniui, tiek visai Lietuvai, pasigirsta ir kaltinimai, jog
jis tebus naudingas „elitinio“ meno
mėgėjams. Nuogąstaujama, kad projektas nebus vien privačių asmenų
iniciatyva, o pareikalaus nemažai
valstybės ir savivaldybės investicijų, kurios mūsų šaliai gali būti nepakeliamos.
Vienas iš aktyviausių idėjos
iniciatorių – buvęs Vilniaus meras
Artūras Zuokas.
Taigi yra proga susipažinti su
Jurgiu Mačiūnu, kuris labai mažai
žinomas Lietuvoje, o, ko gera, ir išeivijoje. Medžiagos tam teikia 2002
m. Lietuvoje išėjusi Tomo Sakalausko knyga, skirta Jurgiui Mačiūnui,
„Žiūrėjimas į ugnį“.
Knyga apie Jurgį Mačiūną
Jurgis Mačiūnas – dailininkas, „Fluxus“ meninės srovės judėjimo pradininkas ir ideologas. Apie jo
gyvenimą ir kūrybą daugiausiai sužinome iš knygoje panaudotų Jurgio
motinos Leokadijos Saikauskaitės
Mačiūnienės dienoraščių ir prisiminimų. Juos papildo Jurgio draugų –
Jono Meko, Almaus Šalčiaus, Vytauto Landsbergio, Algirdo Kanaukos,
Yoko Ono (Johno Lenono žmonos),
kuri taip pat buvo fluxininkė, sesers
Nijolės Mačiūnaitės Valaitienės ir
kitų prisiminimai.
Atskira tema galėtų būti Jurgio mama Leokadija, kuri buvo Nepriklausomos Lietuvos baleto šokėja, savo talentą paaukojusi vaikams.
Tai taip pat menininkė, ir tai rodo jos
visą gyvenimą kasdien vestas dienoraštis. Dienoraštis vestas rusiškai,
nes jos pačios motina buvo rusė, o
Leokadija buvo gimusi Rusijoje,
todėl emigracijoje JAV ji turėjo galimybės bendrauti su rusų pabėgė-
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liais. Įdomu, kad ji artimai bendravo
su dailininko ir Rytų kultūros žinovo Nikolajaus Rericho žmona Jelena, per kurią jai tekdavo susipažinti
su kitais žymiais rusų emigrantais.
Pvz., ji porą metų buvo Rusijos laikinosios vyriausybės pirmininko
Aleksandro Kerenskio sekretorė mašininkė ir rašė, jam diktuojant, knygą. Ji perrašinėjo ir po to bendravo
su Stalino dukra Svetlana Alilujeva,
taip pat buvo rusų laikraščio „Novoje russkoe slovo“ mašininkė.
Šitas rakursas į Jurgio motinos biografiją neatsitiktinis – sūnus
ir motina buvo be galo vienas su kitu
susiję ir vienas nuo kito priklausomi,
bet, nors ji taip pat menininkė, nesuprato savo sūnaus – menininko avangardisto. Ji buvo senų – caro laikų
rusų inteligentų dvasios išpažinėja.
Taigi grįžkime prie Jurgio
Mačiūno, kuris buvo nesuprastas
ir savo tautiečių Amerikoje – vieną
kartą įsižeidęs, kad jam tautiečiai
neišnuomojo salės, daugiau su jais
ryšio nepalaikė, o, atrodo, ir jie jo
nepasigedo. Ir nesidomėjo, mat labai
jau išskirtinis buvo Jurgio Mačiūno
menas ir gyvenimo supratimas. Bet
tai nereiškia, kad jis buvo atsiribojęs
nuo Lietuvos ir lietuvybės, – jis tarp
lietuvių turėjo keletą bendraminčių
ir bendradarbių, kurie ne tik pripažino jo talentą, bet ir kartu veikė „Fluxus“ judėjime.
Kas yra tas „Fluxus“?
Jurgio Mačiūno eksperimentinis „Fluxus“ judėjimas taip apibūdinamas, pvz., almanache „A-YA“,
leistame Paryžiuje, New Yorke ir
Maskvoje: „Tai ne susivienijimas, tai
iš tikrųjų gyvenimo būdas, tai būdas
visiškai betarpiškai kurti daiktus“.
Pats J. Mačiūnas sakė, kad
kiekvienas daiktas gali būti meno
kūrinys.
Vytautas Landsbergis, kuris
buvo Jurgio klasės draugas prieškario Marijos Pečkauskaitės pradžios
mokykloje Kaune ir kuris, atrodo,
vienintelis Lietuvoje susirašinėjo su Jurgiu ir suprato jo meną bei
jį aiškino savo studentams tuometi-

nėje konservatorijoje, taip sako: „Ir
Keidžo kurstymų, ir socialinių nusivylimų paskatintas, kūrėsi JAV ir
Japonijoje įvairios nepatenkinto, bet
muzikalaus jaunimo grupės, laikinai arba esmingiau įtikėjusios kokio
nors visai naujo dabarties meno būtinybe. Viena jų, gana aktyviai veikusi
septintajame dešimtmetyje, vadinosi
„Fluxus“ (pasirinktas pavadinimas
turėjo atspindėti nuolatinę tėkmę,
kintamumo idėją). „Fluxus“ ir jiems
artimų veikėjų veikloje ne tik muzika su teatru (t.y. nemuzika su nemenu), bet ir visos meninių žaidimų rūšys tolydžio sudarydavo naują mikstūrą“ („Kultūros barai“, 1982).
Jurgis Mačiūnas, intelektualas, dievinęs klasikinę muziką bei
dailę, savo kūryboje akademiškumui priešinosi. Viename paskutiniųjų pokalbių su draugais jis yra
sakęs: „Mes niekad nepretendavome
į aukštąjį meną. Mes iškilome kaip
juokdarių grupė… Ir mūsų pirmieji
manifestai pirmaisiais bei antraisiais
metais taip pat buvo rimti, tačiau jau
įgavę tam tikras antimeno formas ir
palinkę į tai, ką galėtų padaryti kiekvienas“.
Jurgis Mačiūnas save laikė
Johno Cage mokiniu: „Kai jis sako,
kad galima klausytis gatvės triukšmo
ir patirti estetinius įspūdžius – nebereikia jokių muzikantų. Kiekvienas
gali būti pats sau muzikantas ir klausytis gatvės bruzdėjimo. Arba, jeigu George Brechto pavyzdžiu kiekvieną rytą ir vakare įjungi šviesą ir,
darydamas tai patiri estetinius įspūdžius – tai gali padaryti kiekvienas,
supranti? Menininkas profesionalas
tampa visiškai nebereikalingas. Jeigu kasdienis gyvenimas, kasdieniai
ready-made tau suteikia tokius išgyvenimus, tu jais gali visiškai pakeisti
meninę patirtį ir menininko poreikis
tuomet išnyksta“…
Žodžiais sunku papasakoti,
kokie buvo J. Mačiūno kūriniai –
tai pirmiausia jo garsiosios dėžutės
su daugeliu skyrelių, kuriuose buvo
pridėta visokiausių visokybių. Tai,
sakykim, restauruotas klavesinas,
įrėminta drobė su skyle...

J. Mačiūnas pagal išsilavinimą buvo architektas ir motina jam
buvo numačiusi didelę ateitį, bet jis
buvo ne tiek dailininkas-atlikėjas,
kiek meninių renginių, kurie reiškė
jo idėjas, organizatorius. Tokių renginių ciklai buvo surengti Europoje
ir JAV. „Fluxus“ renginiai, pvz., galėjo būti „Fluxus“ vakarienė su violetine duona; vakaras su žymiais menininkais, kurie pasirodo tik ekrane
ant sienos. Fluxininkai galėjo išeiti į
judriausią gatvę New Yorke ir pradėti nosinaitėmis valyti asfaltą, sustabdydami begalinį judėjimą. Vieniems
tai keldavo pyktį, kitiems šypseną,
bet dėmesį atkreipdavo visi.
Jurgis, jau būdamas sunkus ligonis, vedė bedarbę poetę ir surengė „Fluxus“ vestuves. Po jo mirties
draugai jam surengė „Fluxus“ laidotuves. J. Mačiūno gyvenimo teatras
tęsiasi ir šiandien – jo kūrybos dalį
nupirkus iš Jono Meko ir parvežus į
Vilnių kilo triukšmas, kad milijonas
už popierėlius – per brangu.
Scenaristo Prano Morkaus
iniciatyva 1997 m. Jurgio Mačiūno
palaikai buvo simboliškai perlaidoti
Lietuvoje – Tomas Venclova iš New
Yorko pakrantės, kur buvo išpilti
sudeginto Jurgio Mačiūno kūno pelenai, atskraidino indą vandens ir jį
bičiuliai ir gerbėjai ceremoningai išpylė į Vilnelę.
Bet tai taip pat dar ne visas Jurgis Mačiūnas, jis nebuvo vien menininkas svajotojas, jis buvo ir tam tikra prasme verslininkas, ėmęsis burti
menininkus į savotišką Soho komuną. Jis išpirkdavo senus dirbtuvių
pastatus New Yorke, Manhattane,
ten savo lėšomis įrengdavo pigius
butus ir dirbtuves, o paskui pusvelčiui pardavinėdavo. Ir nuolat kariaudavo su miestu, nes tuose veiksmuose ne viskas būdavo negalu. Žinoma,
kad iš to jis neturėjo jokios naudos,
tik nuolatinių skolų. Kai kas jį netgi laikė socialistu, gal todėl ir tautiečiai jo draugystės vengė, o motina
kartais netgi baisėdavosi. Bet, reikia
manyti, tai buvo tik „Fluxus“ – socialinis meno žaidimas.
Audronė V. Škiudaitė
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tautinių mažumų ir išeivijos departamente

Lietuvos skaitytojui pristatyta knyga ,,Beriso lietuviai“

VERTĖJA MARIANA SUELDO (IŠ DEŠINĖS), KNYGOS AUTORIAI – STELLA MARIS
BORBA, ONA PAULINA SEMĖNAS, JONAS PRANCIŠKUS KLIMAITIS MARTYNO MAŽVY DO BIB LIO TE KO JE VY KU SIO KNY GOS „B E RI SO LIE TU VIAI “ PRI STATY MO ME TU
Rugsėjo 17-20 d. Lietuvoje (Vilniuje, Nacionalinėje Martyno
Mažvydo bibliotekoje, Lietuvos išeivijos institute Kaune, Šilalės rajono viešojoje bibliotekoje, Palangos

miesto viešojoje bibliotekoje) pristatytas Argentinos lietuvių autorių
sudarytas biografijų rinkinys „Berisso lietuviai“. Šioje, gausiai fotografijomis iliustruotoje knygoje įdomiai

KNYGOS ŠVENTĖJE
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pateiktos per 400-tų lietuvių, atvykusių iš įvairių Lietuvos regionų į
tolimąją Argentiną XX a. pradžioje,
biografijos bei keli šimtai trumpai
aprašytų istorijų iš jų gyvenimo.
Berisso miestas yra Argentinos emigrantų sostinė, kurioje prasidėjo daugumos emigrantų naujas
gyvenimas. Knygoje gausu autentiškų nuotraukų iš asmeninių albumų.
Knygos „Beriso lietuviai“ pasirodymas leis Lietuvos žmonėms susipažinti ne tik su emigrantų lietuvių ir
jų vaikų gyvenimu praėjusio šimtmečio pradžioje, bet ir aptikti savo
seniai išvykusių artimųjų pėdsakus.
Knygos pristatyme dalyvavo
knygos autoriai Ona Paulina Semėnas, Stella Maris Borba bei Jonas
Pranciškus Klimaitis, kurie pristatė
savo darbą bei papasakojo apie lietuvybę Argentinoje. Knygos pristatymo metu meninę programą atliko
Argentinos lietuvaitė aktorė Jesicca
Repsys.
Knygos vertimą į lietuvių kalbą ir leidimą finansavo Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas.

plb valdyboje

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
POZICIJA DĖL LIETUVOS PILIETYBĖS
Dabartinis ir laikinas Pilietybės įstatymas neišsprendžia dvigubos pilietybės (pilietybės išsaugojimo) problemų.
Lietuvos Respublikos Konstitucija teigia:
Lietuvos pilietybė įgyjama
gimstant (12 straipsnis).
Žmogaus teisės ir laisvės yra
prigimtinės (18 straipsnis).
Žmogaus teisių negalima varžyti (29 straipsnis).
Tvirtiname, kad Lietuvos
Respublikos Konstitucija garantuoja Lietuvos piliečiui prigimtinę teisę
į Lietuvos pilietybę, įgytą gimstant.
Ta prigimtinė teisė turi būti išsaugota ir garantuota visomis aplinkybėmis.
Lietuvos Respublikos Seimo
ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
komisija, kurios nariai yra atstovai

iš įvairiuose kraštuose gyvenančių
užsienio lietuvių ir iš Seimo atstovų, po vieną iš kiekvienos frakcijos
Seime, 2007m. balandžio 20 d. ir vėl
2008 m. gegužės 16 d. Vilniuje, išklausę atsakingų valstybės pareigūnų, Pilietybės įstatymo pataisų projektų autorių bei žinovų ir ekspertų
šioje srityje, konsensuso būdu priėmė rezoliucijas kuriose
ragina Lietuvos Respublikos Seimą kuo greičiau užtikrinti Lietuvos Respublikos pilietybės,
įgytos gimus, išsaugojimą ir tęstinumą;
siūlo Lietuvos Respublikos
Seimui priimti Lietuvos Respublikos
pilietybės įstatymo pataisas, kurios
leistų Lietuvos Respublikos piliečiams, įgijusiems pilietybę gimus, jų
vaikams, vaikaičiams ir provaikaičiams, bet kuriomis aplinkybėmis

išsaugoti Lietuvos Respublikos pilietybę,
papildyti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18 arba 32 straipsnį taip, kad nei vienas pilietis, nei jo
palikuonys negalėtų prarasti Lietuvos Respublikos pilietybės, įgytos
gimus, prieš savo valią.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė teigia, kad užsienio lietuviai
turi prigimtinę teisę į Lietuvos pilietybę ir nepritaria jokiai iniciatyvai,
kuri gali ją panaikinti ar tą pilietybę
atimti (net ir įgijus kitą pilietybę).

„Lietuviais esame
mes gimę, lietuviais
norime ir būt“
(J. Zauerveinas)

Pasikeitimai
PLB Valdyboje

Iš PLB valdybos atsistatydino
dr. Arūnas Teišerskis (Airija) – Finansų reikalų komisijos pirmininkas iki 2008 m. rugpjūčio 21 dienos
ir Jurga Vidugirienė (Airija) –Naujos emigracijos reikalų komisijos
pirmininkė iki 2008 m. rugpjūčio 24
d. Pagal sąrašą į Valdybą įėjo Baltarusijos LB pirmininkė Vitalija Kolesnikova.

PLB padidėjo
dar vienu nariu

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė pasipildė dar vienu nariu – Portugalijoje Lietuvių Bendruomene, kuri
palaiko glaudžius ryšius su Lietuvos
ambasada Portugalijoje. Sveikindama naująją narę PLB pirmininkė R.
Narušienė pasidžiaugė, kai lietuviai
buriasi svetimuose kraštuose. Šiuo
metu Pasaulio Lietuvių Bendruomenę sudaro 41 krašto lietuviai.

PLB

I. JANUITYTĖ LANCHAS SU AMB. R. BAČKIU (KAIRĖJE)
A. J. BAČKIU TRAKUOSE, PLB IR PLJS VADOVŲ SUVAŽIAVIME, ŠIĄ

VICEPIRMININKĖ

IR KARDINOLU
VASARĄ
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BATARUSIJOJE

Visi laukėme rugsėjo 23 dienos, antradienio, nes tą dieną Pelesoje – didelė šventė. Nuo pat ryto, užvertę galvas aukštyn, žiūrėjome, ar
nežada dangus pratrūkti lietumi, nes
naktį krapnojo. Tačiau dangus išsiblaivė, tarsi išklausęs mūsų maldų.
Visa aikštelė prie Pelesos mokyklos,
visos prieigos prie bažnyčios nustatytos mašinomis, pasieniai ir patvoriai paramstyti dviračiais. Važiuoti ir
pėsti visais takais, keliais ir takeliais
plūdo žmonės į Pelesą. Čia vyko šv.
Lino atlaidai. Tai ne tik atlaidai, bet
ir šventė Baltarusijos lietuviams. Tada jie atvažiuoja į Pelesą, susitinka,
aptaria savo reikalus, numato darbus
ateičiai. Bažnyčia ir mokykla ruošiasi šventei. Klebonas Kastytis Krikščiukaitis organizuoja moteris, kurios
pina vainikus, tvarko bažnyčios aplinką. Mokykloje skamba dainos,
girdėti akordeono, būgno garsai, vakarais repetuoja giedoriai.
Tą dieną lietuvių susivienijimo „Gimtinė“ pirmininkas Jonas
Matiulevičius ir mokyklos direktorius Alfonsas Švelnys sutikinėjo svečius, kurių atvyko nemažai. Dažnas
svečias pas mus Lietuvos Generalinio konsulato Gardine gen. konsulas
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Šv. Lino atlaidai Pelesoje
Rimantas Latakas, kuris atvyko su
žmona Dalia, iš Minsko mus aplankė Lietuvos ambasados Baltarusijoje darbuotojas Artūras Šilanskas.
Atvyko Gardino srities Vykdomojo
komiteto religijų ir tautybių skyriaus
vyriausioji specialistė Ana Mareckaja, Varanavo rajono deputatų tarybos pirmininkas Sviatoslavas Konon. Nepamiršo mūsų ir Baltarusijos
lietuvių bendruomenės. Artimiausi
kaimynai – Rodūnios Lietuvių Bendruomenės „Gintaras“ atstovai su
pirmininke Valentina Drobyševskaja
atvyko pasipuošę tautiniais rūbais, su
smuikais, akordeonu. Gervėčių krašto lietuvių klubui atstovavo ilgametis šio klubo prezidentas, nepailstantis kovotojas už lietuvybę Alfonsas
Augulis. Gardino lietuvių linkėjimus
Pelesai perdavė Algimantas Dirginčius. Mūsų kolegos iš Rimdžiūnų
lietuviškos vidurinės mokyklos su
direktore Svetlana Lukša, pavaduotoju Antanu Žvaginiu, mokytojomis
padovanojo mums giedrą nuotaiką,
gerą žodį, domėjosi mūsų mokyklos
reikalais, o mes – jų.
Aišku, garbingiausias mūsų
svečias buvo šio krašto patriotas,
Pelesos lietuvių meiliai vadinamas
ambasadoriumi, mokyklos patriotas
Izidorius Šimelionis, kuris atvyko
lydimas ištikimo draugo Valentino
Gruzdžio.
Pelesa svarbi ir Baltarusijai,
nes nušviesti lietuvių šventės atvažiavo žurnalistai iš „Gardino tiesos“
ir „Varanavo laikraščio“.
Šventė prasidėjo vainikais išpuoštoje bažnyčioje. Mišias aukojo
mūsų klebonas Kastytis Krikščiukaitis ir kun. Kazimieras Žilys, svečias iš Gardino. Mokyklos mokytojų
ansamblis, vedamas Petro Rimkaus,
giedojo šventas giesmes. Po bažnyčios skliautais kilo malda už šį daug
vargo ir priespaudos mačiusį kraštą,
už lietuvybės kovotojus, partizanus,
kurių čia buvo gana gausu.
Susirinko didelis būrys tikinčiųjų, atvyko tėvus palikę vaikai,
anūkai. Tą dieną iš lovos atsikėlė ir
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ligų bei senatvės negalių prispausti lietuviai iš Dubinių, Druskininkų, Pavalakės, Baltiškių kaimų, nes
į bažnyčią juos atvežė mokyklinis
autobusiukas. Kaip smagu susitikti
su seniai matytais draugais, pažįstamais, giminėmis.
Mišiose mūsų klebonui talkino Girių klebonas Leonas Nestiukas,
Rodūnios kunigas Andžej Gorbač,
Nočios kunigas. Atvyko iš Lietuvos
kunigas vienuolis Mykolas Petravičius, kuris dar sovietiniais laikais
Pelesoje slaptai namuose aukodavo šv. Mišias, dirbo kitą pastoracinį darbą. Viešai aukoti šv. Mišių jis
negalėjo, nes reikėjo gauti leidimą iš
Baltarusijos Respublikos institucijų.
Po šv. Mišių Pelesos lietuvių mokykloje vyko vakaronė. Kun.
Mykolas Petravičius pašventino
gausiai valgiais nukrautą stalą, palinkėjo, kad visada turėtume duonos
ir ištikimų draugų, bendražygių. Jonas Matiulevičius pristatė svečius.
Jie sveikino su švente, linkėjo toliau
arti lietuvybės dirvonus, auklėti jaunąją kartą tautiškai. Pelesos Lietuvių Bendruomenės pirmininkas šiltai
dėkojo Tautinių mažumų ir išeivijos
departamentui už rūpesčius, finansinę paramą bei suteiktas galimybes rengti tokius projektus. Pelesos
ir kitų kaimų dainininkai atliko autentiškų šio krašto dainų, kurios visiems patiko. Dainavo kartu ir salėje
esantys svečiai. Dainą keitė šokis.
Rodūnios „Gintaras“ smagiai traukė
įvairias dainas, neatsiliko ir Pelesa.
Visiems patiko sudainuotas ir sugrotas „Pelesos maršas“, kuriam muziką ir žodžius sukūrė Nijolė ir Petras
Rimkai. Traukia šį maršą mokytojai,
mokiniai, močiutės ir Pelesos vyrai
bei moterys.
Ilgai tą vakarą šurmuliavo
šeimininkai ir svečiai. Gimė bendrų projektų, bendrų darbų mintys.
Baltarusijos lietuviai nori draugauti,
nori susitikti, pasidalinti savo patirtimi. Gerai, kad yra tokia šventė.
Danutė Beliūnienė
Pelesos lietuvių mokyklos mokytoja
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Seniausio pasaulyje
lietuviško laikraščio „Draugas“ 100-metis
JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE

2009 m. Chicagoje, JAV, einantis „Draugo“ dienraštis jau rengiasi šventei – 100 metų jubiliejui. Laikrašts
Kunigų vienybės buvo įsteigtas 1909 m. Pennsylvanijos valstijoje, Shenandoah mieste, kur tuo metu gyveno daug
lietuvių. Pradžioje ėjo vieną kartą per savaitę. 1916 m. perkeltas į Chicagą ir perduotas leisti Marijonų vienuolijai,
o 1919 m. pradėtas leisti dienraščiu. Laikraštį yra redagavę daug iškilių lietuvių išeivijos veikėjų – pirmasis redaktorius buvo publicistas intelektualas kun. Antanas Kaupas. Laikraštį yra redagavęs būsimasis vyskupas Pranas
Būčys; vėliau jį perėmė 43 metus išbuvęs redaktoriumi Leonardas Šimutis, kuris 1940 m. įkūrė vieną stipriausių ir
įtakingiausių politinių Amerikos lietuvių organizacijų – Amerikos lietuvių tarybą. Redakcijai yra vadovavę kunigai
Viktoras Rimšelis, Vytautas Bagdanavičius, Pranas Garšva. Penkiolika metų vyriausiąja redaktore dirbo rašytoja
Danutė Bindokienė.
Pradedame ciklą straipsnių, skirtų išskirtiniam pasaulio lietuvių gyvenimo įvykiui – „Draugo“ 100-mečiui.
Šiandien pateikiame interviu su ilgamete „Draugo“ direktorių tarybos pirmininke, šiuo metu Draugo fondo pirmininke Marija Remiene ir dabartine vyr. redaktore dr. Dalia Cidzikaite.

Trisdešimt metų su „Draugu“

„Draugo“ 100-mečio
proga kalbiname „Draugo“ direktorę, Draugo fondo pirmininkę, ilgametę
„Draugo“ direktorių tarybos pirmininkę, buvusią
JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros tarybos pirmininkę, Mariją A. Remienę,
prašydami pasidalinti savo prisiminimais iš darbo
„Draugui“.

MARIJA REMIENĖ – DRAUGO

FON DO VA DO VĖ

–Jūs „Draugui“ neatlygintinai dirbate jau trisdešimt metų.
Netgi lyginant su šimtu „Draugo“
metų tai yra labai daug. Prašome
nors trumpai papasakoti apie šį
savo darbą. Nuo ko visa ši veikla
prasidėjo?
–Lengva pasakyti 30 metų, bet
kaip tuos metus aprašyti? Per tą laiką teko dirbti įvairius visuomeninio,
kultūrinio pobūdžio darbus, dalyvauti daugybės organizacijų posėdžiuose, dažnai ir spaudos puslapiuose aprašyti lietuviško gyvenimo įvykius.
Sparčiu „žingsniu“ teks prabėgti 30
metų draugystėje su „Draugu“.
Istorija yra įvykių ir datų pynė. Daug matome atgal pažvelgę,
2008 Spalis / Pasaulio lietuvis
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mums sekasi, vėliau leido dirbti savarankiškai.
Gera veikla didele dalimi priklauso nuo sugebėjimo, nuo nustatytų darbų eilės ir sutarimo su bendradarbiais. Nė vienas darbas ar
renginys nepasidaro be planavimo ir
sunkaus darbo. Ypač sunkius darbus
teko pakelti pačiam kun. V. Rimšeliui – ruošiant gegužines, pačiam
kilnojant stalus ir kėdes, o moterims
– ruošiant maistą, kepant kugelį, surenkant dovanas ir pravedant loterijas. Tačiau darbai pasidarydavo ne
tokie sunkūs, kai atnešdavo gerą pelną. Tokių gegužinių man teko suorgnizuoti dvidešimt šešias.

DRAUGO FONDO TARYBOS NARIAI (IŠ KAIRĖS): VACLOVAS MOMKUS, DR. PETRAS
KISIELIUS, MARIJA REMIENĖ, „DRAUGO“ MODERATORIUS KUN. VIKTORAS RIMŠELIS , D RAU GO FON DO TA RY BOS PIR MI NIN KAS B RO NIUS J UO DE LIS
bet vos graibomės dabartyje, o apie
ateitį visai neįmanoma spręsti. Viskas skęsta migloje. Panašiai galima
pasakyti ir apie šiandieninį dienraštį
„Draugą“ – visų išeivijos laikraščių
(buvusių ir esamų) laikraščių pažybą, kuris eina nuo 1909 metų liepos
12 dienos.
Mane į „Draugo“ talkininkų
ratą įtraukė kun. Viktoras Rimšelis.
Tuo metu jis, būdamas „Draugo“
moderatorius, buvo dienraščio veiklos ašis. Iki šios dienos pasišventusiai atiduodu savo jėgas dienraščiui.
Su „Draugu“ artimiau pradėjau „draugauti“ nuo 1979 metų, kai
„Draugas“ rengėsi pažymėti 70 metų veiklos jubiliejų. „Draugo“ renginiuose talkindavau ir anksčiau,
bet nebuvau už darbus atsakinga.
Buvau aktyviai įsijungusi į Lietuvių fondo veiklą, prisiimti dar vieną
pareigą buvo nedrąsu. Be to, reikėjo
dirbti – pelnytis duoną ir prižiūrėti
senstančius, ligotus tėvelius. Tuometinis Tėvų marijonų provincijolas
kun. Viktoras Rimšelis pakartotinai
kreipėsi į mane, prašydamas suorganizuoti gražų ir prasmingą „Draugo“
jubiliejų. Sutikau. Tuo draugystė su
„Draugu“ nesibaigė. Jubiliejinis kon-
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certas ir po jo vaišės Tėvų marijonų
patalpose pasisekė, ypač finansiškai.
Kun. V. Rimšelis surinko apmokamų sveikinimų už 10 000 dolerių. Ir
koncertas davė gerą pelną.
Po jubiliejaus kun. Viktorui
Rimšeliui rūpėjo tolesnė „Draugo“
finansinė padėtis. Ėmė mažėti prenumeratorių, o išlaidos didėti. Reikėjo rasti naujų būdų padengti didėjančias išlaidas. Kun. V. Rimšeliui
rūpėjo ne tik „Draugo“ likimas, bet
ir lietuvių tautinis išlikimas Amerikoje. Jis turėjo įvairių sumanymų,
buvo kupinas energijos ir jo idealistinis nusiteikimas užkrėtė ir mane.
Tais pačiais metais suorganizavau „Draugo“ renginių komitetą ir
jam pirmininkavau. Į renginių komitetą įsijungė daugelio lietuvių organizacijų atstovų. Visi noriai stengėsi
kokiu nors būdu telkti finansus dienraščio išlaikymui. Visi suprato spausdinto žodžio svarbą, ypač „Draugo“.
Užsimojau dirbti platesniu mastu:
ruošti gegužines, pokylius, koncertus, platinti laimėjimų knygeles. Ne
visiems darbams pritarė tuometinis
administratorius marijonas kun. P.
Činikas (jau miręs). Jis priešinosi
mūsų darbų stiliui, bet, pamatęs, kad
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–Apie „Draugo“ gegužines
sklinda legendos. Ar jos tokios pat
masiškos, kaip anksčiau, juk Chicagoje dabar vėl daug lietuvių?
–Metams bėgant talkos mažėjo. Renginių komiteto narius retino
mirtys ir ligos. Jaunesniųjų sunku buvo suvilioti į tokius nedėkingus darbus. Jau tenka atsisakyti gegužinių,
kurios sutraukdavo didžiules minias
tautiečių. Gegužinių metu „Draugo“
administracija dirbdavo visu tempu:
buvo pardavinėjamos knygos, atnaujinama prenumerata, gydytojai talkininkai tikrindavo kraujo spaudimą ir
teikdavo sveikatos patarimus.
–Žinome, kad Chicagos moterys per metus tik kelis kartus turi progos apsivilkti vakarines suknias – į Chicagos operą, į „Draugo“ pokylius rudenį ir į „Draugo“
koncertus pavasarį. Ar koncertai
tebevyksta iki šiol?
–O taip, jie vis dar vyksta.
„Draugas“ ypatingais koncertais pagarsėjo nuo 1979 m. Esame išugdę
ir viešumon iškėlę daugelį menininkų. „Draugo“ vardu esu surengusi
26 sėkmingus koncertus. Lietuvai
atgavus nepriklausomybę „Draugo“
koncertuose pasirodė žymūs Lietuvos valstybinės operos solistai. Koncertai dažniausiai vykdavo Marijos
aukštesniosios mokyklos auditorijoje, kur susirinkdavo iki 1200 tautiečių.
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„Draugui“ yra koncertavę tokie žymūs išeivijos solistai kaip 1979
m. Gina Čapkauskienė iš Montrealio
(Kanados), Arnoldas Voketaitis – čikagietis (jiems akompanavo muzikas
Alvydas Vasaitis); 75-mečio koncerte 1983 m. – Metropolitan operos
solistė Maralin Niska ir solistas čikagietis Algis Grigas (akompanavo
Alvydas Vasaitis). Po to koncertai
vyko kasmet: yra koncertavęs Toronto (Kanados) choras „Volungė“
(vadovė Dalia Viskontienė), Toronto tautinių šokių ansamblis „Gintaras“ (vadovai Karaziejai), Chicagos
choras „Dainava“ (vadovas Darius
Polikaitis), Chicagos lietuvių operos
choras (vad. Alvydas Vasaitis), Clevelando Dievo Motinos parapijos
choras „Exultate“ (vadovė muzikė
Rita Kliorienė), Toronto vyrų choras
„Aras“ (vad. Lilija Tuturaitė); solistai Jonas Vaznelis, Daiva Mongirdaitė, Diana Vytell, Aldona Stempužienė, Antanas Pavasaris, Algirdas
Brazis, Birutė Vizgirdienė, Ričardas
Daunoras, Marytė Bizinkauskaitė,
Audronė Gaižutienė, Dana Stankaitytė, Margarita Momkienė, Danutė
Mileikienė, Virginija Muliolienė,
smuikininkė Linda Veleckytė. Nuo
1990 m. mums koncertuodavo ir solistai iš Lietuvos – Sofija Jonaitytė,
Algirdas Januta, pianistas Povilas
Stravinskas; Giedrė Kaukaitė, Aušra Cicėnaitė ir Vaidas Vyšniauskas,
Irena Milkevičiūtė ir Mindaugas
Žemaitis, pianistė Gražina Ručytė,
„Trys panteros“, akomp. Eugenija
Kuprytė; Generolo Jono Žemaičio
Lietuvos karo akademijos vokalinė
grupė „Kariūnas“ (vadovas Vytautas
Verseckas). „Draugo“ koncertai buvo lietuviškosios kultūros atgaiva ir
kartu skirtingų lietuviškosios išeivijos kartų jungimasis.
Ne mažiau svarbūs ir laukiami buvo „Draugo“ pokyliai, kurie
paprastai vyksta rudenį, su menine
programa, kurią atlieka vietiniai menininkai ar svečiai iš toliau. Pokyliai
sutraukdavo 450-500 dalyvių, jie
vykdavo puikiose salėse. „Draugo“
pokyliai vyksta ir dabar, tačiau jie
nėra tokie gausūs dalyvių.

–„Draugas“ ruošiasi švęsti 100-metį. Pastaraisiais metais
didžiule našta „Draugas“ užgulė
Jūsų pečius – Jūs ne tik rengiate
koncertus ir pokylius, kurie skirti rinkti lėšas „Draugo“ leidimui,
bet ir ėmėtės vadovauti Draugo
fondui – organizuoti lėšų telkimo
vajus. Kiek metų dar projektuojate ištempti?
–Aš ir pati savęs klausiu: kaip
ilgai aš dar tempsiu, kaip ilgai mes
išlaikysime dienraštį „Draugą“?
Pirmieji išeiviai įsteigė laikraščius, statė bažnyčias, reiškėsi solistai bei chorai. Antroji „dypukų“
banga Amerikos išeiviją praturtino
kultūriškai, paliko daug raštų – knygų ir pratęsė visą lietuvišką veiklą.
O kas bus toliau?
„Draugo“ leidėjų pastangos
finansiškai išlaikyti dienraštį jau nebepadeda, prenumerata nuolat mažėja. Trečioji tautiečių banga – tūkstančiai po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo atkeliavusių į Ameriką
nesijungia į „Draugo“ skaitytojų eiles, kaip mūsų tėvai darė ir kaip mus
išmokė. „Draugo“ gyvybę pratęsė
kun. Viktoro Rimšelio įkūnyta įdėja
– Draugo fondas.
Tėvų marijonų provincijolas
kun. Viktoras Rimšelis, ėmęs rimtai
baimintis, ar „Draugas“ išsilaikys
kaip dienraštis, nutarė steigti „Draugo fondą“, direktorių susirinkimuose
nuolat kėlė šį klausimą. Ir vėl aš pasižadėjau jam padėti. Pirmoji įnešiau
500. dol. ir atidarėm Draugo fondo
sąskaitą. Be to, suradau dar kelis tokius aukotojus ir sąskaitoje atsirado
3000 dol. Apie Draugo fondą ėmėm
skelbti spaudoje. Aukos pradėjo
plaukti. Sudarėm direktorių tarybą,
įregistravom Illinois valstybėje kaip
pelno nesiekančią organizaciją; pakvietėme pirmininkauti visuomenininką Bronių Juodelį.
Nors ne visi dienraščio prenumeratoriai yra Draugo fondo nariai,
bet tik fondo dėka „Draugas“ šiandien gyvuoja. Draugo fondui nuo jo
įsteigimo 1993 m. vadovavo Bronius
Juodelis. Nieko nėra amžino. Broniui Juodeliui susirgus nuo 2004 m.

sausio 1 dienos Draugo fondo tarybos pirmininkės pareigas teko perimti man.
–Marijonai į leidėjų gretas įsileido dirbti pasauliečius, o
ypač moteris tikriausiai ne iš gero
– senstantys vienuoliai tikriausiai
nebepajėgė visko aprėpti?
–Daug metų „Draugo“ leidėjai
buvo tik kunigai. Vėliau – Tėvai marijonai. 1944 m. „Draugo“ leidėjai
persiorganizavo ir įsteigė Lietuvių
Katalikų spaudos draugiją, kurioje
direktoriai jau buvo ne tik kunigai
Marijonai, bet ir vyrai visuomenininkai. Kun. Viktoras Rimšelis, matydamas, kad organizacinių darbų
vyrai nedirba, o tik posėdžiauja, į
leidėjų draugiją pasiūlė mane. Buvo
negirdėta, kad į kunigų ir vyrų tarpą būtų įsileista moteris. Nors ir man
užteko drąsos būti tarp vyrų, pasikviečiau draugę – Birutę Jasaitienę,
kuri man talkininkaudavo ruošiant
loterijas gegužinėse. Nuo 1983 m.
esu Lietuvių katalikų spaudos draugijos narė ir direktorė. Nuo 1996 m.
iki 2004 m. buvau „Draugo“ valdybos pirmininkė. Tos pareigos buvo
ypač atsakingos. Teko dirbti kartu su
administratoriumi, koordinuoti būtiniausius spaudos reikalus bei finansus. Iki šiol tenka rūpintis kalėdinių
atviručių, kalendoriaus (kas taip pat
atneša lėšų leidybai) ruošimu ir kitais einamaisiais reikalais. Be visų
tų darbų dar esu spaudos draugijos
– leidėjų sekretorė.
Kai vartau pageltusius „Draugo“ lapus, randu juose ir anksčiau
rengtų koncertų, gegužinių skelbimus. „Draugas“ visais laikais stengėsi jungti tautiečius bei šviesti tautiškai. O kiek sukakčių man teko
suorganizuoti ir jas vesti... Nustembu ir aš pati. Mano tikslas buvo aiškus: telkti lėšas, ruošti aukšto lygio
koncertus. Po mūsų ateis kita karta.
Bus kitokie veiklos būdai, bet tikiu,
kad „Draugas“ gyvuos ir bus toks
pat lietuviškas – katalikiškas. Jo įtaka išeivijoje nepasibaigs šimtuoju
jubiliejumi.
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„Draugo“ galimybės dar neišnaudotos

DR. DALIA CIDZIKAITĖ. GIEDRIAUS
ŠULNIAUS NUOTR.
Į PL klausimus atsako „Draugo“ vyriausioji redaktorė, humanitarinių mokslų daktarė Dalia Cidzikaitė, redaguojanti dienraštį nuo
2007 m. pavasario. Šiemet ji buvo
atvykusi į Vilnių, į savo knygos „Kitas lietuvių prozoje. Naujausios literatūros studijos“ pristatymą. Dalia
Cidzikaitė – pirmoji vyriausioji redaktorė, atvykusi iš Lietuvos.
–Kokie „Draugo“ reikalai? Ką
Jūs radote ir kokie reikalai dabar?
–Kai atėjau dirbti į „Draugą“,
dar nebuvo pradėtas Chicagoje leisti trečiasis laikraštis – savaitraštis
„Vakarai“. Buvo „Draugas“, kuriam
greitai sueis 100 metų, ir „Amerikos
lietuvis“. Naujausias leidinys Chicagos padangėje yra aktyvesnis, drąsesnis ir agresyvesnis, negu „Draugas“
ir „Amerikos lietuvis“. Jis turi stiprų
internetinį puslapį, bando prisibelsti
į po visą Ameriką išsibarsčiusių lietuvių duris, orientuojasi į kitą išeivių
– naujai atvykusiųjų lietuvių bangą.
Be to, „Vakarai“ stengiasi būti didesnių Chicagoje bei jos apylinkėse ren-
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giamų renginių informaciniu rėmėju,
vadinasi, nori būti matomas ir pastebimas. Tad tikrai vienokia padėtis
buvo iki pasirodant „Vakarams“ ir kitokia dabar. Todėl kiekvienas iš šiuo
metu leidžiamų lietuviškų laikraščių
turi ir vėl apsibrėžti save, iš naujo
pasitikrinti, kas išliko nepakitę ir ką
norėtųsi išlaikyti, išsaugoti, ko vertėtų atsisakyti, ką nauja pasiūlyti. Mano nuomone, bet kokia naujovė, bet
koks naujas reiškinys išeivijos spaudoje turi ir „Draugui“ suteikti naujų
impulsų, naujų postūmių. Žinoma,
labai norėtųsi, kad tokie perkainojimai ir nauji postūmiai būtų pastebimi
ir įvyktų ne tik redakcijoje, bet ir kitose dienraščio grandyse.
Kiekvieno laikraščio svajonė
yra aprėpti kuo didesnę skaitytojų
auditoriją, prisitaikyti prie visų įmanomų požiūrių ir skonių. Tačiau tai
turbūt neįmanoma. „Draugas“ yra
senas laikraštis, ilgainiui jis nustojo
keistis taip sparčiai, kaip norėta ar
reikėjo, nesikeitė keičiantis padėčiai
tarp Amerikos lietuvių, kai netikėtai
atvyko naujas ir gana gausus būrys
naujų, kitoje vietoje užaugusių, su
kitomis vertybėmis subrendusių lietuvių. „Draugas“ galėjo tuos naujus
skaitytojus prisivilioti, nes tuo metu
be jo daugiau nieko nebuvo. Bet taip
neįvyko ir atsirado niša „Amerikos
lietuviui“, kuris leidžiamas jau, berods, 8 metai.
Draugas galėtų ir net turėtų užsibrėžti sau tikslą išplėsti prenumeratą tiek, kad ji aprėptų absoliučiai
visą Ameriką, visus lietuvius, nors,
be abejo, tai visada liks tik siekiamybė. Vis dėlto esu įsitikinusi, kad
ir tarp trečiosios bangos emigrantų
yra žmonių, kuriems tai, kas spausdinama „Drauge“, gali būti įdomu,
gali rūpėti, todėl reikia pradėti ieškoti būtent tos žmonių grupės.
–Norėtume pristatyti Jus
pačią. Kaip gyvenimas susiklostė,
kad atsiradote Chicagoje?
–Į Chicagą atvykau 1999 m.
studijuoti doktorantūros progra-
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moje, PLB Lituanistikos katedroje
University of Illinois at Chicago. Iš
Lietuvos atsivežiau magistro laipsnį
literatūros teorijos srityje. Po 6 metų
baigiau studijas, apsigyniau filosofijos mokslų daktarės laipsnį (su šalutiniu laipsniu vaidybos srityje), o dar
po 2 metų gavau pasiūlymą dirbti
vyriausiąja „Draugo“ redaktore.
–Malonėkite pateikti savo požiūrį į senosios ir naujosios
emigracijos santykius Amerikoje.
Kaip Jums atrodo, ko reiktų, kad
abi šios bangos susivienytų, juk
praktiškai dirbama atskirai – ir
laikraščiai leidžiami atskirai?
– Neseniai kalbinau buvusį LR
generalinį konsulą Chicagoje Arvydą Daunoravičių, kalbėjau su kitais
žmonėmis ir vienas iš mano klausimų
jiems buvo – kaip jaučiatės susidūrę
su kartų skirtumu, ypač emigracinių
bangų skirtumu? Beveik kiekvienas
mano pašnekovas atsakė, kad taip, tie
skirtumai egzistuoja, jų nepaneigsi.
Bet čia pat užtikrino, jog išeivija nėra
koks nors unikalus reiškinys – kur nėra tų kartų, išeivijos bangų skirtumų!
Jų teigimu, savo veikla jie stengėsi
neskaldyti ir žiūrėjo į bendrumus, o
ne į skirtumus. Tai geriausiai parodo
renginiai ir kitokie susibūrimai, skirti ne skirtingoms amžiaus grupėms,
bangoms ar dar kam nors kitam, bet
tiesiog – lietuviams.
–Kaip trečioji banga žvelgia
į Lietuvą ir ką galvoja apie tas peštynes dėl pilietybės?
–Manau, kad daug kam skaudu, jog tie, kurie gyvena Lietuvoje, į
išvažiavusius žiūri kaip į kažkokius
antrarūšius žmones. Tarsi jų pasirinkimas išvažiuoti (mano nuomone,
ne visada ekonominiais sumetimais,
o dėl kitų priežasčių – nepagarbos
žmogui, geresnių galimybių nebuvimo ir kt.) juos padarė mažiau vertais
lietuviais. Tad gal ir pačiu laiku iškilo tas dvigubos pilietybės klausimas?
Kita vertus, kilusios diskusijos rodo
tendenciją, kad Lietuvoje galvojama,
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jog jeigu išvykusiems leisime turėti
dvigubą ar net trigubą pilietybę, jie
ta pilietybe pasinaudos (kažkodėl į
žodį ,,pasinaudos“ sudedant visas
neigiamas šio žodžio reikšmes). Bet
nepagalvoja, kad tie išvažiavusieji,
gaudami galimybę turėti ne tik Lietuvos pilietybę, tuo pačiu leisis ir ,,išnaudojami“, kad jie prisiims atsakomybę, įsipareigos atstovauti Lietuvai
kitose šalyse, kalbėti už ją. Ir tai darys įvairiais būdais: jei esi verslininkas – investuosi į Lietuvą ar atvesti į Lietuvą kitų verslą, pinigus; jei
esi švietimo srityje dirbantis ar baigi
studijas svetur, galbūt jausi moralinį
įsipareigojimą, kad būdamas(-a) Lietuvos pilietis(-ė), gali kažkokiu būdu
prisidėti prie Lietuvos gerovės, nebūtinai ﬁziškai sugrįždamas(-a) į Lietuvą. Tad šiuo klausimu man norėtųsi
ir kito požiūrio taško: kad dviguba
pilietybė nėra tik davimas ir galvojimas, kad mes, Lietuvos lietuviai, darome jums, išeiviams, paslaugą. Kad
pilietybė yra ir atsakomybė, ir savotiškas moralinė paskata, imperatyvas,
kviečiantis veikti, o ne tik išsitraukti
Lietuvos pasą, kai bus kertama viena
iš ES sienų.
–Ar Lietuvos projektai susigrąžinti protus, manote, yra
nuoširdūs?
–Kalbant apie juos reikėtų klausti ne apie tų projektų nuoširdumą, bet
jų veiksmingumą ir kiek tikro noro ir
darbo į tokį projektą yra įdedama. O tokia abejonė kyla iš asmeninės patirties.
Kai tik buvo pradėta kalbėti apie protų
susigrąžinimo projektą, susiradau už jį
atsakingą žmogų ir parašiau, prašydama atsakyti į mano klausimus. Tuo metu už projektą atsakingas asmuo sutiko
tai padaryti, bet nusiuntusi klausimus
daugiau iš jo nieko negirdėjau. Apie
projektą teiravausi ir kaip žurnalistė, ir
kaip daktaro laipsnį turinti jauna mokslininkė, galvodama, kad ir man pačiai
bus galimybė sužinoti, ką galėčiau daryti su savo laipsniu Lietuvoje, kuo ir
kur galėčiau būti naudinga.
Šių atostogų Vilniuje metu į
akis krito dar vienas dalykas. Važinėjau, vaikščiojau po Vilnių ir pagalvojau, kiek daug šiuo metu mieste yra

MARIJA RĖMIENĖ IR VYR. REDAKTORĖ DANUTĖ BINDOKIENĖ
VYTAUTAS LANDSBERGIU. 2002
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vykdomų ar tik galvojamų vykdyti
projektų. Vien dėl jų Lietuvą galima
vadinti projektų šalimi – visi vis kažką kuria, stato, planuoja, bando gauti
pinigų. Bet kiek tų projektų yra nepabaigtų, kaip dažnai pasibaigus projektui viskas čia pat yra numetama
ir ieškoma naujų projektų, mat tik už
tuos naujus galima ir vėl gauti pinigų.
Manau, kad tokių projektų galėtume
suskaičiuoti labai daug. Todėl tikrai
nesinorėtų, kad tas protų susigrąžinimas taip ir liktų vien tik projektu – nežinia kur einančiu ir nežinia kokiais
rezultatais pasibaigsiančiu.
–Trupučiuką
apie
savo
mokslinę temą – ar be to, kad esate vyr. redaktorė, turite galimybių
panaudoti savo pajėgas ir lietuvių
literatūros mokslui?
–Kai pasitaiko proga, skaitau
paskaitas, ir nebūtinai apie „Draugą“
ar redagavimą, dalinuosi temomis iš
savo disertacijos, kuri visai neseniai,
nors ir po 2 metų, išvydo šviesą knygos pavidalu – ,,Kitas lietuvių prozoje“ (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2007). Nors medžiaga
lentynoje pragulėjo dvejus metus, ji
Lietuvoje turėtų būti dar pakankamai nauja ir šviežia, nes kolonializmo/postkolonializmo problemomis
Lietuvoje domisi, mano žiniomis,
vos keli žmonės. Kadangi pati teorija

beveik nėra pristatoma arba atidžiau
analizuojama literatūros kritikų ar literatūrologų kursuose, paskaitose, tikiuosi, kad, atsiradus galimybei tokį
kursą įvesti į vieno kurio nors Lietuvos universiteto paskaitų ciklą, knyga
pravers. Knyga yra apie ,,kitą“ lietuvių prozoje, kur ,,kitas(-a) yra etninės
bendruomenės Lietuvoje: žydai, čigonai, rusai, lenkai ir tokia keista bendruomenė kaip tuteišai, apie kuriuos
keliuose savo romanuose užsiminė
Ričardas Gavelis. Nepasakyčiau, kad
tema yra grynai literatūrologinė, nors
mano pagrindinis analizuojamas šaltinis ir yra lietuvių literatūra. Ja naudojuosi kaip atramine medžiaga, bandydama atsakyti ir į tokius klausimus:
kaip Lietuva, lietuvių tautinis charakteris formavosi santykyje su kitomis
etninėmis bendruomenėmis; kaip mes
žiūrime į kitus ir ką galvojame apie
save; kodėl viena ar kita etninė grupė, mūsų nuomone, yra tokia, o mes,
žinoma, esame visada šiek tiek geresni ir kt. Literatūros kūriniuose mūsų
– lietuvių – yra daug, o tie „kiti“ yra
nutildyti, jiems leidžiame pasirodyti
scenoje tik kartas nuo karto.
Jeigu turėsiu laiko, bandysiu
toliau domėtis šia tema, nors abejoju, ar dabartinis mano darbas redakcijoje leis netolimoje ateityje parašyti ištisą knygą. Kol kas ir šios vienos užtenka.
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Pirmosios bangos paroda Frackville

Lietuvių fondas ir LR Ambasada Washingtone surengė pirmosios bangos lietuvių išeivių parodą
seniausio kasmetinio lietuvių festivalio metu JAV, Pennsylvanijos valstijoje, Frakville mieste.
XIX a. pabaigoje į JAV atvyko
pirmoji didesnė lietuvių emigrantų
banga, daugiausia genama ekonominių bei politinių priežasčių. Lietuvos
M. Mažvydo nacionalinė biblioteka
sukaupė nemažai šio laikotarpio mūsų tautiečių rašytų laiškų, lietuviškų
organizacijų steigimo ir veiklos dokumentų, išleistų knygų, laikraščių,
antspaudų, nuotraukų bei kvitų, leidžiančių atkurti minėto laikotarpio
vaizdą, pajusti pirmųjų gausiau besikuriančių už Atlanto lietuvių rūpesčius bei lūkesčius, svajones ir viltis.
„Pirmąja banga“ pavadintos parodos
eksponatai Jungtines Valstijas pa-
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siekė LR generalinio konsulato Chicagoje iniciatyva ir jau pabuvojo S.
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje,
LR generaliniame konsulate New
Yorke, Lietuvos ambasados laikinose patalpose Arlington, VA. Kadangi
dauguma pirmosios bangos lietuvių
emigrantų apsigyveno angliakasių
regione, Pennsylvanijos valstijoje,
Lietuvių fondo Plėtros komitetas nutarė šios parodos eksponatus nugabenti į Frackville, PA, kur jau daug
dešimtmečių organizuojamos kasmetinės Lietuvių dienos – seniausiu
laikomas, dabar Lietuvos vyčių 144osios kuopos rengiamas etninis festivalis, pastaruoju metu ruošiamas
„Schuylkill Mall“ patalpose rugpjūčio mėnesio viduryje.
Taigi bendradarbiaujant su
Lietuvos Respublikos ambasada
Washingtone ir Lietuvos vyčių 144-
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ąja kuopa, tarpininkaujant Lietuvių
fondo tarybos direktorių Plėtros ir
įgaliotinių komiteto nariui Laurynui
R. Misevičiui bei jo žmonai Eugenijai, paroda buvo sėkmingai surengta
94-ųjų Lietuvių dienų metu rugpjūčio mėn. 16-17 d. Parodos eksponatai buvo išdėstyti prie pat įėjimo
į specialiai šiai šventei organizuotą „Lietuvišką muziejų“ (Eugenijos
Misevičienės nuotr.). Per savaitgalį Lietuvių dienose Frackville, PA,
apsilankė ir šią parodą išvydo keli
tūkstančiai žmonių. Po to paroda bus
eksponuota Elizabeth, NJ, apylinkių
lietuviams. Norėdami gauti daugiau
informacijos kreipkitės į Lietuvių
fondą (admin@lithfund.org) arba į
Lauryną Misevičių (laurynas.misevicius@ubs.com)
LF inf.
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Skautų tautinė stovykla
Šią vasarą BSA Camp Manatoc, netoli Clevelando, OH, vyko
9-oji Lietuvių skautų tautinė stovykla, į kurią dešimčiai dienų buvo susirinkę 450 lietuvių berniukų ir mergaičių daugiausia iš JAV ir Kanados.
Buvo svečių ir iš Australijos, Brazilijos, Anglijos ir Lietuvos. Lietuvių
tautinės stovyklos vyksta kas dešimt
metų.
Lietuvių skautai susibūrė 1918
m., praėjus 11 metų, kai R.BadenPowellis skautų organizaciją įkūrė
Anglijoje. Pirmoji tautinė lietuvių
stovykla įvyko 1928 m. Panemunėje, netoli Kauno. Joje dalyvavo 500
berniukų ir mergaičių. Kita stovykla
vyko 1938 m. taip pat Panemunėje, į kurią suvažiavo jau apie 2000
dalyvių. Prasidėjus vokiečių ir rusų
okupacijoms skautų judėjimas buvo
uždraustas. Pabėgėliai iš Lietuvos
skautus atkūrė Vokietijos pabėgėlių
stovyklose ir 1948 m. Alpėse, Mittenwald, netoli Isar Horn, Bavarijoje, JAV zonoje, sukvietė trečiąją
tautinę stovyklą. Ketvirtoji įvyko
jau Amerikoje 1958 m. netoli Pontiac, Michigano valstijoje.
Vaistininkas Rakas iš Chicagos Amerikos lietuvių skautams padovanojo 80 akrų žemės šiauriniame
Michigane. Ten, Rako ūkyje, 1968
m. vyko penktoji tautinė skautų stovykla. Tai buvo didžiausias skautų
susibūrimas – jame dalyvavo 2500
lietuvių skautų ir jų svečių. Šeštoji
tautinė stovykla vyko 1978 m. netoli
Melbourno, Australijoje; septintoji –
1988 m. Kensingtone, OH; aštuntoji
1998 m. Paxton, Mass.
Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo čia atsikūrė ir skautų
organizacija, kuri tautinę stovyklą buvo surengusi Nemunaityje, ant
Nemuno kranto.
Vytautas Šliūpas

RAS

VYTAUTAS ŠLIŪPAS (IŠ KAIRĖS), BURLINGAME, CA, STOVYKLOS VADAS GINTAPLACAS, ILLINOIS, PROGRAMŲ VADAS VYTENIS VILKAS, LOS ANGELES, CA

Autoriaus nuotraukose – visiems
lietuviams skautams – jauniems ir
vyresniems – malonūs praėjusios
vasaros prisiminimai
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LENKIJOJE

ALGIMANTAS NEVULIS

PRIE

Mes pripratę už savo lietuviškumą kovoti

LIETUVIŲ NAMŲ SEINUOSE

Šią vasarą teko lankytis Lenkijoje, gražiame ir mums brangiame Seinų mieste, kur ryškūs vyskupo ir poeto Antano Baranausko
pėdsakai, kur seminarijoje savo dvasininko kelią pradėjo daugelis
XIX a. pabaigos-XX a. pradžios kunigų, kur gyvena tokie stiprūs lietuviai, kad jų nepalaužė jokie istorijos skersvėjai. Pokalbis su mokytoju Algimantu Nevuliu, buvusiu Lenkijos Lietuvių Bendruomenės
tarybos pirmininku, Lietuvių namų Seinuose statybos komiteto pirmininku. „Tai žmogus, kuris išmano viską“, – taip mūsų pašnekovą
apibūdina PLB vicepirmininkas Petras Maksimavičius.
22
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–Kaip lietuviai Seinų krašte
gyveno Jūsų vaikystės laikais, ar
tuomet lietuviai geriau sugyveno
su lenkais, ar blogiau?
–Aš išaugau lietuviškoj šeimoj.
Galima sakyti, kad esu karo vaikas.
Gimiau Lazdijuose, gyvenom įvairiose Lietuvos vietose, kur po Molotovo-Ribbentropo pakto pasirašymo
tėveliai buvo išvažiavę. Frontui traukiantis jie grįžo į tėviškę, į Raistinius
netoli Smalininkų, kurie yra tarp Seinų ir Punsko. Vaikystė, kaip ir kiekvieno vaiko pokary, nebuvo lengva.
Lenkiškai aplinkui niekas nešnekėjo,
pirmus lenkiškus žodžius išgirdau
nuėjęs į mokyklą, į Smalėnus. Kurioziška buvo mano pirmoji diena. Mama man pasakė, kad kai mokytojas
paminės tavo pavardę, atsistok. Na,
ponia manęs kažko klausia lenkiškai:
„Niewulis, idź do tablicy“ (eik prie
lentos). Aš nesuprantu, ką ji sako,
bet girdžiu savo pavardę, atsistoju ir
pakartoju tai, ką ji sakė. Ponia mato,
kad su manim nesusišnekės, todėl sako: „siadaj“. Aš irgi sakau: „siadaj“.
Mano laimei, sėdėjau viename suole
su draugu, kuris buvo pusiau lenkas.
Jis mokėjo lenkiškai ir man padėjo.
Per pusę metų kalbą pramokau ir neteko kartoti nė vienų mokslo metų.
Paskui susikūrė Punsko gimnazija, įstojau ten. Dalyvavau saviveikloje – grojau, šokau, dainavau.
Baigęs mokiausi mokytojų seminarijoje, tapau mokytoju. Pradėjau dirbti Vidugiriuose, Punsko parapijoje.
Ten veikė septynmetė – buvo lygiagrečios – lenkiškos ir lietuviškos
klasės. Pradžios mokytoju išdirbau 7
m., po to neakivaizdiniu studijavau
Pedagoginiame institute Krokuvoje,
vedžiau, 27 m. dirbau Seinų žemės
ūkio technikume. Dabar jau esu pensininkas, vertėjauju iš rusų ir lietuvių
kalbų – dokumentus verčiu prokuratūrai, teismams, policijai, privatiems
žmonėms, pvz., kai reikia išversti
metrikus, pirkimo-pardavimo sutartis ir kt. dokumentus.
Vidugiriuose įsijungiau į sa-
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viveiklą, ten buvo nemažai jaunimo.
Buvau režisierius, statėm vaidinimus.
Lietuvoje vadinami klojimo teatrai,
o pas mus – kluono teatrai, kurie paprastai vykdavo vasarą. Kluone įrengdavom sceną. Esame pastatę daug
vaidinimų. Saviveiklos buvo daug,
tie, kas statė, paprastai rinkosi patriotinius veikalus: „Pilėnų kunigaikštis“,
„Živilė“, „1831-ieji metai“, kuriame
buvo iškelta trispalvė. Tame sukilime
pasireiškia Pliateraitė, kuri mūsų vaidinime žūsta su trispalve.
1967 m. būdamas lietuvių kalbos kursuose Vilniuje (tai buvo pirmieji lietuvių kalbos kursai Lenkijos
lietuvių kalbos mokytojams) susipažinau su dabar jau mirusiu istoriku
Vincu Martinkėnu. Jis dėstė istoriją ir
buvo patriotiškas žmogus. Mums čia
trūkdavo lietuviškų veikalų, todėl aš jo
paprašiau medžiagos. Kadangi nebuvo galima padauginti, jis ranka perrašė
Čiurlionienės Kymantaitės veikaliuką
„Aušros sūnūs“. Per sieną nebūčiau
pravežęs, tai padarė vienas draugas.
Mūsų pastatymas buvo uždraustas – aš
iš karto žinojau, kad nebus leidžiama,
nes ten buvo tokie žodžiai: „raudonsiūliai“, „maskoliai“… Aš tuos žodžius
pakeičiau ir patį vaidinimą pavadinau
„Knygnešiai“, kad neužkliūtume politiškai. Susidomėjo mumis vidaus organai, sekė mus. Veikėm, galima sakyti,
ant teisės-neteisės ribos.
Lietuvoje trispalvės nebuvo
galima rodyti. Pas mus taip griežtai nebuvo, kadangi lenkai to nesuprasdavo. Kai vaidinime Pliateraitė
numirė, mes ją uždengėme trispalve
vėliava. Na, bet ir tarp mūsų buvo
informatorių, kurie pranešdavo kur
riekia, tik viskas vykdavo ne taip
įžūliai, kaip Lietuvoje. Pvz., 1970
m. Punsko gimnazijoje po koncerto
buvo sugiedotas Lietuvos himnas.
–Ir dėl to nebuvo jokių nemalonumų?
–Mokytoją Antaną Šliaužį
kvietėsi teisingumo organai, bet aš
turėjau Lietuvių literatūros antologiją, kur buvo įdėtas ir V. Kudirkos
eilėraštis „Tautiška giesmė“. Mokytojas parodė, kad tai eilėraštis, ir

tuo viskas baigėsi. Bet tokie dalykai
buvo nepageidautini. Mūsų krašte,
Lietuvos pasieny, buvo daug patriotiškai nusiteikusių žmonių.
Lenkučiai į lietuvius žiūrėjo
nepalankiai. Kai gavau spyrį į užpakalį, sužinojau, ką reiškia būti lietuviu. Mokykloje mus persekiojo, pravardžiuodavo, kadangi lenkučių buvo
daugiau. „Ty, litwin poganin, twoja
wiara - na kominie“ (tu, lietuvi, pagoni, tavo tikėjimas – ant kamino),
dainuodavo jie. Stipresni lietuviukai
atsikirsdavo. Kadangi šių kraštų gyventojai yra mozūrai, mes sakydavom: „Mazur wsadził w dupę pazur“
(mozūras įkišo į užpakalį pirštą).
Lietuviams buvo sunku, negalima sakyti, kad dabar lengva, bet nepalyginamai sunkiau buvo anksčiau. Ir kaip
bebūtų keista, mes labiausiai buvome
skriaudžiami bažnyčiose. Turguose
lietuviai su lenkais kartu dar ir taurelę išlenkdavo ir nesipykdavo, o bažnyčioje – ne. Socialistinė valstybė
leido steigti lietuviškus ansamblius,
o bažnyčia neleido melstis savo kalba. Praėjusią vasarą norėjom atsivežti Šiluvos Panelės Švč. Paveikslą, bet
klebonas nepriėmė.
–Ar dabar turite lietuviškas
šv. Mišias ir kas jus aptarnauja?
–Turėjom iš savo krašto kilusių
kunigų, buvo iš Lietuvos kilusių, dabar neturim jokio. Važiavom pas Vilkaviškio, Kaišiadorių vyskupus, prašėm kunigo, nieko nepešėm, bet susitarėm, kad pereinamam laikotarpiui,
kol gausim nuolatinį kunigą, lazdijiečiams kunigams bus leidžiama pas
mus šv. Mišias aukoti vieną kartą per
savaitę. Taip gyvenam nuo pavasario.
Mūsų vyskupas tuo nelabai suinteresuotas. Jeigu jis kreiptųsi į Lietuvos
vyskupus, būtų kita kalba. Mes jį aplankėm, jis mus priėmė gana šaltai,
todėl patys pradėjome rūpintis.
–Kiek parapijiečių susirenka sekmadieniais?
–Matot, koks yra dalykas. Pamaldos specialiai padarytos viduryje
dienos – 13 val. Lenkijos laiku. Sekmadieniais lenkiškos Mišios aukoja-

mos penkis kartus, per savaitę – daugiau kaip 20, o mes per savaitę turime vienerias ir dar tokiu nepatogiu
laiku. Žmonės tą dieną jau niekur
nebegali išvažiuoti. Prašėm pakeisti laiką, nesutiko. Į 13 val. Mišias
ateina tik patys karščiausi tikintieji, jaunimo nedaug, jis eina 8 val. ar
10 val. į lenkiškas, kada patogesnis
laikas. Todėl Mūsų Mišiose negalima pasakyti, kad būtų kamšatis. Jeigu Mišios vyktų 9 val., žinoma, būtų
žymiai daugiau žmonių.
–Lietuvoje žmonės labai atšalę nuo bažnyčios. Po Kovo 11osios bažnyčios buvo pilnesnės.
O Seinų krašte? Lenkai yra labai
dievobaimingi, o lietuviai?
–Lenkų „nuobažnumas“ daugiau dekoratyvinis, lietuviai taip
nesireiškia. Galima sakyti, kad apie
90 proc. ir dar daugiau lietuvių eina į bažnyčią. Tokių, kurie nesilanko
bažnyčioje, yra gal kokie 5 proc.
–Ar aplinkinėse apylinkėse šiandien dar vyksta lietuviškos Mišios?
–Žinoma: Punske – sekmadienį dvejos, Smalėnuose – vienerios,
Vidugiriuose – 1, Žagaruose – 1, Suvalkuose gal du kartus per mėnesį.
–Atkreipėme dėmesį, kad
Seinų krašte turtingi ūkininkai –
gražūs jų namai ir laukai. Lietuva
atrodo kur kas prasčiau.
–Matot, mano sūnūs gyvena
Lietuvoje – Klaipėdoje ir Vilniuje,
tai tenka pervažiuoti per Lietuvą, todėl ir aš matau, kad Lietuvos kaimas
labai suluošintas, išdraskytas. Atrodo liūdnokai. Pas mus nebuvo kolektyvizacijos, todėl išliko ūkininkai,
kaimas neišdraskytas. Pas mus yra
išlikusi ta tikroji Lietuva – gyvenimas vienkiemiuose. Ūkiai liko tokie,
kokie ir buvo. Žinoma, pokario laikotarpiu buvo sunku, bet asmeninis
ūkis išliko. Mūsų kaimas ne taip jau
prastai gyvuoja, nors žemės tokios
pat, kaip Lazdijuose, vidutinės.
–Ar lietuvių ūkininkų yra
daug išlikusių?
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–O taip, pasienyje nėra nė vieno lenko, visi kaimai šneka lietuviškai. Tik dabar pradėjo maišytis – tai
lenkas žentas ateina, tai marti lenkė.
Mano vaikystės metais Raistiniuose
nebuvo nė vieno lenko. Dabar ūkininkams žemės ūkio politika, kaip ir
Lietuvoje, nėra palanki, bet kažkaip
verčiasi. Yra čia ką pamatyti ir ką
parodyti, būtinai reikia aplankyti ir
pervažiuoti visą pasienį.
–Ar labai smarkiai lenkėja
tas kraštas?
–Lenkėja, bet negalima pasakyti, kad smarkiai. Mūsų ir laimė,
ir nelaimė, kad mus kitataučiai supa
– spaudžia tik iš vienos pusės. Jeigu
būtume apsupti iš visų pusių, būtų
sunkiau.
–Kai siena atsidarė, jums tapo geriau?
–Be abejo, mes, ir ne tik mes,
patys lenkai važiuoja apsipirkti į
Lazdijus ar kitur, nes į Suvalkus toliau. Ir benzinas Lietuvoje pigesnis
1 litu. Taigi užsipila degalų Lietuvoje. Ir gerai, ir blogai, kai žmogus
laisvas – yra daugiau galimybių. Išvažiuoja kitur gyventi – apsiveda,
išteka. Laisvėje žmonės pakrinka,
savo tapatumą praranda. Anksčiau,
kai buvo labiau suvaržyti, mažiau išvažiuodavo iš savo aplinkos. Daug
jaunimo, baigusio Punsko gimnaziją, išvažiuoja studijuoti į Lietuvą ir
daugelis lieka, nes pas mus nėra darbo vietų – Seinai tik bažnytkaimis. Į
Baltstogę važiuoti nenori.

Niekas už nieką nemokėjo. Būti ar
nebūti – toks mums buvo klausimas. Tai privertė mus būti aktyviais,
reikštis. Kaimo žmonės, kas galėjo,
dainavo, kas galėjo šokti, šoko, kas
galėjo vaidinti, vaidino. Nėra tokio
kaimo, kur nebūtų aktyviai lietuviškoje veikloje dalyvaujančių žmonių.
Mes pripratę už savo lietuviškumą
kovoti. Jeigu lauke vyksta koks vaidinimas, kiekvienas atsineša kokį
lauknešėlį su maistu, suruošiam vaišes. Čia pas mus būna daug delegacijų iš Lietuvos, ir anksčiau, laikams
sušvelnėjus, būdavo. Svečiai – artistai, poetai nakvodavo ir maitindavosi pas ūkininkus, kitokių nakvynės
namų nebuvo. Mes įpratę prie visuomeninių darbų, niekas už mus mūsų
kultūros nepadarys. Lietuviai pavydi
lenkams, kurie sėdi namie, nieko nedaro, atvažiuoja tik pažiūrėti. O mes,
kad savo kalbą, kultūrą išlaikytume,
turime daug judėti. Nebuvo jokių
režisierių, chorvedžių – viską darėme patys, kurie gabesni. Kaimuose
tai darė mokytojai, kaip ir aš. Gal
nusimaniau šiek tiek daugiau negu
kaimo žmogus, kuris buvo baigęs
4-7 klases, bet nebuvau baigęs jokių
specialių mokslų.
–Buvote Lietuvių namų statybos komiteto pirmininkas.
–Idėja gimė tik Lietuvai pradėjus kurtis – 1989 m. Lietuva suti-

ko finansuoti, reikėjo gauti leidimą
medžiagas pravežti per sieną. Turėjom pirkti sklypą, pinigus suaukojo
Vakarų lietuviai (Australijos, JAV).
Reikėjo gauti leidimą statyti. Važinėjom į Lietuvą pas premjerus – A.
Šleževičių, G. Vagnorių, vicepremjerą Z. Vaišvilą, prezidentą A. Brazauską ir kt.
Statė Marijampolės statybos
bendrovė, reikėjo gauti leidimą,
mokėti muitą. Tariantis dalyvavo
Lenkijos ir Lietuvos premjerai, taigi taip sudarė, kad nereikėtų mokėti
muito. Atvežė ir pastatė. Pavadinom
juos Lietuvių namais, kad kiekvienas Lenkijos ir Lietuvos lietuvis čia
jaustųsi kaip namie, nes kiekvieno
lietuvio dalelė čia yra įdėta, – statyta iš Lietuvos mokesčių mokėtojų pinigų. Gražus atidarymas buvo
1999 m., dalyvavo V. Landsbergis,
Vilkaviškio ir mūsiškis vyskupai. Po
to Lietuva pastatė ir „Žiburio“ gimnaziją.
–Kaip išsilaikote?
–Lietuvių namai turi viešbutėlį, veikia baras, – gauname pajamų.
Koncertų salėje vyksta koncertai, ją
nuomojame vestuvėms (samdo taip
pat ir lenkai); yra salytė laidotuvėms.
Dalį patalpų nuomoja Lietuvos konsulatas. Iš tų pajamų išsilaikome.
Kalbėjosi Audronė V. Škiudaitė

–Ar lietuviai valdiškose
įstaigose gauna darbo?
–Sunkokai, bet gauna. Anais
laikais įsidarbindavo dažniau.
–Visuomenininkų pakanka?
–Turime nemažai organizacijų, daugiau ar mažiau veikia Mokytojų draugija, Etnografijos draugija,
Lenkijos lietuvių draugija, Lietuvių
Bendruomenė. Mes už savo būvį turėjom kovoti, jeigu norėjom išlikti
lietuviais. Kaimo žmonės ėjo, darbus palikę, vaidinti, dainuoti, šokti.
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Esame įdomūs pasauliui

LIUKSEMBURGE

Visai neseniai Lietuvių Bendruomenė įsikūrė Liuksemburge
(valdybos pirmininkas Žilvinas Bubnys). Į vasarą vykusį PLB ir PLJS
pirmininkų suvažiavimą Liuksemburgo kraštas jau buvo atsiuntęs
savo atstovę – LLB valdybos narę
Ramunę Šarkauskienę. PL paprašė
Ramunę papasakoti apie šį lietuvių
sambūrį.

–Koks tas Liuksemburgo
lietuvių gyvenimas?
–Mūsų dar nedaug. Susieinam, švenčiam daugelį švenčių,
pvz., lietuviškas Jonines. Pradžioje
buvome tik lietuviai, ir tiek. Po to
nusprendėme savo veiklą įforminti
oficialiai, kadangi daugelį klausimų galima išspręsti tik kaip Lietuvių
Bendruomenei. Organizaciją įsteigėm 2007 m. lapkričio 26 d. Pirmoji
ir svarbiausia priežastis, kodėl mes
susibūrėm, buvo lietuviškos knygos
moksleiviams, kurie mokosi Liuksemburgo Europos mokykloje. Bėda
buvo ta, kad Lietuva pažadėjo mus
paremti lietuviškomis knygomis,
bet mes neturėjome kur jų saugoti ir
kaip apiforminti. Bendruomenė gali
jas priimti kaip Lietuvos paramą. Po
to pamatėme, kad kaip bendruomenė
mes galime lengviau spręsti ir daugiau dalykų, pvz., rengti kultūrinius
renginius. Mūsų organizacija dar
labai jauna, mums reikalingi ryšiai
su regiono bendruomenėmis, kitais
PLB kraštais, informacija.
–Jeigu rūpinatės vaikais, vadinasi, jų turite nemažai?
–Tikrai nemažai. Labai džiaugiamės, kad Europos mokykloje
jiems suteikiamos dvi lietuvių kalbos pamokos.
–Kas tai yra Europos mokykla?
–Tai bendrojo lavinimo mokykla, finansuojama iš Europos institucijų lėšų. Jų yra kelios – Briuselyje, Liuksemburge. Jas lanko vaikai
iš visų Europos valstybių, šeimų,

TRAKUOSE, PLB

IR

PLJS

PIR MI NIN KŲ SU VA ŽIAVI ME ,

NĖ SU TI KO BU VU SĮ SAVO STU DEN TĄ

URUGVAJAUS – NIKOLAS VELO,
KRAU JO , BET NO RI BŪ TI LIE TU VIU
IŠ

VYTAUTO DIDŽIOJO

RAMUNĖ ŠARKAUSKIEUNI VER SI TE TE , AT VY KU SĮ

JAU NUO LĮ , KU RIS NE TU RI NĖ LA ŠO LIE TU VIŠ KO

kurių vienas iš tėvų dirba Europos
Sąjungos institucijose. Gaila, kad
neturime lietuvių skyriaus. Senosios
valstybės tokias sekcijas turi, pvz.,
švedai, danai, ispanai, vokiečiai, britai ir kt.
–Kokia kalba mokosi lietuvių vaikai?
–Paprastai tokia, kokią užsienio kalbą vartoja tėvai, dažniausiai
anglų ar prancūzų, kartais vokiečių.
–Ar yra šansų atsirasti lietuvių sekcijai?
–Trūksta vaikų. Beje, Briuselyje tokia sekcija veikia.

–Kokiose
organizacijose
Liuksemburge dirba lietuvaičiai?
–Teisingumo teisme, Europos
Parlamente, Europos Komisijoje,
Europos audito rūmuose. Faktiškai
daugelio europinių institucijų techniniai skyriai yra įsikūrę Liuksemburge. Užsiimame vertimais į lietuvių kalbą.
–Kokių profesijų žmonės atvyksta dirbti į Liuksemburgą?
–Daugiausia vertėjai, teisininkai, lingvistai, asistentai.
–Tai laikini ar nuolatiniai
darbuotojai?
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–Daugelis dirba nuolatinai,
yra laimėję konkursus ir jų darbo
laikas yra neribotas. Yra ir laikinųjų
darbuotojų, bet jų nėra daug.
–Kiek Liuksemburge galėtų
gyventi lietuvių?
–Apie 400.
–Ar iš to būrio visi priklauso
jūsų organizacijai?
–Visi neateina. Į skirtingus
renginius ateina ir skirtingi žmonės.
Priklauso nuo to, koks renginys.
Tarkim, Joninėse dalyvauja tikrai
daug – apie 100 žmonių. Tiesa, šiemet buvo mažiau – lietus išgąsdino.
čiat?

–Kur renkatės, šventes šven-

–Šventėms turime tokią gražią
vietą gamtoje. Paprašome Liuksemburgo komunos, kad mums tą vietą
skirtų nemokamai. Jeigu rengiame
koncertą – atvyksta kas nors iš Lie-

tuvos (pvz., 2007 m. rudenį buvo
atvykęs VDU folkloro ansamblis),
tenka prašyti 100 vietų salės. Dalyvavo apie 80 žmonių. Buvo be galo
smagu. Džiaugiamės bet kokiu lietuvišku renginiu, siekiame daugiau
kultūrinių ryšių, kad galėtume užtikrinti sau ir savo vaikams kultūros
tradicijas.
–Liuksemburgo lietuviai –
tai šeimos, vienišiai, seni, jauni?
–Įvairiai, nes dirba įvairaus
amžiaus žmonių, bet dauguma – jaunoji karta.
–Ar yra suviliotų liuksemburgiečių?
–Turime ir mišrių šeimų, tiesa, nedaug.
–Ar su senaisiais lietuviais,
jeigu tokių esama, ryšių neatkapstėte?
–Kol kas dar ne.

–Ar jau turite kokių nors
meninių kolektyvų?
–Veikia folklorinis ansamblis.
Jau dveji metai dainuojame, mokomės lietuviškų dainų. Beje, į mūsų
repeticijas ateina vienos lietuvaitės
draugas – ispanas, kuris jau nemažai išmoko mūsų dainų, labai puikiai
dainuoja ir nori toliau tęsti mokslus, mokytis lietuvių liaudies šokių,
žaidimų. Beje, ir belgai, ir prancūzai mielai įsitraukia į mūsų Joninių
šventes – šoka, žaidžia ir labai gerai
jaučiasi, o mes labai džiaugiamės,
kad savo kultūrą perduodam, parodom, kokia ji turtinga, įdomi. Manau, kad atliekame gražią misiją. Ir
patys jaučiamės esantys įdomūs pasauliui dėl savo kalbos, tų pačių šokių ir dainų.
šokti?

–Kas jus moko dainuoti,

–Yra buvusių ansambliečių – lankiusių Vilniaus universiteto „Raskilos“ klubą, keletas iš kitų
ansamblių. Surašėm dainas, kurias
mokėjom ir jas atspausdinom. Dabar
turime dainynėlius ir galime mokyti kitus. Renkamės kiekvieną trečiadienį vienos lietuvaitės bute – apie
10 dainuojančių žmonių.
–Ar dainuojate tik sau? O
gal rengiate koncertus?
–Kol kas tik sau ir Joninėms.
Mokomės apeiginių dainų.
pati?

–Kokios profesijos esate Jūs

–Esu lituanistė, baigusi Vilniaus universitetą, lietuvių kalbą,
dirbau VDU, dėsčiau lietuvių kalbą
užsieniečiams. Man patiko, kad mūsų kalba yra įdomi kitų tautų žmonėms, kad vertinama ir daugelis
žmonių nori ją išmokti. Atvažiuoja
į Lietuvą mokytis net iš Japonijos,
Urugvajaus.
–Ar savo žinias Liuksemburge galite pritaikyti?
–Taip. Dirbu lietuvių kalbos
vertimų skyriuje kalbos redaktore.
PASAULIO LIETUVIŲ
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„Eurofestivalis 2009“
atvers duris ir Vokietijos muzikantams
VOKIETIJOJE

„EUROFESTIVALIO“ RENGĖJAI IR TALKININKAI
Praėjus vos keliems mėnesiams po Vokietijoje sėkmingai įvykusio pirmojo Europos lietuvių roko
festivalio „Eurofestivalis 2008“ buvo surengtas festivalio organizatorių bei talkininkų susitikimas, į kurį
atvyko kone visi prie festivalio parengiamųjų darbų prisidėję asmenys.
„Eurofestivalį 2008“ rengė Europos
lietuvių kultūros centras (ELKC) bei
atstovai iš Pasaulio lietuvių jaunimo
sąjungos, Vokietijos lietuvių jaunimo sąjungos ir Vokietijos Lietuvių
Bendruomenės.
„Šis susitikimas – tai ne tik
simboliška padėkos akcija visiems,
kurie savanoriškai, su didžiuliu atsidavimu ir nuoširdumu prisidėjo prie
festivalio organizacijos, bet ir svar-

bi platforma diskusijoms, kritikai ir
naujoms idėjoms, kurios organizuojant „Eurofestivalį 2009“ neabejotinai padės išvengti klaidų bei leis jam
tapti dar patrauklesniu ir prasmingesniu“, – sakė ELKC direktorius
Rimas Čuplinskas.
„Eurofestivalis 2008“, liepos
4-6 dienomis po atviru dangumi vykęs Vasario 16-osios gimnazijos parke, suteikė unikalią galimybę scenoje pasirodyti Europoje gyvenantiems
ir muzikuojantiems lietuvių kilmės
menininkams ir paskatino juos bendrai veiklai ir kūrybai. Nepaisant
kiek reiklių festivalio taisyklių, pagal
kurias pasirodyti buvo leidžiama tik
grupėms, atliekančioms lietuviškus
ir savos kūrybos kūrinius, scenoje

žiūrovai išvydo bene tuziną lietuviškai muzikuojančių atlikėjų iš Vokietijos, Latvijos, Prancūzijos, Airijos,
Didžiosios Britanijos bei Lietuvos.
„Eurofestivalis 2008“ spėjo susilaukti daugelio teigiamų atsiliepimų
iš dalyvių, žiūrovų ir iš regioninės
vokiečių spaudos. Ypatingą reikšmę
festivaliui suteikė Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkus vizitas. Prezidentas iškilmingai atidarė
renginį bei išsakė viltį, kad šis festivalis taptų ilgamete tradicija.
Atsižvelgiant į faktą, jog tokio
masto ir pobūdžio renginys Europoje vyko pirmą kartą, jo organizatorių bei talkininkų susitikimas buvo
svarbus ir prasmingas. Susitikimo
tikslas buvo bendra diskusija išana-
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„EUROFESTIVALĮ 2008“ ATIDARĖ LIETUVOS PREZIDENTAS VALDAS ADAMKUS
lizuoti praėjusių metų renginį ir objektyviai jį įvertinti, aptarti kilusias
praktines bei idėjines problemas ir
galimus jų sprendimus organizuojant kitą festivalį. „Pirmasis festivalis buvo didžiulis įdirbis kitiems
renginiams ir puiki pradžia tolesniai
šio pobūdžio veiklai. Įgijus svarbios
patirties ateinančiais metais atlikti
daugelį organizacinių bei reklaminių
darbų bus nepalyginamai lengviau, o
festivalio žiūrovai jau galės teigiamai asocijuoti dar ne itin plačiai Vokietijoje žinomą lietuvių kultūrą bei
jos atstovus“, – džiaugėsi Vokietijos
Lietuvių Bendruomenės pirmininkas
Antanas Šiugždinis.
Susitikimo metu buvo aptarta
daugelis kertinių temų, tarp jų festivalio finansavimo ir reklamos galimybės bei pati festivalio idėja ir rezultatai. ELKC direktorius R. Čuplinskas pristatė ir keletą visai naujų
idėjų, kuriomis žadama praturtinti
ateinančių metų festivalio turinį ir
pritraukti daugiau žiūrovų. Kone išsamiausiai jis aptarė savotišką festivalio koncepcijos uždarumą ir drauge su susirinkusiais priėjo vaisingų
rezultatų. R. Čuplinskas pranešė, jog
kitais metais bus vadovaujamasi šiek
tiek pakoreguotais bei sušvelnintais
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festivalio principais, kurie skatins ne
tik bendrą lietuvių menininkų dialogą, bet įtrauks ir Vokietijos menininkus, taip įnešant šurmulio ne tik į užsienio lietuvių, tačiau ir į vietinį kultūros gyvenimą. „Šių metų festivalis
buvo orientuotas į lietuviškojo meno
pristatymą Vokietijoje, o Lietuvos
vardo paminėjimo tūkstantmečio bei
Vilniaus tapimo Europos kultūros
sostine progomis 2009-aisiais horizontą praplėsime įtraukdami ir užsienietiškąjį, tuo dar labiau skatindami
kultūrinį bendravimą tarptautiniame
lygmenyje“, – su festivalio rengėjais
mintimis dalinosi R. Čuplinskas. Šią
idėją žadama realizuoti šalia lietuvių
atlikėjų kviečiant renginyje pasirodyti originalias ir perspektyvias grupes iš Vokietijos bei organizuojant
įvairias bendras kūrybines dirbtuves
abiejų šalių muzikantams.
„Tradicinių“ festivalio elementų ateinančiais metais atsisakoma nebus. Išskirtiniu festivalio
bruožu išliks išsamiai suformuluota
idėja, kuri neatsiejama ir nuo pagrindinio jo organizatoriaus, ELKC,
tikslų – puoselėti lietuvišką kalbą
bei kultūrą, remti ir skatinti naujas,
originalias kūrybines iniciatyvas bei
demonstruoti jaunųjų Europos lietu-
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vių sugebėjimą ir norą patiems tapti
aktyvia lietuvių kultūros dalimi.
„Jau prieš įvykstant pirmajam
festivaliui žavėjausi originalia ir netradicine jo idėja bei įžvelgiau didžiulę jo svarbą lietuviškumo išlaikymui ir puoselėjimui. Džiugu, kad
festivaliui pasibaigus mano nuomonė pasitvirtino – laužo šviesoje dar
ilgai netilo dainos bei gitaros skambesys, o atvykusių menininkų, žiūrovų bei organizatorių akyse spindėjo
džiaugsmas. Tą savaitgalį mus visus
sujungė lietuviška daina ir lietuviškas žodis. Festivalis be abejonės pasiekė savo tikslą“, – sakė viena festivalio rengėjų.
Kitas „Eurofestivalio“ organizacinės komandos susitikimas planuojamas žiemą, po kurio prasidės
aktyvūs paruošiamieji darbai. Numatoma, jog „Eurofestivalis 2009“
vyks Vasario 16-osios gimnazijoje,
Vokietijoje, 2009-ųjų rugpjūčio viduryje. Tiksli data bei kita svarbi
informacija prasidėjus organizaciniams darbams bus skelbiama festivalio tinklapyje – www.eurofestivalis.org.
Europos lietuvių kultūros centro inf.
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Vienas žingsnis iki šimtmečio
Argentinos Lietuvių savišalpos ir kultūros draugija „Nemunas”
paminėjo savo 99 metų sukaktį. Ši
draugija yra seniausia lietuvių institucija Pietų Amerikoje ir pirmoji tarp
kitų tautų Berisso mieste. „Nemuno“ draugija buvo įkurta 1909 metais rugpjūčio mėn. 17 dieną. Šventės metu Buenos Aires provincijos
Lietuvių Bendruomenė išrinko savo
karalienę, kuri atstovaus lietuviams
Imigrantų mugėje ir šventėje. Vyko
iškilminga vakarienė. Buvo parodyta lietuviška programa, kurios metu
jaunimas šoko lietuviškus šokius.
Į minėjimą susirinko beveik
300 žmonių. Buvo iškeltos Argentinos ir Lietuvos valstybių vėliavos,
sugiedoti Argentinos ir Lietuvos
himnai. Ricardo Cagliardi Semėnas,
„Nemuno“ draugijos pirmininkas,
tarė sveikinimo žodį.
Žodį tarė ir Enrique Slezack –
Berisso miesto savivaldybės meras.
Slezack maloniai visus pasveikino
garbingo jubiliejaus proga, palinkėjo sėkmės. Taip pat dalyvavo LR
Ambasados Argentinoje raštvedys
Algimantas Rastauskas; Buenos Aires provincijos Tautinių mažumų departamento atstovas Raimundo Marmori. Argentinos lietuvių organizacijoms atstovavo Argentinos lietuvių
organizacijų ir spaudos tarybos vicepirmininkas (ALOST) ir Argentinos
lietuvių centro valdybos pirmininkas
Arturo Mičiudas; Lietuvių susivienijimo Argentinoje (SLA) valdybos
vicepirmininkas Alberto Stalioraitis;
Lietuvių katalikų kultūros ir savišalpos draugijos „Mindaugas“ valdybos vicepirmininkas Raúl Petronis;
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos
(PLJS) Pietų Amerikos atstovas ir
lietuviškos radijo valandėlės „Ecos
de Lituania“ vedėjas Juan Ignacio
Fourment Kalvelis bei Argentinos
lietuvių jaunimo sąjungos (ALJS)
valdybos pirmininkas Germán Cagliardi Semėnas ir Buenos Aires provincijos Lietuvių Bendruomenės karalienė Agustina Kavaliūnas.

VETERANŲ

JAUNŲJŲ

VAIKŲ

ŠO KIŲ GRU PĖ

„PIPIRAS“

VE TE RA NŲ ŠO KIŲ GRU PĖ

ŠO KIŲ GRU PĖ

ARGENTINOJE

„GRIAUSTINIS“

„SKAIDRA“
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Šventėje taip pat dalyvavo Berisso miesto Imigrantų organizacijų
sąjungos atstovė (AEE) Silvina Paz
Petcoff ir Berisso miesto darbuotojų
sindikato generalinis direktorius Alfredo Dulke.
Kultūrinę programą pradėjo
vaikų šokių grupė „Skaidra“, kuriai
vadovauja Romina Fourment Kalvelis ir Alejandra Pumar Žebrauskas.
Ši grupė buvo įkurta 1971 metais, o
joje šoka vaikai nuo 2 metukų iki 12
metų. Vaikai šoko su džiaugsmu ir
entuziazmu.
Paskui koncertavo jaunųjų
šokių grupė „Nemunas“, kuris yra
pasirodęs visoje Argentinoje, o taip
pat Kanadoje 2000 metais – Pasaulio
lietuvių šokių šventėje. Ansambliui
vadovauja Ana Lujan Gedzevicius,
o jos pagalbininkas – Santiago Žemaitis. Žiūrovai sveikino šokėjus už
gražius tautinius šokius.
Po to koncertavo naujas – jaunųjų-veteranų lietuvių tautinių šokių
ansamblis „Griaustinis“. Jį sudaro
buvę „Nemuno“ šokių grupės šokėjai, vėl susirinkę koncertuoti ir išlaikyti lietuvišką dvasią.
Paskutinis pasirodymas – veteranų šokių ansamblio „Pipiras“.
Šis ansamblis buvo įkurtas 1985 metais ir nuo tada puoselėja lietuviškumą Argentinoje. Šokėjų amžius – 50
ir 75 metų. „Pipiro“ vadovai yra Ester Butkus ir Isabel Kalvelis.
Po koncerto Ricardo Cagliardi
Semėnas, „Nemuno“ lietuvių draugijos pirmininkas, pakvietė visus
dalyvauti ir prisidėti prie „Nemuno“
lietuvių draugijos šimtmečio programos, kuri vyks kitais metais (2009
m.) nuo rugpjūčio iki gruodžio mėnesio. Vyks kultūriniai, socialiniai
renginiai, viską vainikuos Pietų
Amerikos lietuvių tautinių šokių
šventė 2009 m. gruodžio 20 dieną.
99-asis „Nemuno“ gimtadienis baigėsi 280 žmonių stovint ir
dainuojant „Ilgiausių metų“.
Nauja Lietuvių Bendruomenės
karalienė
Ta pačia proga „Nemuno“ lietuvių draugijos jubiliejaus šventės
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metu Argentinos lietuvių kolonija išsirinko savo karalienę. Ja tapo
Aniela Milena Ona Remorini Gasiunas. Pirmoji karalienė buvo išrinkta
María Belén Kairys; antroji – Abigail Zubauckas ir džiaugsmo karaliene – Mailén Pavilonis.
Aniela Milena Ona Remorini
Gasiunas atstovaus Lietuvių Bendruomenei Imigrantų šventėje. Berisso yra Buenos Aires provincijos
imigrantų sostinė, jų šventėje galima
išvysti 19 tautų. Čia kasmet rugsėjį
švenčiama Imigrantų šventė (Fiesta
Provincial del Inmigrante), kurioje
Berisso mieste gyvenančios tautos
pristato savo kultūrą. Taip pat buvo
išrinkta vaikų Lietuvių Bendruomenės karalienė, ja tapo Milagros Morgante Avilienis Vikonaitė.
Po šventės Berisso miesto bažnyčioje „María Auxiliadora“
vyko šv. Mišios. Mišiose dalyvavo „Nemuno“ draugijos ir Lietuvių
Bendruomenės nariai ir daug kitų
žmonių.
Juan Ignacio Fourment Kalvelis

NAUJOJI LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
ANIELA MILENA ONA REMO RI NI G A SIU NAS
KA RA LIE NĖ

IŠKILMINGA „NEMUNO“ LIETUVIŲ DRAUGIJOS 99-OJO GIMTADIENIO VAKARIENĖ
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Kun. Augustino Steigvilo laiškas iš Buenos Aires

ALBERTO STALIORAIČIO
ENRIKAS CIKOTA)

AT SIŲS TO JE NUO TRAU KO JE :

Redakcija gavo malonų kun.
Augustino Steigvilo iš Buenos Aires, Argentinos, laišką, kuriame jis
džiaugiasi, kad „Pasaulio lietuvis“
rašo ir apie Pietų Amerikos lietuvių
jaunimą. Jo laišką skelbiame, nes
jame glaustai surašytos Argentinos
lietuvių organizacijų steigimo datos,
kurios liks išeivijos istorijai.
„2009 ir 2010 m. pradžioje pas
mus, Pietų Amerikoje, vyks svarbus
įvykis – Pasaulio lietuvių jaunimo
suvažiavimas, kuriam mūsų jaunimas jau dabar ruošiasi.
Argentinoje veikia šios lietuvių organizacijos: Berisso mieste
– „Nemunas“, kuris įsteigtas 1909
m.; kita Berisso draugija – „Mindau-

ARGENTINOS

LIE TU VIŲ VE TE RA NŲ AN SAM BLIS

gas“, įsteigta 1931 m.; Lanus mieste veikia „Lietuvių susivienijimas“,
įsteigtas 1914 m.; „Lietuvių centras“
Buenos Aires mieste įsteigtas 1926
m., o Rosario mieste – „Lietuvių
draugija“.
Tėvai Marijonai įsteigė dvi
parapijas – „Aušros Vartų“ Avellaneda mieste 1942 m. ir Šv. Kazimiero – Rosario mieste 1953 m.
Visas lietuvių organizacijas
Argentinoje jungia Argentinos lietuvių organizacijų ir spaudos taryba (ALOST), kuri kasmet ruošia
Lietuvos Nepriklausomybės šventę,
o kiekviena draugija – savo metinę
šventę su pamaldomis ir meno programa.

„GINTARAS“ (VADOVAS

ALOST pirmininkas yra Jurgis Brazaitis, vicepirmininkas Arturas Mičiudas, aš esu Tarybos sekretorius. Neturime iždininko, nes neturime jokių pajamų“, – rašo kun.
A. Steigvilas ir kartu siunčia unikalų leidinį, kurį jis pats ir redaguoja – naujausias „Mūsų naujienas“,
religinio turinio Argentinos lietuvių
mėnesinį leidinį. Kaip matyti iš metrikos – tai 36-asis leidinio numeris,
leidžiamas jau ketvirti metai. Be kita ko, tarp naujienų minimas ir Lietuvos prezidento Valdo Adamkaus
vizitas Pietų Amerikoje, kuris vyko
liepos mėnesio pabaigoje.
PL inf.
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VENGRIJOJE

Lietuvių susitikimas prie Balatono ežero

CENTRINĖS EUROPOS LIETUVIAI SUSITIKO
Rugsėjo 13-14 d. Vengrijoje, prie Balatono ežero, Badacsony
miestelyje, vyko Centrinės Europos
šalių lietuvių susitikimas. Vengrijos
Lietuvių Bendruomenės inicijuotame susitikime dalyvavo apie 90 lietuvių iš Austrijos, Čekijos ir Vengrijos.
Susitikimo pradžia buvo palaiminta šventomis Mišiomis lietuviškai, po to visi iškylavo po Badacsony miestelio apylinkes, žymias savo kraštovaizdžiu ir vynais. Užlipę į
vulkaninės kilmės Badacsony kalną
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PRIE

BALATONO

EŽE RO

lietuviai užtraukė lietuvių liaudies
dainą, o vaikučių rankose plazdėjo
trispalvės vėliavėlės.
Vėliau surengtoje šventiškoje vakaronėje lietuviai susipažino su
vengrų kultūrinėmis, vyno ir maisto
gaminimo tradicijomis. Susirinkusius lietuvius pasveikino Užsienio
reikalų ministerijos Konsulinio departamento direktoriaus pavaduotojas dr. Petras Anusas ir Lietuvos ambasados Vengrijoje ministrė patarėja
Vilma Dambrauskienė. Gerą vakaronės nuotaiką savo dainomis sukūrė
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aktorius Gediminas Storpirštis.
Sekmadienio rytą lietuviai
dalyvavo Vyno šventėje. Tai vienas
įspūdingiausių šalies renginių, savo
iškilminga eisena, koncertais ir mugėmis pristatančių vyno gaminimo
istoriją nuo Probus Cezario laikų.
Pirmo susitikimo Vengrijoje
metu užsimezgė daug gražių draugysčių bei gimė naujų idėjų kitiems
susitikimams ir bendriems kultūriniams renginiams.
Vaida Burinskienė

susitikimai

Ką užsienio švedai gali nuveikti dėl Švedijos?

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centro direktoriaus Žilvino Beliausko pokalbis su analogiškos organizacijos Švedijoje „Švedai pasaulyje“ (Svenskar i Världen)
generaliniu sekretorium Örjan Berner.
–Gal galėtumėte pirmiausia
prisistatyti mūsų skaitytojams?
–Šiek tiek pažįstu Lietuvą,
nes anksčiau dirbau Užsienio reikalų ministerijoje. Esu į pensiją išėjęs
diplomatas; 1989-1994 m. buvau
ambasadoriumi Maskvoje, taigi, gan
dažnai lankydavausi Vilniuje, kur
sutikdavau jūsų lyderius – Algirdą
Brazauską, kuris pradžioje buvo partijos sekretorius, Vytautą Landsbergį
ir kitus. Dažnai sutikdavau Kazimirą
Prunskienę, nes 1990 m. pavasarį ji
buvo gana aktyvi Maskvoje, kai jūs
turėjote problemų dėl Nepriklausomybės deklaracijos ir po to sekusios
blokados, kurią įvedė sovietinė vyriausybė. Aš stengiausi tarpininkauti mezgant kontaktus tarp kažkiek
progresyvesnių sovietinių atstovų
ir jūsiškių žmonių. Vienaip ar kitaip
Nepriklausomybė buvo įgyvendinta
ir mes įkūrėme ambasadą Vilniuje.
Na, o „Švedai pasaulyje“ yra gana
sena organizacija, įkurta dar 1937
m., ir buvo manoma, kad ji rūpinsis
problemomis, kurios galėjo kilti švedams gana grėsmingame tuometiniame pasaulyje. Būtent taip ir atsitiko,
nes karo metu daugeliui švedų prireikė grįžti namo. Taigi, organizacijai teko didžiulis uždavinys – teikti
pagalbą visiems vykstantiems į tėvynę švedams. Tuo metu dirbome
remiami valstybės, ir tai buvo natūralu, turint omenyje to meto realijas.
Po karo padėtis pasikeitė. Kai kurie
parvykę švedai galbūt sugrįžo atgal
į užsienį, kur dirbo anksčiau. Na, o
mūsų reikalai dramatiškai pasikeitė,
nes visiškai kitoks tapo ir pats darbo
pobūdis. Mes nebegauname valstybinių dotacijų. Dabar mus savanoriškai finansuoja verslovės, švedų
kompanijos užsienyje, o taip pat
gauname įnašų iš individualių narių.
Tokie dabartiniai mūsų organizaci-

jos finansiniai pagrindai.
Mūsų veikla priklauso nuo
susiklosčiusios užsienyje gyvenančių švedų situacijos. Manome, kad
jų ten yra apie pusę milijono. Mes
neskaičiuojame ankstesnės emigracijos, kurią sudaro tiesiog švedų
palikuonys, bet jie mielai priimami
į mūsų organizaciją. Šiandien išvykstantys švedai dažniausiai yra
profesiškai aktyvūs žmonės. Apie
100 000 tokių priskaičiuojame Londone, Jungtinėje Karalystėje. Airija
jauniems švedams taip pat yra įdomi vieta. Nemaža pensininkų gyvena Pietų Prancūzijoje, Ispanijoje, kai
kurie – pietinėje Vokietijoje. Na, o
profesiškai aktyvių žmonių nemažai
ima rastis tokiose „naujose“ šalyse
kaip Kinija, Rusija ir pietryčių Azijos šalys, kur veikia didelės švedų
kompanijos.
Mūsų veikla grindžiama trimis idėjomis: ką gali ir turi Švedija
padaryti užsienyje gyvenančių švedų
labui; ką užsienio švedai gali padaryti Švedijos labui; ką užsienyje gyvenantys švedai gali padaryti vienas
kito labui. Mes iš esmės veikiame
kaip užsienio švedų profsąjunga,
plius dar keli aspektai. Kalbant apie
švedų, gyvenančių užsienyje, interesus, pirmiausia reikia minėti mokesčius. Ar normalu, kad išvykstantiems į užsienį gyventi švedams būtų
taikomos vienokios ar kitokios taisyklės, kurias galima įvardinti kaip
mokesčių naštą? Palikę šalį jie gana
ilgai turi mokėti kai kuriuos mokesčius – už pensijas ir t.t. Mes apie tai
diskutuojame.
Kita svarbi sritis yra lavinimasis švedų kalba. Tuo rūpinasi atskira
organizacija, taigi, mes nesigilinam
į smulkesnius dalykus, bet remiame
juos, darydami įtaką Vyriausybei,
kad ji daugiau dėmesio skirtų švedų

ÖRJAN BERNER
mokykloms užsienyje, švedų kalbos
mokymui ir t.t.
Toliau – grįžimo klausimai.
Egzistuoja tam tikros taisyklės, bedarbystės pašalpos tiems, kurie,
kažkiek pragyvenę užsienyje ir grįžę atgal, negali rasti darbo. Su tais
žmonėmis nėra pakankamai gerai
elgiamasi. Mes manome, kad reikėtų geriau naudoti tas bedarbystės pašalpas. Apskritai kalbant mes nedaug
galime padėti grįžtantiems, bet darome kas įmanoma. Dabar diskutuojama, kaip valstybė padeda švedams
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užsienyje, kurie pateko į katastrofas
ir įvairias nelaimes, tokias kaip cunamis Tailande. Ten buvo daug mūsų turistų. Turiu galvoje užsienyje
gyvenančius švedus, kurie formaliai
nebėra Švedijos piliečiai... Persikėlę
gyventi kitur jie turėtų būti traktuojami kaip ir švedų turistai.
– Ar šie tautiečiai yra Švedijos piliečiai?
–Taip, jie piliečiai. Mes laikomės nuostatos, kad ir tie, kas išvyko
iš Švedijos ir nebėra registruoti kaip
nuolatiniai gyventojai, jeigu jie pakliuvo į kokią nors didžiulę nelaimę,
su jais Švedijos valstybė turėtų elgtis
taip pat, kaip su Švedijos nuolatiniais
gyventojais, laikinai išvykusiais iš
šalies. Yra ir kitų svarbių klausimų,
– tokių kaip Pilietybės įstatymas. Iki
2001 m. nebuvo galima turėti dvigubos pilietybės, pvz., Amerikos ir
Švedijos. Mes pakeitėme įstatymą.
Dabar galima turėti abi.
–Jūs turime galvoje dvigubą
pilietybę?
–Tikrai taip, dvigubą pilietybę. Įstatymdavystė nebuvo labai protingai organizuota, nes, įgijus Amerikos pilietybę iki 2001 m., automatiškai prarasdavai Švedijos. Apie tai
galėjai ir nežinoti, nes niekas apie tai
nepranešdavo. 2001 m. priimtas naujas įstatymas skelbia, kad pusantrų
metų laikotarpiu galima pareikalauti
grąžinti Švedijos pilietybę. Daugybė
žmonių to nežinojo, nebuvo informuoti, taigi, jie prarado ir negalėjo
atgauti savo pilietybės, kol negrįžo į
Švediją. Mes reikalaujame, kad įstatymai būtų pakeisti ir pilietybę būtų
galima atgauti lengviau.
Yra ir kitų smulkių klausimų,
kurie jums gal ne tiek įdomūs. Nors,
gal ir įdomūs, nes dabar jūs jau ES
nariai. Jums tikriausiai dabar galioja tie patys įstatymai dėl pasų, kokie
taikomi ir švedams. O būtent – labai
komplikuotos pasų fotografijos. Tai
reiškia, kad, pvz., Australijoje, kuri
yra labai didelė šalis, švedišką pasą
jūs galite gauti tik ambasadoje, kuri
yra Canberoje. Jei gyvenate Perth ar
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kitame Australijos mieste, jūs turite
sėsti į lėktuvą, skraidinantį į Canberą, ten nusifotografuoti, parskristi atgal. Po dviejų savaičių gaunate pasą.
Abiem atvejais turite skristi keturias
valandas ar panašiai. Mes stengiamės tas taisykles pagerinti.
2007 metų rugpjūčio 25 dieną
mes iš Suomijos importavome tam
tikrą modelį, kurį vadiname Užsienyje gyvenančių švedų parlamentu.
Suomiai tokį dalyką organizavo jau
tris ar keturis kartus. Į Švediją buvo
suvažiavę apie 220 žmonių iš užsienio, asociacijų, klubų ir t.t. atstovų,
kurie diskutavo daugeliu klausimų.
Iš tiesų buvo 8 ar 9 darbinės grupės
ir jos svarstė mano jau minėtas problemas. Buvo priimtos rezoliucijos,
kurios siūlė vyriausybei, kaip ji turėtų elgtis su užsienyje gyvenančiais
švedais. Suomiai tokią politiką jau
yra sukūrę: jie sako, kad užsienio
suomiai jiems yra labai svarbūs. Mes
siekiame kažko panašaus.
Grįžkime prie antrosios temos
– ką gali užsienyje gyvenantys švedai padaryti dėl Švedijos. Manome,
kad reikia pamėginti juos suaktyvinti. Daugelis jų dirba švediškose
kompanijose, taigi, daug kas vyksta
savaime, tačiau yra neblogai įsikūrusių žmonių, kurie galėtų daugiau
nuveikti. Jie galėtų, bendradarbiaudami su ambasadomis, organizuoti
kultūrinius renginius, skatinti labiau
įsitraukti kitus švedus. Airija ir Kinija, o tam tikru mastu, reikia manyt, ir Lietuva, yra geri pavyzdžiai,
kai diaspora turi didžiulės reikšmės
ekonominiam vystymuisi. Kaip aš
suprantu, Airijos ekonominį augimą
labai smarkiai lemia Amerikos airių investicijos, ypač į informacines
technologijas. Tai labai svarbu. Mes
nepriklausom tai kategorijai, nes
mūsų diaspora buvo panaši į airių
tik XIX a. pabaigoje, kai neturtingi
švedai emigravo į JAV, kur gyvenimas buvo daug geresnis. Šiandien
švedai dėl tokių priežasčių iš šalies
nevažiuoja. Mes nesame nusiteikę
raginti investuoti. Yra speciali agentūra „Investuokite Švedijoje“, kuri
stengiasi pritraukti užsienio kapita-
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lą. Panašių organizacijų yra visame
pasaulyje. Mes su jomis šiek tiek
bendradarbiaujame, nors kažin kuo
labai pasigirti negalime.
O kaip užsienio švedai gali padėti vieni kitiems? Šis punktas mūsų
organizacijai tapo labai reikšmingas. Turime interneto svetainę, kuri
yra tapusi ypač aktyvi. Ji turi 20 000
registruotų lankytojų, kurie keičiasi
informacija, diskutuoja, teikia vieni
kitiems patarimus. Tai labai svarbi
dalis. Mes galime teikti informaciją, kurios su savo maža raštine niekaip neišplatintume įprastiniu būdu.
T.y., aš pats, kuris dirbu laisvu laiku,
nes turiu kitų darbų ir uždavinių, ir
dar pusantro asmens. Mes faktiškai
teikiame konsultacijas. Viena mūsų
darbuotoja parašė porą knygų apie
persikėlimą į Švediją ir iš Švedijos.
Tos knygos labai paklausios, nes jose daug praktinės informacijos. Ji
taip pat atsako į konkrečius klausimus. Turime du kitus konsultantus,
kurie atsakinėja į klausimus internete ir laikraščiuose. Mes keturis kartus per metus išleidžiame laikraštį.
Jis yra nuostolingas. Taryba mano,
kad geriau būtų apsiriboti internetu.
Tas leidinys leidžiamas nuo 1937 m.,
todėl šiek tiek nemalonu būtų jį uždaryti. Anksčiau jis eidavo 6 kartus
per metus. Buvo laikai, kai jis buvo
mėnesinis. Nėra lengva turėti leidinį, kuris platinamas po visą pasaulį.
Mes jo nepardavinėjame Švedijoje.
Jei pardavinėtume, galėtumėm uždirbti iš reklamos, gal tada ir apsimokėtų.
–Ar turite prenumeratorių
užsienyje?
–Turime prenumeratorių ir
Švedijoj, tačiau nepardavinėjame jo
gatvėse. Spausdiname apie 15 000
kopijų. Jį gauna ambasados, švediški
klubai ir pan. Tad skaitytojų susidaro gal net daugiau nei 15 000. Pereiname prie internetinės svetainės,
kuriai dar tik 2 metai. Organizuojame konferencijas. Ketiname organizuoti tokias konferencijas kaip
pvz., „Švedai Kinijoje“, „Švedai Indijoje“. Praėjusiais metais rengėme
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konferenciją švedams Persijos įlankos šalyse. Kitais metais planuojame konferenciją švedams Brazilijoje, Meksikoje, Čilėje. Ši idėja labai
patraukli švedų verslininkams, kurie
turi interesų tose šalyse, todėl mes
pakankamai lengvai ir neblogai esame jų finansuojami.
–Norėčiau paklausti apie
struktūrą ir informaciją, kuri talpinama tinklapyje. Kas atsakingas
už informacijos pateikimą ir kas
yra tinklapio kūrėjas. Ar jūs samdote žmones?
–Faktiškai, tai pats kertinis
klausimas. Anksčiau mes neturėjome
svetainės administratoriaus, mums
padėjo viena kompanija, nes tai sudėtingas techninis dalykas. Atsinaujinimas vykdavo spontaniškai, nes
tinklapyje dalyvaudavo daug žmonių. Bet dabar mes ruošiamės priimti specialų svetainės administratorių
pusei etato. Turime idėjų, kaip padaryti ją veiksmingesnę. Tikimės, kad
puslapis uždirbs iš reklamos. Mes
tą jau darome ir gauname apie porą šimtų tūkstančių kronų per metus.
Taigi, interneto svetainė yra labai
svarbi. Mūsų organizacijos skyriai
užsienio šalyse šioje svetainėje turi
savo atskirus puslapius.
–Sakėte, kad jūsų organizacija buvo įkurta 1937 m. Kas buvo
jos įkūrėjas?
–Idėja kilo iš švedų klubų ir
asociacijų užsienyje. Manau, kad tai
buvo klubai Paryžiuje ir Londone.
Viskas vyko su gana aukštų žmonių
Švedijoje palaiminimu. Santykinai
žiūrint, tada mes turėjome daugiau
resursų nei dabar, nes rėmė Vyriausybė ir kitos svarbios institucijos.
Vėliau buvo karo metai, kai reikėjo
rūpintis parvykstančiais švedais.
–O koks dabar šios organizacijos statusas? Ar ją galima pavadinti asociacija, viešąja įstaiga,
nevyriausybine organizacija ar organizacija prie Vyriausybės?
–Tai privati asociacija, bet
Vyriausybė ją pripažįsta kaip pagrindinį užsienyje gyvenančių švedų at-

stovą. Todėl, jeigu rengiamasi keisti
įstatymus, kurie susiję su užsienyje
gyvenančiais švedais, mes esame
supaždinami ir turime galimybę pareikšti savo nuomonę. Nuo pačios
pradžios Švedijos karalius yra mūsų
globėjas. Nors formaliai tai neturi
jokios reikšmės, tai daugiau simbolinis dalykas. Mes paprastai jį kviečiame į savo svarbiuosius renginius,
bet mano kadencijos laikotarpiu jis
nė karto nepasirodė. Keliose konferencijose yra apsilankiusi Karūnos princesė, o Karalienė, manau,
kitais metais dalyvaus mūsų konferencijoje Brazilijoj. Mat ji yra brazilė (Švedijos karalienė Silvija turi
tris pilietybes – Brazilijos, Vokietijos ir Švedijos. Aut.past.). Taigi su
Karališkąja šeima turims neblogus
ryšius. Tai nėra taip jau svarbu, bet
kai Karališkos šeimos asmenys dalyvauja mūsų renginyje, atkreipia
daugiau dėmesio. Mūsų ryšiai su
Vyriausybe taip pat geri, tačiau ne
tokie geri kaip suomių organizacijos, kurių santykiai daug intensyvesni, – jų ir organizacija daug didesnė.
Jų raštinėje dirba 12 ar 14 žmonių,
jie daug geriau organizuoti, užsiima
daug platesne veikla. Pvz., turi sukūrę konkrečias lavinimo programas,
kurių mes neturime. Jų organizacijai, atrodo, priklauso ir keletas Parlamento narių. Tiesa, ir mes vieną
turime savo taryboje. Nors jis nėra
labai aktyvus, bet vis dėlto tai geras
dalykas...
–Kokio dydžio jūsų taryba?
–10 žmonių, – daugiausia iš

verslo pasaulio. Tai tradicija. Jų pirmininkas yra buvęs prekybos, užsienio reikalų ministras ir eksporto tarybos galva. Dabar jis pensininkas,
bet labai aktyvus. Jo šeimai priklauso gana svarbus privatus bankas.
Taigi, jis gerai įsikūręs. Dar turime
keletą tokių, kurie dalyvauja versle.
Mums naudinga turėti žmonių iš šios
srities.
–Ar švedų užsienio jaunimas
turi atskirą organizaciją?
–Tokios organizacijos nėra.
Bet tai būtų gera mintis. Galimas
dalykas, kad mūsų atstovai nėra pakankamai dinamiški. Juos reikia visą
laiką stumti.
–Paminėjote, kad tarsi egzistuoja jums giminingų organizacijų.
–Mes turime tokią organizaciją, kuri buvo įkurta prieš 100 metų
ir rūpinasi švedų mokyklomis, švedų
švietimu – SUF (Švediškos mokyklos užsienyje). Tai gana profesionali organizacija, kuri dirba drauge
su Švietimo ministerija, stengiasi ją
spausti. Panaši į mūsų organizaciją
veikia Gioteborge – „Sverige Kontakt“ (Kontaktai su Švedija), bet jos
kitoks požiūris – josų veikla susijusi su emigracijos tyrimais ir švedų
kalbos studijomis. Taip pat ji siekia
išsaugoti paminklus, susijusius su
Švedija. Pvz., didelis paminklas Vokietijoje yra Adolfui Gustavui. Tai
mūsų karalius, kuris XVI a. buvo
užkariavęs dalį Vokietijos. Švedijoje
jis herojus (juokiasi).

PLB soIngalidaLanruchas
mo mo
kesčiai ir aukos „Pasaulio lietuviui“ 2008 m.
– 100 Lt (Prancūzija);
Regina Trofimenko (Jakutija) – 50 Lt.
Antanas Rasiulis (Krasnojarskas) – 100 USD
Liudmila Strežniova (Irkutskas) – 100 EUR
Irina Koričko (Barnaulas) – 50 Lt
Birutė Nenartavičiūtė (Rusijos LB mokesčiai) – 200 Lt
Birutė Prašmutaitė (Australijos LB mokesčiai) – 400 AUD
Tatjana Gunina (Ukrainos LJS) – 5 EUR
Irena Garliauskaitė (Moldova) – 20 EUR
Gintautas Želvys (St. Peterburgas) – 100 Lt
Ramunė Šarkauskienė (Liuksemburgas) – 100 Lt
Jurgis Brazaitis (Argentina) – 100 USD
JAV LB – 5 000 USD.
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Janinos Monkutės Marks muziejus Kėdainiuose
2000 m. Janina Monkutė
Marks iš JAV įsteigė pelno nesiekiančią organizaciją ir įsigijo buvusio Kėdainių krašto muziejaus pastatą. Per metus pastatas buvo rekonstruotas, atkuriant amžiaus pradžios
architektūrinį vaizdą, pagal naujausius reikalavimus įrengtos galerijos salės, sutvarkyta aplinka. 2001
m. rudenį muziejus-galerija atvėrė
duris. Pirmosios parodos „Dovana
tėviškei“ atidaryme dalyvavo pati
mecenatė, dailininkė Janina Monkutė Marks, jos sūnūs Paul ir Peter
Marks, JAV ambasadorius John Tefft
ir ponia Mariella Tefft, Kėdainių
meras Viktoras Muntianas ir kiti garbingi svečiai.
Kodėl Chicagoje gyvenanti
dailininkė įkūrė savo muziejų Kėdainiuose?
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Į šį klausimą atsako jos biografija. Kėdainiai Janinai Monkutei
Marks brangūs, nes čia prabėgo jos
jaunystės metai. Tėvo, geležinkeliečio, šeima užėmus Klaipėdos kraštą
iš Pagėgių persikelia į Kėdainius,
motinos gimtuosius kraštus. Janina
mokėsi Kėdainių gimnazijoje, gimnazijos direktorius, rašytojas Juozas
Paukštelis, gabią menams mergaitę
nukreipė į teatrą. Ji, 1942 m. išlaikiusi stojamuosius egzaminus į Kauno valstybės teatro studiją, tapo studijoke, kartu lankė Kauno penktąją
gimnaziją.
„Mano sieloje – šventė. Mano
dovana tėviškei tapo realybe. Grįžau
namo, kur tėvų kapai, kur numylėtas
Nevėžis, kur mylėta, svajota, padangėm skrajota“, – 2001 m., atidarant
pirmąją parodą, sakė J. Monkutė
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Marks.
Nuo tų svaigių jaunystės dienų prabėgo daug dešimtmečių. Janinai teko paragauti karčios karo pabėgėlės duonos. Tėvai liko Lietuvoje.
UNRRA (Jungtinių Tautų pagalbos
ir rekonstrukcijos administracija)
organizacijai tarpininkaujant Janina
buvo priimta į Insbruko universitetą
Austrijoje, kur studijavo archeologiją, meno istoriją ir italų kalbą. Po to
persikėlė į Prancūzų zoną, Freiburgą
Vokietijoje, kur buvo įsteigta Menų
ir amatų mokykla, vadovaujama dailininko Vytauto Jonyno. Čia jos mokytojai buvo garsūs išeivijos menininkai. Tekstilės meną studijavo pas
Antaną ir Anastaziją Tamošaičius,
piešimą – pas Vytautą Kasiulį, Vytautą Jonyną.
1949 m. ji su savo šeima ir
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Vokietijoje gimusiu pirmuoju sūneliu persikėlė į JAV, kurį laiką gyveno Maine valstijoje, po to, išgirdusi,
kad Chicagoje steigiamas Lietuvių
teatras, atvažiavo į Chicagą.
„Dienomis dirbome fabrikuose, o vakarais gyvenome teatro meile“, – rašo Janina Monkutė Marks
2002 m. Lietuvoje išleistame savo
meno darbų albume.
Vėliau, aplikybėms susiklosčius, su teatru teko atsisveikinti, bet
užtat ji galėjo atsidėti dailei – tobulinosi piešimo, graﬁkos, dekoravimo ir
komercinio meno srityse, mokėsi audimo Kanadoje, pas garsiuosius tekstilininkus Tamošaičius. Jau daugiau
kaip keturis dešimtmečius dailininkė
dalyvauja lietuvių išeivijos ir amerikiečių dailininkų parodose, priklauso
įvairioms meno organizacijoms, rengia parodas, laimi premijas.

„Su vyru Ira apkeliavome visą pasaulį, – rašo Janina Monkutė
Marks savo knygoje, – Domiuosi
liaudies menu, tad kelionėse rinkau
įvairių tautų kūrybos pavyzdžius:
audinius, siuvinėjimą, medžio skulptūras, keramiką ir t.t. Vyras savo juvelyrikos parduotuvėms pirkdavo
deimantus, safyrus, smaragdus ir kitus brangakmenius, o aš lankydavau
vietines turgavietes ir muziejus. Per
daug metų surinkau išsamią primityvaus meno kolekciją. Pasaulis mane
stebina įvairumu, savitumu. Paprasčiausių žmonių buityje matau ornamentiką, grožio siekį“.
Janinos Monkutės ir Iros
Marks šeimoje užaugino keturi sūnus, kurie, be kita ko, buvo ir pirmieji mamos muziejaus Kėdainiuose
direktorių tarybos nariai.
Kaip dailininkė Janina Mon-

J. MONKUTĖS MARKS KILIMAS „PER

PA SAU LĮ KE LIAU JA ŽMO GUS “, ŠIĄ VA SA RĄ
EKS PO NUO TAS

JANINOS MONKUTĖS MARKS TEKSTILĖS

KĖDAINIUOSE. 1974

DAR BAI , EKS PO NUO TI ŠIĄ VA SA RĄ JOS GA LE RI JO JE KĖDAINIUOSE
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DAILININKĖ JANINA MONKUTĖ MARKS
2001 M.

SU SŪ NU MIS

PETERIU

IR

PAULIUM

MU -

ZIE JAUS ATI DA RY ME

kutė Marks brendo veikiama lietuvių
liaudies meno, bet ne mažiau jai įtakos turėjo ir moderniosios Amerikos
to meto dailės srovės. Ji buvo suartėjusi su „Agresyviojo meno“ (Art
Brute) dailininkų grupe, kurios nariai kūrė karo, agresijos, prievartos
negailestingame pasaulyje temomis.
Ankstyvajame kūrybos laikotarpyje dailininkė daugiau tapė. Septintojo dešimtmečio pradžioje Janinos
Marks tapyba pasuka abstrakcijos ir

dekoratyvumo link. Dailininkė eksperimentavo koliažo technika. Jai
imponavo tuo metu atsiradęs naujas
reiškinys – „pop“ menas, kuris sutelkė dėmesį į prekių reklamą, laikraštinius komiksus, komerciškai eksploatuojamus tautinius simbolius,
televizinę tikrovę, kasdienės buities reikmenis ir sureikšmino juos
iki meninio objekto statuso, kaip
rašo Danas Lapkus apžvalginiame
Janinos Monkutės Marks kūrybos

KĖDAINIŲ SENAMIESTYJE
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straipsnyje (Janina Monkutė Marks,
2002, Baltos lankos).
Vėlesniu kūrybos laikotarpiu
dailininkė ima daugiau dėmesio skirti tekstilei. Retrospektyvinę parodą
ji šią vasarą buvo kaip tik surengusi Kėdainiuose. (Šiuo metu Janinos
Monkutės Marks galerijoje veikia
Jono Kuprio (Chicaga) fotografijų ir
Nelės Zirnites Žukauskaitės (Ryga)
grafikos darbų paroda.)
Janina Monkutė Marks reiškėsi ne tik kaip dailininkė, bet ir kaip
parodų kuratorė – nuo 1972 m. organizavo populiarią kasmetinę Haid
Parko meno centro narių dailės parodą. 1974 m. ji buvo viena iš Lietuvių
moterų dailininkių draugijos Chicagoje steigėjų ir vadovių. Ši draugija
aktyvi ir šiuo metu, beje, šią vasarą
dalis šios draugijos narių buvo irgi
surengusios parodą Kėdainiuose.
Važiuodami per Lietuvą, neaplenkite Kėdainių – tikrai su malonumu pasivaikščiosite Kėdainių
senamiesčio (Lietuvoje ne tiek jau
daug yra išlikusių senamiesčių) gatvelėmis. O eidami Basanavičiaus
gatve negalėsite nepastebėti balto
dviaukščio pastato, stovinčio atokiau nuo gatvės, seno parko apsuptyje, ant Smilgos upelio kranto. Tai
Janinos Monkutės Mars muziejus,
išlaikomas iš aukų ir rėmėjų skiriamų lėšų.
Pastatas atgimė naujam gyvenimui. Tai buvusi Juozapavos palivarko teritorija. Juozapavos palivarkas istoriniuose šaltiniuose minimas
nuo XIX a. pradžios. 1821 m. Kėdainių miesto plane pažymėta Juozapavos palivarko sodybvietė. Jos pietinę
dalį ribojo Smilgos upė, o rytinę –
svarbus pašto traktas į Rygą. Dabartinis muziejaus pastatas pastatytas
XIX a. pabaigoje-XX a. pradžioje
(tarp 1870-1914). Statinys pokariu
buvo rekonstruotas. Rekonstrukcijos metu nežymiai pakeista pirminė
pastato planinė struktūra, iš dalies
sunaikinti fasadų architektūriniai
dekoratyviniai elementai. Sovietiniu
laikotarpiu čia buvo moksleivių namai, Kėdainių krašto muziejus.
A. V. Š

„pasaulio lietuvio“ žinios

Mirė labiausiai lietuvius JAV išgarsinusi moteris
Edvardas Šulaitis

buvo žinoma kaip Barbara. Pažįstami ją vadino dar trumpiau – „Bobo“.
Pusantrų metų prieš jos antrąsias vedybas viename iš New Yorko restoranų tuomet 30-metė „Bobo“ buvo
supažindinta su pasaulinio garso finansų karaliumi Winthrop Rockefeller. Kaip jis teigia, tai buvo „meilė iš
pirmo žvilgsnio“.

JIEVA PAULEKIŪTĖ ROCKEFELLER (VIDURYJE) SU SŪNUMI APSILANKĖ LIETUVIŲ
DIE NOS REN GI NY JE N EW Y ORKO PA SAU LI NĖ JE PA RO DO JE 1964 ME TAIS , KUR PRO GRA MĄ VE DĖ KI NO AK TO RĖ R Ū TA K IL MO NY TĖ L EE ( KAIRĖJE )
Milijardieriaus Winthrop A.
Rockefeller žmona Jievutė Paulekiūtė – Barbara, „Bobo“, Sears Rockefeller gegužės 19-ąją tyliai užgeso
Little Rock mieste, Arkansas valstijoje. Ji buvo labiau žinoma kaip
„Bobo“ Rockefeller. Ši iš Lietuvos
atvykusio angliakasio Juliaus Paulekio dukra išgarsėjo 1948 m. vasario
mėnesį, kuomet per Valentino dieną
(vasario 14-ąją) ištekėjo už milijonieriaus Winthrop A. Rockefeller ir
tapo moderniųjų laikų Pelene.
Tuo metu vienas iš didžiausių
pasaulio turtuolių, kuriam tuo metu
buvo 36-eri, suviliojo lietuvaitę Jievutę, jos tautiečiams JAV pažįstamą
iš tų laikų, kai ji 1933 metais Chicagoje vykusioje Pasaulinėje parodoje pelnė „Mis Lithuania“ titulą. Šis
laimėjimas 16-metę Jievutę gerokai
išgarsino – mergina pradėjo daryti modelio karjerą, o vėliau vaidino
scenoje ir buvo pakviesta vaidinti

keliuose kino filmuose (žymiausias
iš jos filmų yra „Tobacco Road“).
Tokiu būdu ji į save atkreipė žymesniųjų amerikiečių akis bei dėmesį.
Ištekėjo už žymaus
bostoniečio Sears
Jaunoji Jievutė, kurios šviesūs plaukai viliojo amerikiečius vyrus, pirmą kartą ištekėjo 1941 m. už
žymaus bostoniečio Richard Sear.
Jis dirbo JAV diplomatinėje tarnyboje Washingtone, o vėliau buvo paskirtas JAV ambasados sekretoriumi
Paryžiuje. Šios vedybos Jievutei nebuvo sėkmingos: jos truko neilgai, o
skiriantis jaunoji moteris iš pirmojo
savo vyro nesulaukė finansinės paramos. Gavusi skyrybų dokumentus
ji su savo seserimi Izabele, Isabel
Paul, apsigyveno paprastame bute
New Yorko centre, vargingame rajone. Beje, Jievutė tuomet taip pat
jau nebesivadino lietuvišku vardu, o

Antrųjų vestuvių
puota – Palm Beach, Floridoje
Jievutės ir Winthrop vestuvių iškilmėse dalyvavo tik nedidelis žmonių būrelis: artimi pažįstami, rinktiniai aukštuomenės atstovai
– Vindzoro kunigaikštis su žmona
Wanderbilt, Anglijos ministro pirmininko Winston Churchill sūnus
Randolph ir kt. Iš jaunosios giminių
tebuvo tik jos sesuo Isabel, kuri ėjo
vyriausios pamergės pareigas. Jaunikio brolis Lawrence buvo vyriausias
pabrolys.
Kaip skaitome tų dienų spaudoje, į žurnalistų klausimą, kodėl sutuoktuvėse nesimatė nuotakos tėvo ir
motinos, jiems buvo paaiškinta, kad
šie „labai užimti“. Vienas laikraštis
turbūt nuo savęs pridėjo, jog nuotakos tėvai „...sūrius raugia“.
Beje, jaunosios motina tuo
metu jau buvo išsiskyrusi su Jievutės
tėvu ir su antruoju vyru gyveno Chicagos pašonėje – Lowell, IN, esančiame ūkyje.
Kaip rašoma, prieš pat vestuvių ceremoniją jaunoji su savo motina apie valandą kalbėjosi lietuviškai telefonu. Vienas jos pažįstamų jų
pasikalbėjimo žodžius vertė į anglų
kalbą, kad galėtų suprasti ir jaunasis.
Spaudos iškarpose teigiama, kad motina jaunajam Rockefeller įsakmiai
pasakiusi: „Būk geras mano mažajai
mergaitei“ (nors Jievutė tuomet jau
buvo 31 m.).
Neišsipildę motinos linkėjimai
Atrodo, kad motinos linkėjimams nebuvo lemta išsipildyti.
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Praėjus septyneriems mėnesiams po vedybų „Bobo“ susilaukė
sūnaus Winthrop Paul Rockefeller
jaunesniojo. Tačiau poros šeimyninis gyvenimas nebuvo idealus: išpaikintas turtuolių sūnus ir angliakasio
dukra, nors jau gerokai „prasitrynusi“ Amerikos aukštuomenėje, negalėjo rasti bendros kalbos. 1951 m.
rudenį „Bobo“ su sūneliu persikėlė
gyventi į motinos ūkį Lowell, IN, o
New Yorke likęs jos vyras, alyvos
milijonierius, linksmai leido laiką su
didmiesčio merginomis ir kitų šeimos narių buvo vadinamas „juoda
avimi“.
Tokia padėtis ilgai negalėjo
tęstis: po ketverių atskirai praleistų
metų „Bobo“ pareiškė norą skirtis.
Tuomet ir vėl poros vardai pradėjo
mirgėti JAV ir pasaulio laikraščių
antraštėse. Daugiausia nesutarimų
kėlė „Bobo“ reikalavimas pasilikti
sau sūnų. Taip pat buvo ilgai nesutariama dėl pinigų sumos, kuri turėtų atitekti Jievutei ir sūnui. Pagaliau
1954 m. buvo nuspręsta, kad sūnus
gyvens su motina, o jai atiteks penki
su puse milijonų dolerių iš Rockefeller turtingos kišenės (kitur buvo
rašyta, kad lietuvių kilmės turtuolio
žmona gavo daugiau kaip 6 milijonus dolerių). Pagal tuometinę dolerio vertę tai buvo pati didžiausia suma Amerikoje, gauta skyrybų keliu.
Lietuvės vyras tada persikėlė
į Arkansas valstiją, kur netoli Morrilton vietovės įsteigė didelį galvijų
ūkį, kuriame dalį vasaros vėliau praleisdavo ir judviejų sūnus Winthrop,
jaunesnysis.
„Bobo“ po skyrybų persikėlė į
New Yorką, kur sūnus baigė pradžios
mokyklą. Kiek vėliau jis išsikėlė į
savo tėvo fermą ir pradėjo jai vadovauti. Na, o Winthrop, vyresnysis,
1966-aisiais buvo išrinktas Arkansas valstijos gubernatoriumi. Tėvo
pėdomis pasekė ir sūnus, kuris tapo
Arkansas gubernatoriaus padėjėju.
Tėvas, kuris 1956 m. vedė antrą kartą, gubernatoriaus pareigose išbuvęs
du terminus, mirė 1973-iaisiais. Dar
trumpiau gyveno sūnus, kuris susirgo kraujo vėžiu ir amžinybėn iške-
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liavo 2006 m. liepos 16 d.
„Bobo“ Niujorką išmainė į
Paryžių
Il go kai gy ve nu si pra ban giame na me New Yorke (jį 1998 m.
par da vė už 12 mi li jo nų do le rių)
„Bo bo“ nu spren dė kel tis į Pa ry žių
ir ten kaip rei kiant pa gy ven ti. New
Yorke, jos žo džiais ta riant, jau nebu vo li kę tik rų drau gų. Ta čiau kai
su ži no jo, jog sū nus Wint hrop su sirgo leu ke mi ja, ji, nie ko ne lau ku si, iš
Pa ry žiaus vi sam lai kui at va žia vo į
Lit tle Rock, Ar kan sas, ir čia kar tu
pra lei do jo pas ku ti nius gy ve ni mo
me tus. Vė liau ir ji pa ti, gu lė da ma
li gos pa ta le, čia bu vo glo bo ja ma
mar čios ir anū kų.
Jievutė gimė netoli Pittsburgho
Jie va, ma žy biš kai va din ta
Jie vu te, šį pa sau lį iš vy do 1916 m.
rug sė jo 6 d. Nob les town, PA, ne toli Pit tsbur go, jau nuo se no ži no mo
Ame ri kos plie no pra mo nės cen tro.
Jie vos tė vas Ju lius, dir bęs an glių
ka syk lo se, 1920-ai siais, su si tau pęs
po rą tūks tan čių do le rių, nu spren dė
grįž ti su šei ma į Lie tu vą. Čia, prie
Kal va ri jos, bu vo nu si pir kęs ūkį
ir ku rį lai ką ja me šei mi nin ka vo.
Ta čiau toks dar bas ne pa ti ko ir po
ket ve rių me tų, 1924-ai siais, jis vėl
per plau kė At lan tą. Iš pra džių šeima ap si sto jo Qu e bek (Ka na do je),
o vė liau pa su ko į Det roi tą, Mi chigan, ir pa ga liau ap si sto jo Chi ca goje. Čia Ju lius dir bo gais ri nin ku, ir,
at ro dė, kad gy ve ni mas vy ko sėkmin gai. Ta čiau jo žmo na 1925 m.
su duk re lė mis iš va žia vo gy ven ti
pas gi mi nai čius, o Ju lius li ko vienas. Vė liau jis iš si kė lė į Penn sylva ni ją, kur iki mir ties ka sė an glis.
Jie vos tė vas bu vo kuk lus
žmo gus. Kuo met ame ri kie čiai žurna lis tai jo pa klau sė apie duk ros
ves tu ves su tur tuo liu, Ju lius at sakė: „Esu lai min gas, kad ma no dukra iš te kė jo už mi li jo nie riaus. Aš
pats esu ne tur tin gas žmo gus, to kiu
no riu lik ti ir mir siu toks bū da mas.
Iš duk ters nie ko ne no riu, bet jei gu
ka da rei kės, ji ga lės pas ma ne grįžti, ir aš jai pa gel bė siu“.
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Amerikos lietuviai ir jų spauda
džiūgavo
Dar kartą grįžkime į tolimą
praeitį, kada prieš 60 metų, 1948asiais, įvyko Pelenės Jievutės ir didžiausio pasaulio turtuolio Rockefeller jungtuvės. Tai buvo įvykis,
kuris plačiai garsėjo JAV spaudoje.
Šis įvykis buvo džiaugsmingai sutiktas ir šio krašto lietuvių. JAV lietuvių spauda šias vestuves aprašė
pirmuose puslapiuose, tam reikalui
skyrė ir vedamuosius. Štai „Draugo“ dienraštis 1948 m. vasario 17
d. laidoje tilpusiame vedamajame
negailėjo gražių žodžių mūsų tautietei. Nepagyręs už tai, kad ji susituokė baptistų bažnyčioje ir kad yra
išsiskyrusi, „Draugas“ vis dėlto rašė: „Visi pripažįsta, kad Paulekaitė
(Paulekiūtė, aut. past.), ištekėdama
už milijonieriaus, labai plačiai (ir tai
visame pasaulyje) išgarsino lietuvių
tautos vardą. Sakoma, kad tokio pagarsinimo už milijonus dolerių nebūtų galima nupirkti. Tai yra laisvosios
Amerikos spaudos ir jos apsukriųjų
reporterių nuopelnas“.
„Jei kas iš mūsų norime daryti iš to didelę sensaciją, darykime,
bet neužmirškime vieno dalyko: jei
vadinamoji Jievutė nebūtų įtraukta
į Lietuvių dienos (pasaulinėje parodoje 1933 m.) programą kaip tipiškiausia lietuvaitė, tos sensacijos iš
viso nebūtų įvykę. Lietuvių veikla,
Lietuvių diena atidarė jai kelius į
platesnį pasaulį ir pagaliau privedė
iki šiandieninės sensacijos. Mūsų
jaunimui tai svarbu žinoti. Ypač tam
jaunimui, kuris mano, kad lietuviai
ir lietuvių veikla trukdo jiems iškilti,
pagarsėti. Bet šis pavyzdys parodo,
kad netrukdo, o padeda“, – sakoma
vedamajame.
O amerikiečių spauda tomis
dienomis J. Paulekiūtę vadino modernių laikų Pelene.
Pažintis su Jievute
Baigiant šį pasakojimą norisi
bent trumpai prisiminti kelis susitikimus su šia neeiline moterimi. Jievutė 1933 m. Pasaulinėje parodoje
tapo „Mis Lithuania“, ji dalyvavo ir
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Palydint žurnalistę ir rašytoją A. Balašaitienę

Ilgiau Šiaurės Amerikoje gyvenantys mūsų tautiečiai gerai prisimena Aureliją Balašaitienę, kurios
įdomius straipsnius apie pusšimtį
metų teko skaityti išeivių spaudoje,
taip pat žavėtis jos romanais, novelėmis, poezija.
Lietuvių žurnalistų sąjungos
valdyba, 1997-aisiais paskelbdama
ją Žurnalistų sąjungos garbės nare,

rašė: „Aurelija Balašaitienė per 50
metų uoliai tarnavo lietuviškai spaudai, rašė gilius patriotinius straipsnius, palaikė išeivijos dvasią ir ugdė
ištikimybę Lietuvai“.
Rugsėjo 3 d. Clevelande, kur
gyveno nuo atvykimo į JAV – 1949
m., po ilgos ligos nutrūko A. Balašaitienės gyvybės siūlas ir ji iškeliavo amžinybėn, sulaukusi 85-erių
metų. Tad vėl sumažėjo ne taip jau
didelės ankstesniosios kartos mūsų
rašto žmonių gretos.
Aurelija Marija Žizniauskaitė Balašaitienė–Žitkuvienė gimė
1922 m. rugsėjo 25 d. Radviliškyje.
1940 m. baigusi Šiaulių mergaičių
gimnaziją mokėsi Šiaulių prekybos
institute iki pasitraukimo į Vokietiją 1944-siais. Praūžus karo bangai,
ji apsigyveno Memingeno pabėgėlių
stovykloje. Čia lietuvių gimnazijoje
ir suaugusiųjų kursuose dėstė anglų
kalbą. Memingene ji pradėjo bendradarbiauti ir toje stovykloje leistame populiariame lietuvių laikraštyje
„Mintis“.
Bendradarbiavimą spaudoje
Aurelija tęsė ir atvykusi į Dėdės Semo žemę. Jos straipsniai, reportažai
tilpdavo „Dirvoje“, „Drauge“, „Tėviškės žiburiuose“, „Darbininke“,
„Pasaulio lietuvyje“, „Skautų aide“,
„Aiduose“ ir kitur. Ir visa tai, kaip ir
daugelis kitų tų dienų mūsų tautie-

čių, darė laisvalaikiu. Sau duoną užsidirbo pradžioje tarnaudama banke,
vakarais studijuodama ir, įgijusi reikiamos patirties, darbuodamasi privačioje bendrovėje kredito skyriaus
viršininke.
Be to, ilgus metus ji dėstė
Clevelando M. Valančiaus lituanistinėje mokykloje (kurį laiką buvo jos
direktorė) ir Šv. Kazimiero lituanistinėje mokykloje. Taip pat aktyviai
dalyvavo skautų veikloje (buvo Clevelando skaučių „Neringos“ tunto
tuntininkė).
Aurelija nemažai laiko pašventė literatūrinei veiklai. Sukūrė
romanus: „Skirtingi uostai“, „Gaisro pelenuose“, „Užburtame rate“,
„Vidurnakčio serenada“, „Raudonas
automobilis“ (gavo „Dirvos“ savaitraščio premiją), „Skeveldros“, „Žarijos ir pelenai“. Populiarios buvo ir
jos novelės. Be to, išleido ir poezijos
rinkinį „Tarp dviejų tėvynių“ ir kt. Ji
rašė ir amerikiečiams skaitytojams.
Rašytojos namai, kurie populiariai buvo vadinami „Hotel Aurelija“, glaudė daug žmonių: žinomų rašytojų, menininkų, muzikų, jaunimo
atstovų. A. Balašaitienė mokėdavo ir
sugebėdavo bendrauti su visais. Tai
iš tiesų buvo neeilinė moteris, gera
lietuvė, didelė kūrėja.
Edvardas Šulaitis

Pasaulinės parodos Lietuvių dienoje, vykusioje 1946 m. rugpjūčio 22
d. New Yorko „Singer Bowl“ stadione. Čia buvo susirinkę apie du tūkstančiai šokėjų ir dainininkų iš visos
Amerikos. Programą stebėjo apie 10
tūkst. žmonių, o ją vedė aktorė Rūta
Kilmonytė Lee. Per pertrauką proga
susipažinti su garsiąja Jievute, apie
kurią iki to laiko teko tik skaityti
spaudoje, teko ir šių eilučių autoriui.
Ji buvo atvykusi su savo sūnumi, kuris tada jau buvo beveik praaugęs savo mamą. Juodu įamžinome ir foto
juostoje. Su Jievute kalbėjomės lietuviškai, nors, kaip ji sakė, neturinti

progų dažnai šia kalba kalbėti. Jos
sūnus tada lietuviškai pajėgė ištarti
tik vieną kitą žodį. Su šia pasauline
garsenybe po kelių dienų buvo proga ilgėliau pakalbėti jos nuostabioje
rezidencijoje New Yorke.
Buvome numatę ilgesnį susitikimą netolimoje ateityje – ji norėjo papasakoti apie savo išgyvenimus
lietuviškai spaudai, tačiau mums reikėjo grįžti į Chicagą, ir šis pokalbis
neįvyko...
Vėliau Jievutė lietuvių buvo
pamiršta, ypač tuomet, kai ji išsikėlė gyventi į Paryžių. Ir tik šių metų gegužės 21 d. JAV didžiuosiuose

laikraščiuose ir internete pasirodę
ilgi nekrologai vėl visiems priminė
apie Chicagoje kadaise gyvenusią
lietuvaitę Pelenę, kuri laimingų aplinkybių dėka buvo tapusi žymiausia
praėjusio šimtmečio lietuvių kilmės
moterimi.

AURELIJA BALAŠAITIENĖ

Naują Vokietijos LB valdybos
informacijos numerį 3-2008 galima
jau skaityti mūsų internetinime puslapyje www.Voklb.de
Vokietijos LB
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„pasaulio lietuvio” žinios

Rudens lygiadienis Suomijoje

SU HELSINKIO LIETUVIAIS. PIRMOJE EILĖJE IŠ KAIRĖS: MILDA MARIJA TRINSKYTĖ, LR
KOBECKAITĖ, PROF. HANNU NIEMI, DALIA ÜKSVÄRAV...
Suomijos draugijos LB pirmininkė Stasė Rajala ilgokai derėjosi
su „Viking Line“ laivų firma, Estijos LB valdybos nariais, kol nustatė
griežtą plaukimo Tallinn/Helsinki/
Tallinn paskutiniųjų rugsėjo dienų
datą. Be kita ko, dar ir saulėtą bobų
vasaros orą išprašė...
Turėdami savo bendruomenės 28-erių metų kūrybinę praktiką
panorome lyriškai ir dalykiškai nuspalvinti šį renginį. Dalia, pareiškusi visiems susirinkusiems užuojautą
dėl Suomijos moksleivių ir „Estonia“ laivo žūties (praėjo 14 metų),
padeklamavo nuotaikingą Vytauto
Mačernio „Rudens sonetą“: Pasipuošę lapais ąžuolų, draugai, / Švęskit rudeninę šventę. / Jei gyvenimas
toks trumpas, tai linksmai /Reikia jis
gyventi.
Rasa priminė, kaip pagal se-
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nas lietuviškas pagoniškas tradicijas
tą dieną būdavo džiaugiamasi derliumi ir dėkojama dievui Žemininkui,
aukojami jam gyvuliai – veršiukas ir
telyčia, avis ir avinas, ožka ir ožys,
gaidys ir višta, žąsis ir žąsinas... „Su
malda tau, o žemininke, mūsų dieve,
aukojame ir dėkojame, kad mus praėjusiais metais sveikus ir visko pertekusius užlaikei, javų ir viso gero
davei, nuo ugnies, nuo geležies, maro ir visų mūsų priešų apsaugojai...“
Irena traukė iš krepšelio kuklias šiuolaikines dovanėles – estišką
vėliavėlę ir šokoladą „Kalev“, lietuviškai parašytą knygą „Estijos Lietuvių Bendruomenė“. Rasa paminėjo žinias ir žmones: tai pirmoji ELB
pirmininkė Milda Marija Trinskytė
ir Stasė Rajala, kurią, kaip didžiausią dovaną, perleidome Suomijos
lietuviams (likimo vingiai)... Pasi-
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gyrėme, kad Estijoje minima tautinių mažumų diena ir šaukiamas tradicinis forumas, o spalio 25 d. ELB
rinksis į tradicinę Rudens gėrybių
šventę, kurios metu paminės 20 metų
juridinio asmens galią turinčios bendruomenės jubiliejų. Ir pakvietėme
visus, kas tik nori ir gali atplaukti,
atskristi, atvažiuoti į Taliną – Estijos
sostinę.
Kitą dieną buvome pakviesti
į LR ambasadą Suomijoje. Spėjome paliesti ne vieną temą: artėjantys
rinkimai į LR Seimą ir LR piliečių
pareigos, LR prezidento vizitas Suomijoje ir Estijoje, Lietuvos 1000-čiui
skiriami koncertai, parodos, Dainų ir
sporto šventės...
Ar visur suspėsime?...
Cecilija Rasa Unt
Estijos Lietuvių Bendruomenės
pirmininkė

