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Ką į Seimą rinko
užsienio lietuviai?
Spalio 12 ir 26 d. Lietuvoje vyko rinkimai į
Seimą. Lietuvos vyriausiosios rinkimų komisijos
duomenimis, užsienyje gyvena 16 249 Lietuvos
piliečiais užsirašiusių lietuvių. Iš jų rinkimuose
dalyvavo 10 345.
Kokių pažiūrų lietuviai gyvena užsienyje? O gal tiksliau – kokių pažiūrų lietuviai yra
labiausiai susipratę ir rūpinosi išlaikyti Lietuvos
pilietybę bei dalyvauti Lietuvos demokratijos
procese – rinkti aukščiausios valdžios organus.
Tai galima matyti iš balsų, atiduotų už partijas.
Taigi kaip pasiskirstė jų balsai pagal partijas?
Užsienio ambasadose 36,34 nuoš. Lietuvos piliečių daugiamandatėje apygardoje balsavo už Tėvynės sąjungą-Lietuvos krikščionis demokratus, kuriems vadovauja Andrius Kubilius.
Paminėsime, kuriose vietose gyvena daugiausiai
šios partijos rėmėjų: 85,37 nuoš. – Melburne,
Australijoje; 83,55 – Kanadoje; 70,59 – Los Angeles ir 68,55 – Chicagoje, JAV (šiose šalyse gyvena daugiausia ankstesnės emigracijos išeivių);
59,48 – Seinuose, Lenkijoje.
Antroji pagal populiarumą užsienyje buvo
naujai pramogų verslo magnato Arūno Valinsko
sukurta Tautos prisikėlimo partija. Ji gavo 10,65
nuoš. užsienio lietuvių balsų. Daugiausia rėmėjų
A. Valinsko partija turi Airijoje, čia už ją balsavo 27,12 nuoš. lietuvių; 21,44 nuoš. – Jungtinėje
Karalystėje; 19,05 – Norvegijoje. Tai kraštai, kur
daugiausia buriasi naujausieji emigrantai.
Trečioji pagal populiarumą – Lietuvos socialdemokratų partija, vadovaujama Vyriausybės vadovo Gedimino Kirkilo, pelniusi 9,06 nuoš. užsienio rinkėjų simpatijų. Daugiausia balsų
– 35,71 nuoš. – lietuviai atidavė Urugvajuje ir
Azerbaidžane, 32,88 – Argentinoje ir 30,00 – Armėnijoje. Tiesa, tuose kraštuose lietuvių gyvena
labai nedaug. Ten, kur jų daugiau, kairioji partija
nebuvo tokia populiari.
Įdomūs ketvirtojoje vietoje atsidūrusios
Tvarkos ir teisingumo partijos, vadovaujamos atstatydintojo prezidento Rolando Pakso, rinkėjai.
(Partija gavo 7,33 nuoš. užsienio lietuvių balsų.)
Didžiausias procentas rėmėjų buvo Rusijoje, Kaliningrado srityje, Sovetske – 27,38 nuoš.; Kaliningrade – 23,56; Baltarusijoje, Minske – 24,90;
Gardine – 20. Taigi užsienio lietuviai palankūs
toms pačioms partijoms, kaip ir Lietuvoje.
Užsienio lietuvių atstove Seime liko Irena
Degutienė.
Audronė V. Škiudaitė
2008 Lapkritis / Pasaulio lietuvis
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„pasaulio lietuvio“ svečias

Antano N. Stasiškio gyvenimo seminarai

Pokalbis su buvusiu pasipriešinimo dalyviu, keturias kadencijas Seime
dirbusiu politiku Antanu Napoleonu Stasiškiu, kuris vadovavo Pasipriešinimo dalyvių ir nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisijai. Teiraujamės
apie lietuvių trėmimo ir kalinimo aukų atminimo įamžinimą Sibire ir kitose
vietose bei apie politiko kovos ir kančių kelią.

ANTANAS NAPOLEONAS STASIŠKIS,

ŠVEN ČIAN TIS

–PLB, kuri turi bendruomenių Rytų kraštuose, nariams būtų
naudinga daugiau sužinoti apie
tremtinių ir politinių kalinių kapų
Sibire ir kitose buvusios Sovietų
Sąjungos vietovėse būklę ir Lietuvos valstybės požiūrį į juos?
–Klausimas platus ir ne toks
jau paprastas. Galima pasakyti, kad
Lietuva čia beveik nieko nedaro.
Daug daroma tik visuomenininkų
pastangomis. Ekspedicijos prasidėjo dar Sąjūdžio laikais tremtinių
palaikų pervežimu. Kaune veikianti organizacija „Lemtis“, kuriai vadovauja Antanas Sadeckas, surengė
keliolika ar net keliasdešimt ekspedicijų į tremties ir kalinimo vietas.
Ekspedicijų tikslas – lankyti tremtinių gyventas vietas, fiksuoti kapines
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75-METĮ,

SU ŽMO NA I RE NA

– fotografuoti, daryti topografinius
brėžinius, nustatyti, ar yra išlikę paminklų. Labai daug nuveikė Gintautas Alekna, kuris yra surengęs apie
30 ekspedicijų ir Sibirą jau žino kaip
savo kiemą. Labai vertinga Lietuvos
jaunimo organizacijų tarybos, kuri
jau ketvirti metai organizuoja vienądvi ekspedicijas į Sibirą, iniciatyva.
Jaunimas ieško kapinių, taip pat kartografuoja, fotografuoja ir tvarko teritoriją. Labai džiugu, kad jaunimas
tai daro savo iniciatyva. Jiems padeda kitos organizacijos. Žinau, kad
prisidėjo ambasadorius Vygaudas
Ušackas, kurio seneliai yra palaidoti Sibire. Jis net pats važiavo ieškoti
senelių kapų.
Bet tai tik lašas jūroje, kadangi Sibiras yra milžiniškas – nuo Ura-
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lo iki pat Aliaskos – 10 tūkst. km.
Tremtiniai buvo išmėtyti tūkstančiuose vietų ir visur yra likusios kapinės. Daugelyje vietų gyvenvietės
buvo likviduotos, kadangi nebeliko
gyventojų arba liko keletas, gyvenančių pusiau laukinį gyvenimą – iš
medžioklės, uogų ir grybų. Taigi ir
kapinės apleistos. Prie viso to reikia
pridėti, kad Rusijoje nejaučiama pagarbos kapams, kaip Lietuvoje. Sunykusių kapinių yra tūkstančiai. Vienose yra palaidoti keli, kitose – dešimtys ir šimtai lietuvių. Mūsų bėda,
kad mes neįstengiame suformuluoti
savo norų.
Jau penkti metai vyksta derybos su Rusija dėl kapinių priežiūros
– kad Lietuva įsipareigotų prižiūrėti
Rusijos Antrojo pasaulinio karo karių kapines, o Rusija prisiimtų pareigą prižiūrėti vadinamosios 16-osios
divizijos II Pasauliniame kare karių,
lietuvių tremtinių bei politinių kalinių kapines. Pirmoji bėda yra ta,
kad iki šiol nesusitariama dėl apibrėžimo, nors daug kartų buvo bandoma. Rusijos pusė atsisakė priimti
sąvokas: „politinių represijų aukos“,
„politiniai kaliniai ir tremtiniai“, galų gale lyg ir sutiko priimti „represijų aukos“.
Yra ir kitas – praktinis dalykas. Lietuvoje sovietinių karių kapinės, kurios praktiškai yra rajonų
centruose ir mažuose miesteliuose,
yra žinomos ir prižiūrimos dar nuo
sovietinių metų. O mes net nežinom, kur mūsų tautiečių kapinės yra
ir nesame apsisprendę, kiek jų turi
būti prižiūrima. Rašyti, kad būtų prižiūrėtos visos, būtų absurdiška, nes
jokia valstybė neapsiims prižiūrėti
tūkstančių kapinių, tuo labiau, kad ir
tokio sąrašo neturime. Lietuvos gy-
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ventojų genocido tyrimo centro parengtame preliminariame sąraše yra
įtraukta daugiau kaip 200 kapinių,
bet sąrašas neaprobuotas, o kasmetinės ekspedicijos atveža vis naujos
informacijos.
Taigi reikia apsispręsti, ką Sibire saugom ir kaip. Gal statom apibendrintus paminklus ir prašom, kad
vietinė Rusijos valdžia juos prižiūrėtų? Tokių paminklų jau yra nemažai, ir jie lietuvių bendruomenių pastangomis yra prižiūrimi – Irkutske,
Krasnojarske, Igarkoje ir kt. Nuo
2000-ųjų metų Lietuva skiria nedidelės lėšas jiems tvarkyti – Kultūros
ministerija skiria apie 70-100 tūkst.
Lt per metus. Praktiškai šių lėšų užtenka surengti dvi 2-3 savaičių ekspedicijas. Kai kur yra sutariama su
vietiniais gyventojais, kuriems už
kapų priežiūrą šiek tiek sumokama.
Dar vienas dalykas – kalinių ir
buvusių kalėjimų vietų įamžinimas.
Yra ištisi kalėjimų regionai. Padėtis
labai prasta, matyt, ten lieka vienintelis sprendimas – statyti paminklus.
Kai kur jau tokie yra, pvz., Vorkutoje panevėžiečių pastangomis buvo
pastatytas labai įspūdingas paminklas. Yra Kingyre, Byjske (Altajaus
krašte), Kolymoje (Magadano srityje), pastatyti pačių rusų.
Vorkutoje yra išlikęs 29-osios
šachtos kapinynas, kur yra užkastų
lietuvių, sušaudytų sukilimo metu.
Ten sukilimo 50-mečio proga buvo
surengtas tarptautinis minėjimas.
Tundroje yra pastatyta keletas metalinių ir gelžbetoninių kryžių – rusų,
vokiečių, ukrainiečių, lenkų, netoliese – ir įspūdingas lietuvių paminklas, kuris dažnai laikraščiuose naudojamas kaip Vorkutos simbolis.
Greta Vorkutos yra Inta ir
Abezė, kur yra išlikę ištisi kalinių
ir tremtinių užkasimo kvartalai. Ten
taip pat yra paminklų. Beje, Abezėje
yra identifikuoti prof. Levo Karsavino, gen. Jono Juodišiaus palaikai.
Labai daug lietuvių kapinių
yra Kazachstane – žuvusių ir mirusiųjų. Labai daug sušaudyta kalinių
yra po Kingyro sukilimo. Situacija
čia dėkingesnė. Kazachstano vyriau-

sybė ne tik leido statyti paminklus,
bet ir pati yra pastačiusi didžiulį
įspūdingą paminklą stalinizmo aukoms. Bet tarpvalstybinio susitarimo
taip pat dar nėra.
–Norėtume daugiau sužinoti
ir apie Jūsų likimą. Ar negaila jaunystės, praleistos lageriuose?
–Klausimas nelengvas, bet,
kaip ten bebūtų, – negaila. Ir niekada
nesigailėjau, net sovietmečiu. Kiek
aš ten, tuose lageriuose, sužinojau,
kaip aš ten išprusau (gal tas žodis
ne visai tinkamas), įgijau gyvenimo
suvokimo, man atrodo, jokie universitetai nebūtų davę. Kita vertus,
buvau paskutinio stalinizmo etapo
produktas, taigi nebebuvo tokių baisybių, kurios vyko tuojau po karo.
Man jau nebeteko kęsti bado. Buvau
alkanas, labai norėjau valgyti, buvo
prastas maistas, bet iš bado mirti,
nepaeiti man neteko. O šiaip į tą laikotarpį žiūriu kaip į nepakartojamą
seminarą – gyvenau tarp tūkstančių
įvairiausių tautybių, įvairiausių pažiūrų žmonių. Sutikau labai aukšto
intelekto, išsilavinusių žmonių. Likdavo laiko diskusijoms, kalboms,
paaiškinimams. Jeigu tik buvo šioks
toks potraukis, poreikis daugiau suprasti, ten gyvenimo mokykla buvo
labai gera. Žinoma, pažeminimas,
baisios sąlygos atsiliepia – dabar kojas skauda, kaulus suka.
–Už ką buvote teistas pirmąjį kartą?
–Už antitarybinę agitaciją ir
propagandą. Įkalčiai buvo mano rašyti 3 laiškai, paimti iš pašto – vienas
tėvui į Sibirą; vienas buvusiam klasiokui, kuris tarnavo kariuomenėje,
ir vienas buvusiam bendradarbiui, su
kuriuo dirbom geologinėje ekspedicijoje. Visi buvo parašyti vieną dieną ir visuose buvo po porą sakinių,
kurie saugumiečiams užkliuvo. Tuo
metu Lukiškių aikštėje buvo pastatytas Lenino paminklas ir aš parašiau,
kad pastatė Leniną, kuris rodo į Saugumo rūmų požemius; kad gyvenu
gerai, jeigu netingiu pastovėti eilėje, gaunu nusipirkti arklienos dešros

ir pan. Nebuvo nė vieno liudininko.
Tuo metu dirbau geologinėje ekspedicijoje, kur viršininkėliai buvo rusai ir dirbo dar kelios moterys. Niekas iš jų nieko nepaliudijo, nors aš
ten su jais kai ką ir pašnekėdavau. Ir
už tai 1953 m. gavau 10 metų ir dar
5 metus teisių apribojimo. Tuo metu
tėvai jau buvo ištremti į Sibirą. Mane suėmė sausio mėnesį, o teismas
vyko jau po Stalino mirties.
–Žinome, kad būdamas
lageryje dirbote Kuibyševe elektrinės statybose ir ten su keliais
draugais leidot laikraštį.
–Ten buvo daug jaunimo, inteligentų iš Lietuvos. Sugebėjom
išleisti laikraštuką ir, sakyčiau, visai neblogą. Tai buvo ranka rašytas,
1,5-2 mokyklinių matematikos sąsiuvinių (12-24 psl.), susegtų vienas
į kitą ir smulkiai, į kiekvieną langelį
surašytų, dydžio patriotiškas laikraštukas, komentuojantis politinius
įvykius, lageryje vykdomus nusikaltimus. Buvo ir eilėraščių, apsakymų.
Buvau vienas iš redaktorių. Pavojingiausia, žinoma, buvo tiems, kurie
perrašinėjo, – tokie buvo du. Tau įrodys ar neįrodys, kad rašei straipsnelį,
o rankraštis – jau įrodymas. Laikraštukas ėjo apie pusantrų metų (19541955), kas tris savaites, kas mėnesį,
– kaip pasisekdavo gauti popieriaus.
Išėjo 13 numerių. Ir svarbiausia, kad
per tą laiką nė vienas numeris nepakliuvo saugumui į rankas. O juk ir
tarp lietuvių tikriausiai buvo vienas
kitas užverbuotas.
–Jūs dar priklausėte ir pogrindinei organizacijai. Papasakokite apie antrąjį savo teismą.
–Po Stalino mirties ir Berijos
arešto, pradėjo rastis politinių reiškinių analizės ir kritiškesnio požiūrio poreikis. Tokioje terpėje subrendo didelės pogrindinės organizacijos
užuomazga. Programos metmenys
ir organizacinė struktūra susiformavo 1955 m. pabaigoje-1956 m. pradžioje. Branduolys ir vadovybė buvo
mūsų lageryje, tačiau organizacijai
priklausė ir kitų lagpunktų kaliniai,
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taip pat laisvieji, dirbantys Kuibyševo HE statyboje, o vėliau – ir gyvenantys kituose miestuose.
Aš į organizaciją formaliai
buvau priimtas ir gavau slapyvardį
„Robertas“ 1956 m. pradžioje, nors
apie jos egzistavimą žinojau gerokai
anksčiau. Pagrindinis tikslas buvo
parengti kadrus, kurie pajėgtų vadovauti nuverčiant sovietinį režimą,
įvardijamą fašistine diktatūra. Taip
pat buvo pabrėžiamas pritarimas ir
parama tautiniams išsivadavimo judėjimams bei kovai už demokratines
laisves. Programiniai tikslai atrodė
įspūdingai, įtikinamai ir šiuo požiūriu visiškai sutapo su mano nuostatomis.
Vienas tos organizacijos narys
išėjęs į laisvę išdavė ir kaliniais persirengę čekistai mus sekė. Pasitarimo
metu buvome apsupti ir suimti. 1956
m. Kuibyševo srities teismas dešimt
narių (septynių tautybių), tarp jų ir
mane, už antisovietinę veiklą nuteisė. Aš gavau mažiausiai – 3 metus.
–Įdomu, kad Jūs į tuos savo
jaunystės kentėjimus žiūrite su humoru. Daugelis buvusių Sistemos
aukų širdyje nešioja pyktį.
–Pykti – ko? Visur būna
šmaikščių situacijų. Pvz., iš Vorkutos veža į baudžiamąjį lagerį. Veža
kelias grupes po kelis žmones. Kitame persiuntimo punkte sueidavom
kartais kokie 8-10 žmonių, paskui vėl
suskildavom, nuvažiuodavom skirtingais keliais – priklausomai nuo
to, kiek vietų būdavo vagone iki kito
kalėjimo. Keliavau tokiu maršrutu –
Vorkutos persiuntimo kalėjimas, Kirovo persiuntimo kalėjimas, paskui
Sverdlovsko, Krasnojarsko, Taišeto
persiuntimo kalėjimai. Sverdlovske
atsitiko tokia istorija.
Persiuntimo kalėjimuose būdavo ta pati vidinė drausmė, prastas
maistas ir labai bjauri sistema. Vagone mus saugodavo geležinkelio –
NKVD kariuomenės dalinys, kuris
važinėdavo traukiniais ir eidavo sargybą. Kalėjime perduodavo kalėjimo apsaugai. Visos šitos procedūros
kalėjime praeidavo per 5-6 val. O ki-
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tą sykį tęsdavosi ir 10-18 val. – beveik visą parą. Tikrina vieną kartą,
tikrina antrą kartą pagal kartotekas,
pagal nuotraukas, iš vienos kameros
varo į kitą kamerą. Nė valgyti, nė atsigulti, kol dar esi niekieno nuosavybė, negaudavai. Labiausiai visus
tai ir piktindavo. Paskui varydavo į
pirtį, kartais būdavo – kad du kartus.
Išprausia sargyba, kuri atveža, paskui prausia kalėjimo sargyba, kad į
kamerą neitum nesiprausęs. Ir viskas
vyksta per tą pačią naktį.
Sverdlovske buvo panašiai.
Kai atvežė iš traukinio, prasistumdėm kelias valandas, paryčiui, apie
4-5 val., sugrūdo mus į kamerą. Iš
dviejų vagonų mūsų susidarė apie
30 žmonių. Visi vorkutiečiai. Sukritom miegoti be jokios patalynės, be
jokio čiužinio – ant plikų narų lentų. Persiuntimo kalėjimuose visiškai
nieko neduodavo. Užmigom, praėjo
geras pusvalandis. 6 val. kalėjimuose yra laikas keltis, eina tikrinti, nes
keičiasi prižiūrėtojų pamaina. Kalinius viena pamaina perduoda kitai.
Vėl skaičiuoja pagal pavardes, pagal
straipsnius. Mes visi jau seni lagerininkai. Sargybinis padaužė į duris,
įkišęs galvą: podjom, kelkitės, patikrinimas... Mes visi gulim. Įėjo 4
ar 5 prižiūrėtojai – kurie perduoda ir
kurie priima. Mūsų vienas kitas atsistojo, kiti liko gulėti, – kai kuriuose
kalėjimuose taip ir būdavo – ateina,
suskaičiuoja gulinčius ir nekelia. O
čia ne, pradėjo šaukti, keiktis, spardyti, traukti už kojų nuo viršutinių
narų, rikiuot... Pagal taisykles turėjom būti išsirikiavę, o vienas, atsakingas, turėjo raportuoti, kiek kalinių stovi. Žinoma, mūsų kameroje
niekas nebuvo paskyręs atsakingojo.
Sustojom. Vienas prižiūrėtojas ėmė
keiktis, – žodis „bartis“ čia netinka,
nes keikdavosi triaukščiais „matais“.
Greta manęs stovėjo toks ruselis
Viktoras, jis kažką nepiktai pasakė
prižiūrėtojui: negalėjai paskaičiuoti
gulinčių ar kažką panašaus. Prižiūrėtojas griebė už marškinių ir pradėjo smaugti. Aš, stovėdamas šalia,
neiškenčiau ir uždaviau jam per rankas: „Be rankų“, – pasakiau. Kažką
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pridėjo dar trečias, ruselis, stovėjęs
greta manęs. Tuomet mus visus tris
į koridorių, suguldė ant žemės. Pamatėm, kad kažkas negerai: pilnas
koridorius sargybinių – gal trisdešimt. Nugrūdo į atskirą kamerą, po
to – pas kalėjimo viršininką. Visiems
trims išrašė karcerio – vienam 8 paras, man – 10 parų, trečiajam – 12.
Nuvedė pas gydytoją, tas patvirtino,
kad mus galima sodinti į karcerį. Ir
pasodino. Ne naujiena...
Bet ten karceris buvo toks,
kurio iki tol nebuvau matęs: kamera kokių 6 kvadratinių metrų ploto, cementinės grindys, sienos irgi
cementinės, tinkuotos stiklo šukių
skalda – kad negalėtum atsiremti. Vos prisilieti, per drabužį į kūną
smenga. Grindyse skylė tualetui, pro
kurią švilpia vėjas. Langiuko prie
lubų stiklas išmuštas, o lauke vasario mėnuo – apie 30 laipsnių šalčio.
Gultus duoda tik vakare, 10 val., ir
tik lentas, numetamas ant cemento.
Lagerio drabužius nurengė ir davė
tik spec. aprangą – trumpas kelnes ir
švarkelį be marškinių; batai – padas
iš kartono ir virvutė, už vieno piršto užkabinta. Laimė, kad visi buvom
uždaryti į vieną kamerą. Kai naktį
lentą įmetė, sugulėm – vieno kojos,
kito galva, – kitaip netilpom. Ir kas
porą valandų keitėmės – kai vidurinis sušyla, užmiega. Kiti šaltyje negali miegot.
Taip praėjo kokios 5-6 paros.
Pranešė, kad eina lagerio viršininkas. Pasitarėm, kad prašysim dovanoti – kad mes apsirikom, patys
esam kalti, supratom... Tik išvažiavę
sužinojom, kad ten prieš savaitę buvo didelės riaušės – kelios kameros
buvo sukilusios, išlaužė duris, buvo panaudoti ginklai, buvo žuvusių.
Mes buvom kaip tik patekę ant režimo sustiprinimo.
Ateina viršininkas, mes sakom
– kalti, atleiskit. Jis, pilvą išvertęs,
juokiasi patenkintas: „Matot, durys
geležinės, pas mus Uralas, daug metalo turim. Jeigu dar nepatenkinti,
duosiu komandą, surakins rankas ir
kojas“.
Kalbino Audronė V. Škiudaitė

tėvynėje

PLB ir Seimo rinkimai Lietuvoje
2008 m. spalio 12 d. Seimo
rinkimuose Vilniaus Naujamiesčio
rinkimų apygardoje, kur balsuoja užsienio lietuviai, balotiravosi net 11
partijų kandidatai: Gražina Baikštytė (Naujoji sąjunga (socialliberalai),
Vytautas Bogušis (Liberalų ir centro sąjunga), Raimonda Daunienė
(Tautos prisikėlimo partija), Irena
Degutienė (Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai), Juozas Kirdeikis (Darbo partija), Sergej
Kozlovskij („Fronto“ partija), Artur
Liudkovski (Lietuvos lenkų rinkimų
akcija), Andrius Mazuronis (partija
Tvarka ir teisingumas), Vytas Navickas – Lietuvos valstiečių liaudininkų
sąjunga), Rimantas Šadžius (Lietuvos socialdemokratų partija), Jurga
Vidugirienė (Lietuvos Respublikos
liberalų sąjūdis). J. Vidugirienė buvo
vienintelė kandidatė, užsienio lietuvaitė iš Airijos, šios Lietuvių Bendruomenės pirmininkė. Pirmajame
rinkimų ture nė vienas kandidatas
negavo reikiamo balsų skaičiaus, todėl ir Naujamiesčio apygardoje buvo rengiamas antrasis rinkimų turas.
Lietuviams užsienyje ir šią kadenciją atstovaus Irena Degutienė.
Prieš rinkimus Pasaulio Lietuvių Bendruomenės visuomeninių
reikalų komisija paskelbė Lietuvos
politinių partijų programų dalies,
susijusios su užsienio lietuviais, vertinimą.
„Mums rūpestį sukėlė didelė dalis Tvarkos ir teisingumo (9 iš
11 Seimo narių) ir Darbo partijos
(21 iš 23 Seimo narių) Seimo narių
kreipimasis į Lietuvos Respublikos
Konstitucinį Teismą 2008 m. liepos
mėnesį, teigiant, kad „Lietuvos Respublikos Konstitucija nenumato, kad
vykdant kolektyvines gynybos operacijas, į Lietuvos Respubliką galėtų
atvykti kitų valstybių kariniai vienetai ir jie galėtų būti panaudojami
Lietuvos Respublikos teritorijoje“,
– rašoma Visuomeninių reikalų komisijos komentare.
NATO narystė yra kolektyvinis aljansas, kuris Lietuvai garan-

tuoja saugumą.
PLB Valdyba pakvietė visus
Lietuvos pilietybę turinčius lietuvius
užsienyje balsuoti. „Lietuva bus tokia, kokią mes patys sukursime. Jei
esame Lietuvos tautos dalis, būtinai
turime ją kurti kartu“, – buvo sakoma komentare.
PLB Visuomeninių reikalų komisija apie Lietuvos politinių partijų
programas teigė: „Visos politinės
partijos pripažįsta, kad didelė emigracija tapo rimta problema valstybei
ir būtina ieškoti būdų, kaip šiuos
procesus valdyti. Tačiau tik Tėvynės
sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai, Liberalų ir centro sąjunga
bei Liberalų sąjūdis savo programose skiria kiek daugiau dėmesio santykių su lietuvių bendruomenėmis
nustatymui“. TS-LKD buvo išskirta
už pastangas prognozuoti ir įvardinti galimas grėsmes, kylančias dėl
emigracijos ir imigracijos procesų.
Kitas esminis dalykas, kuris įrašytas
į programą – tai nuostata, kad Lietuvos pilietybė negali būti atimama
prieš piliečio valią. „Tai kokybiškai
naujas požiūris, kadangi kitų partijų programose deklaruojama spręsti
tik „dvigubos pilietybės“ įteisinimo
klausimą (pvz., LS), tuo tarpu Pasaulio Lietuvių Bendruomenė (PLB)
nepritaria neribotam dvigubos pilietybės įteisinimui. Tačiau TS-LKD
programoje randame ir daug vienas
kitam prieštaraujančių teiginių. Vienur siūloma kurti „globalią Lietuvą“,
kitoje vietoje – išeiviai raginami „ne
natūralizuotis kitose šalyse ir grįžti
į Lietuvą“. Labai abejotina galime
pavadinti „lietuvio paso“ suteikimo
užsienio lietuviams idėja. Panašus
projektas jau įgyvendinamas kaimyninėje Lenkijoje ir, atrodo, nesusilaukė didesnio susidomėjimo“.
„LS savo programoje kalba
apie „pakankamą projektinį finansavimą lietuvių bendruomenių kultūrinėms iniciatyvoms...“, TS-LKD
– apie specialistų siuntimą dirbti
lietuvių bendruomenių mokyklėlėse,
LCS – apie „aiškių santykių su išei-

IRENA DEGUTIENĖ

DUO DA IN TERVIU

RIN KI MŲ NAK TĮ

vijos bendruomenėmis nustatymą,
lietuvių bendruomenių integraciją į
valstybės gyvenimą“. Ta parama dažnai yra reikalinga, tačiau neįmanoma „pakankamai“ finansuoti ir visur
nusiųsti specialistų, kurie išmanys
lietuvių bendruomenės veiklos specifiką labiau negu tos bendruomenės atstovai. Valstybė negali stengtis
perimti tos veiklos, kuri jau vyksta
bendruomenėse. Ji turi būti suinteresuota bendruomenių organizacinės
struktūros stiprinimu, savarankiškumu ir vengti daryti jas priklausomomis vien nuo Lietuvos paramos.
Atrodytų, kad pats pigiausias
ir lengviausias būdas „išsaugoti“ į
užsienį išvykusius piliečius būtų ilgai trunkančių procedūrų, susijusių
su pasų keitimais, santuokų, gimimų
apskaita Lietuvoje, kitų dokumentų
išdavimais, naikinimas. Apie tai programose nekalbama.
LCS programoje akcentuojamas bendradarbiavimo su lietuvių
nukelta į 8 psl.
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Informacinė darbo mugė ,,Balnokit, broliai, žirgus“ Airijoje

Kai lapkričio mėn. PL numeris bus pakelyje pas skaitytojus,
lapkričio 21-23 dienomis, Airijos
miestuose Dubline ir Monagane
vyks informacinė darbo mugė „Balnokim, broliai, žirgus!“, kurią rengia
Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) Vilniaus biuras. Mugės
tikslas – suteikti Airijoje gyvenantiems ir galvojantiems apie grįžimą į
tėvynę lietuviams daugiau informacijos apie darbo ir gyvenimo sąlygas
Lietuvoje.
Mugės metu atėjusiems lietuviams bus teikiamos individualios konsultacijos visais su grįžimu
susijusiais klausimais. Apsilankiusieji galės išsiaiškinti, kokio darbo
ir atlyginimo gali tikėtis, ar reikia
vaikams baigti išlyginamąsias klases mokyklose, kokius grįžus reikia
mokėti mokesčius, kaip susitvarkyti
sveikatos apsaugą, kur investuoti ir
ką daryti su pinigais, ko reikia, no-

rint grįžti su šeimos nariu, ne Lietuvos piliečiu, ir kitus svarbius dalykus.Visas tris dienas mugės lankytojai asmeniškai susitiks su didžiausiais šalies darbdaviais, valstybinių
institucijų ekspertais, įvairių visuomeninių organizacijų ir informacinių kanalų atstovais. Taip siekiama,
kad apsilankęs mugėje žmogus vienoje vietoje gautų visą norint grįžti
į Lietuvą reikalingą informaciją, kas
naujo Lietuvoje.
„Ne vienas išvykęs lietuvis
pagalvoja apie grįžimą į Lietuvą,
bet nežino, nuo ko pradėti, neturi
pakankamai informacijos apie gyvenimo sąlygas šalyje. O tie, kurie
bando ją susirasti, dažnai pasimeta
tarp daugybės institucijų. Mugės dalyviai sužinos, ko gali tikėtis ir kaip
susikurti patogų gyvenimą grįžus į
Lietuvą“, - sako TMO Vilniaus biuro vadovė dr. A. Sipavičienė.
Mugės „Balnokim, broliai,

žirgus!“ metu taip pat vyks Lietuvos
ekonominės plėtros agentūros organizuojamas seminaras apie investicijas „Investuok į Lietuvą šiandien“.
Susitikimo dalyviai bus supažindinti
su teisine sistema, mokesčių politika, Investicijų skatinimo programa,
darbo rinkos sąlygomis Lietuvoje,
verslo ir privačių klientų investavimo ir kreditavimo galimybėmis
bei kita naudinga informacija kuriant verslą. Taip pat bus pristatoma
emigrantų sėkmės istorija – Lietuvoje įkurta Jungtinės Karalystės inžinerijos grupė su Europos gamybos ir
pardavimų padaliniais.
Mugė organizuojama įgyvendinant Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos projektą „Teigiamo Lietuvos ir Lietuvos ekonominių migrantų įvaizdžio formavimas siekiant
skatinti grįžimą“, kurį finansuoja
Europos socialinis fondas.

Guggenheimo fondo atstovai pristatė muziejaus galimybių studiją
Praėjusiame PL numeryje
rašėme apie Vilniuje planuojamą
Guggenheimo muziejų. 2008-10-03
Vyriausybės rūmuose darbo grupei
Gugenheimo fondo atstovai iš New
Yorko pristatė šio projekto galimybių studiją. Guggenheimo/Ermitažo
muziejus kainuos apie 120 mln. JAV
dolerių (šiandieniniu kursu – 300
mln. Lt), kasmet sulauks maždaug
400 tūkst. lankytojų ir leis sukurti

iki 900 naujų darbo vietų. Lietuvos
Vyriausybė jau palaimino muziejaus
statybas – Strateginio planavimo
komitetas jam suteikė nacionalinės
svarbos projekto statusą, bet Vilniaus savivaldybė dėl sunkėjančios
ekonominės padėties atsisako finansuoti statybas.
Planuojamame statyti daugiafunkciniame kultūros centre turėtų
įsikurti ne tik Guggenheimo/Ermi-

tažo muziejus, bet ir Jono Meko –
menininko iš New Yorko – vizualinių menų centras. 13-14 tūkst. kv. m
ploto pastate šalia Baltojo tilto turėtų būti pagrindinės kolekcijos galerijos, žiniasklaidos centras, dvi kino
salės, Valstybinio Ermitažo muziejaus ir specialiųjų parodų galerijos,
litvakų meno ir informacinis centrai.
Pasirinktas irakiečių kilmės architektės Zaha Hadid projektas.

atkelta iš 7 psl.
bendruomenėmis užsienyje svarba.
Tai svarbus akcentas, kadangi užsienyje gyvena ne tik ekonominiai
emigrantai. Šiuo metu lietuvių bendruomenės oficialiai registruotos jau
40 šalyse. Jas vienija PLB, turinti
dešimtmečiais kauptą patirtį, aiškią organizacinę struktūrą, kultūros,
švietimo centrus ir t.t. Partijų programose nėra pasiūlymų siekti bendros
su užsienyje gyvenančiais lietuviais
strategijos sukūrimo, pasitelkti juos
bendram darbui, pasinaudoti sukaupta patirtimi, ryšiais. Trūksta pasiūly-

mų, kaip užsienyje gyvenančių lietuvių patirtį, organizacinę struktūrą
ir ryšius panaudoti Lietuvos interesų
stiprinimui pasaulyje.
Visos koncepcijos orientuotos į lietuvių „grąžinimą“ iš užsienio. Tačiau „grįžimas“ priklauso nuo
daugelio aplinkybių ir trumpalaikėje
perspektyvoje sunkiai prognozuojamas. Programose pasigendama požiūrio, kad „grįžimas“ nebūtinai turi
būti fizinis. Jis gali vykti per mokslą, bendrus projektus, investicijas,
kultūrinius ryšius. Į kur ir kaip turi
„sugrįžti“ Lietuvos etninėse žemėse

gyvenantys lietuviai?
Visos partijos pripažįsta, kad
už Lietuvos ribų gyvena beveik trečdalis tautiečių, tačiau tik Lietuvos
lenkų rinkimų akcija (matyt, savo
programinių tikslų vedama) siūlo
įsteigti atskirą instituciją – „Išeivijos departamentą“. Kitos partijos savo programose net nemini Lietuvos
Respublikos Seimo ir PLB komisijos
reikšmės, nei jos paskirties ar sudėties“, – sakoma PLB Visuomeninių
reikalų komisijos, kurio vardu pasirašė pirmininkė Regina Narušienė,
komentare.
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Sibiras – mūsų istorija

LIETUVIŠKAS KAPAS BIRIUSINSKO KAPINĖSE
Spalio mėnesį Vilniuje ir Tauragėje vyko „Misija Sibiras“ dokumentinio filmo pristatymas, pelnęs
geriausius atsiliepimus. Filmas – tai
pasakojimas apie šią vasarą Lietuvos
jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) surengtą trečiąjį žygį į Sibirą
lankyti lietuvių trėmimo vietų (rež.
Robertas Bublevičius, kūrybinė grupė Martynas Starkus ir Jonas Burnickis). Projekto rėmėjai: „MG Baltic“,
Užsienio, Švietimo, Kultūros, Vidaus reikalų ministerijos, „Lietuvos
geležinkeliai“, „Lietuvos dujos“ ir
kt., globėjai – Vytautas Landsbergis
ir Algirdas Brazauskas, pagalbą teikė Politinių kalinių ir tremtinių bendrija, Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga, Lietuvos gyventojų pasipriešinimo ir genocido tyrimo centras.
Kas tai yra „Misija Sibiras“
ir kad tai puiki idėja, Lietuvoje jau
plačiai žino, ypač jaunimas. Tai rodo faktas, kad šią vasarą į ekspediciją panoro vykti net 1600 jaunuolių
– vaikinų ir merginų. Šio projekto
užduotis – važiuoti Sibiran tvarkyti lietuvių kapų, susitikti su vietos
bendruomenės atstovais, pažinti tai,

ką patyrė vienų tėvai, kitų seneliai,
močiutės, dėdės arba žmonės, apie
kuriuos skaityta tik istorijos vadovėliuose.

Kadangi kelionė po Sibirą yra
labai sunki, pirmiausia buvo atrinkta
62 žmonių grupė. Jos narių fizinės ir
moralinės savybės buvo patikrintos
dviejų dienų žygyje Dzūkijos miškuose, kur sukarta apie pusę tūkstančio kilometrų. Į misiją Irkutsko regione buvo pakviesti 23 laimingieji.
„Misija Sibiras“ ekspedicijos vadovas – Gintautas Alekna. Tai
šiam tikslui pasišventęs žmogus, Sibirą išraižęs skersai išilgai. Per du
mėnesius Sibire, Irkutsko srityje, aplankyta keliolika vietovių ir sutvarkyta keli šimtai kapų.
Kaip Vilniuje, „Vingio“ kino
teatre, vykusiame pristatyme kalbėjo LiJOT prezidentas Šarūnas Frolenko, filmas „Misija Sibiras“ – tai
jaunų žmonių dialogas apie patriotiškumą ir pilietiškumą. Žiūrovas
šias 45 min. (iš 20 val. filmuotos
medžiagos) gyvena gražių žmonių,
gražių idėjų ir gražių vaizdų pasaulyje, nepaisant to, kad kapai, kuriuos
lankė jaunimas, slėpė didžiulį skausmą, pamintą žmogiškąjį orumą, badą
ir artimųjų netektį.

SUSITIKIME SU IRKUTSKO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS NARIAIS
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„MISIJA SIBIRAS08“

DA LY VIAI

BI-

RIU SINS KE SU SI TI KO VIE NIN TE LĘ ČIA GY VE NAN ČIĄ LIE TU VĘ

DANUTĘ

„Mes keliavome ten, iš kur
daugelis negrįžo, kur sustojęs laikas
ir rūstūs gamtos išbandymai“, – šiais
žodžiais prasideda filmas.
Žygis pakeitė jų pasaulį… Komandoje – Karo akademijos, medicinos, teisės studentai, istorikas, dėstytojas, žurnalistas. Visi jie, užuot
su savo bendraamžiais mėgavęsi
tingiais vasaros malonumais, metė
iššūkį Sibirui, – sako filmo scenaristas.
„Mano šeima iš tėvo pusės buvo ištremta į Irkutsko sritį, į Rešiotų
kaimą, todėl aš pamaniau, kad būtų
gerai patirti šeimos istoriją, aplanky-

ti vietas, kur mano tėvas mažas bėgiojo“, – sako vienas jaunuolis.
„Projekte sutikau dalyvauti,
nes visiškai pritariu jo tikslams, esu
tikras, kad mano fiziniai ir dvasiniai
gebėjimai leis man prisidėti prie keliamų šiam projektui tikslų, todėl aš
čia“, – sako kitas.
„Tu pats gali pažinti savo istoriją, gali prie jos prisiliesti. Pagalvojau, kad yra šansas pateisinti savo
senelių, tėvų lūkesčius“, – sako trečias.
Ekspedicijos dalyvis Marijonas Mikutavičius, garsus Lietuvoje
žurnalistas, TV laidų vedėjas, dainininkas, norėjo nors iš laiko atstumo
pažvelgti į represuotųjų lietuvių gyvenimą, nes jo senelis buvo politinis
kalinys Intoje, netoli Vorkutos.
Tai nebuvo ekskursija. Tai buvo savęs išbandymas ir pasinėrimas
į Lietuvos istoriją.
...Kelionė prasidėjo lygiai taip
pat, kaip ir prieš 67 metus, traukiniu
į Maskvą, tik visiškai skirtingomis
sąlygomis. Toliau – skrydis į Krasnojarską, Sibire – dviejų savaičių
žygis per taigą, ledines upes ir sunkiai išvažiuojamus kelius, lankant ir
tvarkant užmirštas ir apleistas lietu-

FILMO „MISIJA SIBIRAS“ PRISTATYME „VINGIO“ KINO
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vių tremtinių kapavietes... Žmonės
iš savo namų buvo gabenami gyvuliniuose vagonuose, laikomi antisanitarinėmis sąlygomis, trūko maisto.
70 proc. tremtinių sudarė moterys,
vaikai ir senyvo amžiaus žmonės.
Dėl to tragiškų mirčių būta itin daug.
Kelionė vagonuose nepakeliamomis
sąlygomis praėjusio amžiaus penktajame dešimtmetyje truko mėnesį.
Dabar „Misija Sibiras“ abipus Jenisejaus esantį Biriusinsko miestą už 5
tūkst. kilometrų pasiekia per pusantros paros, persikėlę laiko juostoje 5
valandas į priekį...
Į šį regioną lietuviai buvo atvežti iš Biržų, Panevėžio, Pasvalio,
Tauragės, Raseinių – iš viso apie
3000 žmonių. Tremtiniai dirbo medžio pjovimo ir apdirbimo kombinate po 12 ir daugiau valandų. Kartu su
kaliniais tiesė kelius, dirbo lentpjūvėje, žiemą kirto mišką, vasarą šienavo. Duonos kartais nebūdavo po 3
mėn. Biriusinske esančios Nagornaja, Truda, Chmelnickaja gyvenvietės
ir pastatytos vien tik lietuvių rankomis.
Ekspedicijos dalyviai Biriusinsko kapinėse – didžiausioje lietuvių palaidojimo vietoje ne tik Irkutsko srityje, bet ir visame Sibire
sutvarkė 250 lietuvių kapų.
„Kai kurie lietuvių kapai panaikinti, paminklai nuversti ir atsirado naujas kapas“...
„Dirbom kaip viena komanda, nereikėjo vieniems kitų skatinti.
Smagu žiūrėti, kaip visi dirbo“...
Iš Auksės Kulėšiūtės dienoraščio:
„Šiandien keliamės anksti –
eisime tvarkyti pirmųjų kapų. Dar
nenuvalėm kelionės nuovargio nuo
kūno, tad keliamės tyliai. Pakeliui
aplankome vienintelę miestelyje
gyvenančią lietuvę, ponią Danutę.
Aplink moters namus auga gražus
gėlynas, žydi bijūnai. Danutė pasakoja savo gyvenimo istoriją. Į Sibirą
buvo ištremta, kai jai buvo 16 metų.
Dirbo plytų fabrike, vėliau susituokė. Pasakoja, kaip miestelio kunigas
ją su vyru sutuokė vieno namo kambarėlyje – slapta įkurtoje bažnytėlėj.

tėvynėje
Po kiek laiko, išsiskyrusi su vyru, ji
galėjo grįžti į Tėvynę, bet nedrįso
važiuoti į nežinią. Lietuvoje niekas
nelaukė, o čia jau buvo susikūrusi
savo namus, turėjo darbą. Danutei
tremtis labai skaudi, vis pasakojanti
savo anūkams, kaip tai buvo nepakeliama, bet jie jau mažai ir tesidomi. Viskas pasikeitę. Pasakoja, kad
vaikai dar supranta lietuviškai, bet
jų vardai rusiški. Šeimoje visos dukros, tad ir lietuviška pavardė nebebus pratęsta.
Didžiausios Irkutsko srities
lietuvių kapinės atrodo kaip ilgokai
netvarkytas parkas su paminklais
ir kryžiais. Pilka. Daug kur matyti užrašai, liudijantys, kad palaikai
„Sugrįžo į tėvynę“. Viskas išvartyta, aplink mėtosi geležiniai vainikai,
betoniniai kryžiai. Kapinėse šalia
lietuvių palaidoti ir vokiečiai, baltarusiai, ukrainiečiai. Dėl laiko stokos tvarkome tik lietuviškus kapus.
Kertam medžius, krūmus, uogienojus. Nuraunam didžiausias žoles, atstatom išverstus kryžius. Bendram
kapų vaizdui ir kultūrinio paveldo
išlikimui pakenkė ir artimieji, kurie
kasė kapus. Daug kur jie paliko išvartytus kryžius, nuverstus paminklus. Prie mūsų talkon prisijungia ir
du berniukai iš kaimo. Mūsų misijos
merginoms jie priveria ant smilgų
žemuogių, o po to dar padeda tampyti nukirstus medžius. Jau pirmą
darbo dieną matome, koks svarbus
geras pavyzdys. Po kapines kaipmat pradeda zuiti vietinės moterėlės,
lyg tarp kitko, suskubusios aplankyti savo artimųjų kapų. Išeiginėmis
suknutėmis pasipuošusios vietinės
damos varsto mus smalsiais žvilgsniais, užkalbintos dar ir purškalą nuo
uodų pareklamuoja, iš dailių rankinių ištraukdamos nemažus flakonėlius...
...Nusiplūkėm šiandien ir vakar. Kvitok miestas turi dideles kapines. Dar didžiau apžėlusiais lietuviškais kryžiais. Šiandien ten radau
ir ikoną, panašią į Aušros Vartų Švč.
Mergelę Mariją. Ikoną pastatom į
tam specialiai kryžiuje išskobtą langelį. Kaimelyje sujudimas. Visi ži-

JAUNIMO ORGANIZACIJŲ TARYBOS PREZIDENTAS ŠARŪNAS FROLENKA (DEŠINĖJE)
„MISIJA SIBIRAS“ RĖMĖJAMS

DĖ KO JA

no, kad mes iš Lietuvos...
...Pabudau anksti. Mieste
gaudžia automobiliai ir be perstojo
zuja kregždės, šaižūs jų krykštavimai varpo orą. Šiandien susitikome
su Lietuvių Bendruomene „Švyturys“. Irkutske ji įsikūrusi nuo 1999
m. Labai šauni vadovė papasakoja
mums, atvykėliams, apie gyvenimą
Rusijoje. Vietiniai net įkūrę muzikinį ansamblį „Gintaras“, kuriam labai
trūksta tautinių drabužių ir juostų.
Tiesa, neseniai jiems buvo atvežta
keletas tautinių kostiumų, Lietuvoje
nurašytų kaip pasenusių.
Bendruomenei priklauso apie
1500 Irkutsko regiono lietuvių. O aktyviai veikloje dalyvauja apie 300. Vyksta sekmadieninės mokyklėlės, į kurias
dėl aktyvios ir smagios veiklos kartais
ateina net vietiniai rusai. Katalikų bažnyčia Irkutske tik viena, joje lankosi
visų tautybių katalikai. Lietuviai čia
švenčia visas lietuviškas šventes. Kartu mokosi lietuvių kalbos, važinėja į
kursus Lietuvoje. Vadovė pasakoja,
kad lietuviai – viena aktyviausių miestelio kitataučių bendruomenių. Gražu
žiūrėti į šiuos veiklius žmones. Gera
bendrauti lietuvių kalba...

Gytis Kuncevičius savo dienoraštyje priduria: „Lietuvių bendruomenės nariai priima labai šiltai.
Smagu išgirsti lietuvišką pasisveikinimą ar kitokį žodį, nors ir ištartą
su akcentu, bet lietuvišką. Bendruomenės pirmininkė pasakoja apie jos
veiklą ir ryšius su Lietuva. Nustebina įvardintas pagrindinis bendruomenės tikslas – rūpintis lietuvių grįžimu į Tėvynę. Visada maniau, kad
tas procesas jau sustojęs, o panašios
bendruomenės tiesiog tenkina žmonių tarpusavio bendravimo poreikį.
Pasirodo, klydau. Į susitikimą atėjo
pora jaunų lietuvių kilmės žmonių,
kurie ruošiasi grįžti į Lietuvą. Keista
pasirodė, kai nei vienas iš jų neatsakė į klausimą, kodėl nori grįžti į
Lietuvą ir kodėl būtent dabar. Kaip
benorėjome išgirsti atsakymą, klausimas liko atviras, tad vietos pamąstymams tikrai yra“...
LiJOT planuoja su ﬁlmu „Misija Sibiras“ apvažiuoti visą Lietuvą
ir pabuvoti daugelyje Lietuvos mokyklų. Kvietimų yra daug ir jų daugės su kiekvienu seansu. Filmas buvo
parodytas ir per Lietuvos televiziją.
A. V. Š.
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Užsienio lietuviai rengiasi Lietuvos tūkstantmečiui

Spalio 22-24 d. dvidešimt trijų kraštų lietuvių bendruomenių informacijos darbuotojai dalyvavo
kasmete tradicija tapusiame Tautinių
mažumų ir išeivijos departamento
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės organizuojamame seminare ,,Vadyba ir komunikacija“, kuris vyko
Birštone. Renginyje dalyvavo atstovų iš neseniai įsikūrusių Islandijos,
Egipto bei Portugalijos lietuvių ben-

druomenių, taip pat iš Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos.
Trijų dienų renginyje išeivijos
atstovai dalijosi darbo užsienio lietuvių žiniasklaidos priemonėse patirtimi, analizavo diasporoje veikiančių
žiniasklaidos priemonių veiklą. Dalyviai aptarė galimybes efektyvinti
užsienio lietuvių bendruomenių ir
Lietuvos informacijos priemonių bei
institucijų bendradarbiavimą.

Seminare užsienio lietuvių žiniasklaidininkai pasikeitė idėjomis,
kaip pasirengti užsienyje vyksiantiems renginiams, skirtiems paminėti Lietuvos vardo tūkstantmetį bei
atkreipti pasaulio visuomenės dėmesį į Vilnių, 2009 m. tapsiantį Europos kultūros sostine.

JOLANTOS NORKEVIČIENĖS (TMID)
- SEMINARO AKIMIRKOS

NUOTRAUKOSE
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tautinių mažumų ir išeivijos departamente

Užsienyje leidžiami lietuviški leidiniai
AIRIJA
„Saloje“ (savaitinis)
saloje@gmail.com
ŠIAURĖS AIRIJA
„Emigrantai“ (mėnesinis)
emigrantai@emigrantai.info
AUSTRALIJA
„Mūsų pastogė“ (savaitraštis)
mpastoge@bigpond.com
„Tėviškės aidai“ (mėnraštis)
mgestautas@hotmail.com
BALTARUSIJA
„Mūsų žodis“
vitalia.kolesnikova@gmail.com
BELGIJA
„Belgijos lietuvių kaleidoskopas“
(metraštis)
kbradaityte@yahoo.com
BRAZILIJA
„Mūsų Lietuva“ (mėnraštis)
musulietuva@terra.com.br
JUNGTINĖ KARALYSTĖ
„InfoZona“ (savaitraštis)
info@infozona.co.uk
„Londono žinios“ (savaitraštis)
info@londonozinios.com
„Europos lietuvis“ (mėnraštis)
e.gasperas@ntlworld.com

ESTIJA
„Estijos LB biuletenis“, rasa@solo.ee

„Pasaulio lietuvis“ (mėn. žurnalas)
pasauliolietuvis@freemail.lt

JAV
„Amerikos lietuvis“ (savaitraštis)
amerikoslietuvis@comcast.net
„Infotiltas“ (savaitraštis)
info@itiltas.com
„Lithuanian Heritage“ (žurnalas)
Editor@LithuanianHeritage.com
„Dirva“ (savaitraštis)
dirva@ix.netcom.com
„Draugas“ (dienraštis)
redakcija@draugas.org
„Eglutė“ (mėnraštis vaikams)
„Bičiulystė“ (laikraštis)
biciulyste@gmail.com
„Floridos
Paatlančio
lietuvių
biuletenis“ (mėnraštis)

LENKIJA
„Aušra“ (dvisavaitinis žurnalas)
red@ausra.pl
„Aušrelė“ (mėnraštis vaikams)
vabo@wp.pl
„Suvalkietis“ (ketvirtinis)
leidykla@punskas.pl

KANADA
„Tėviškės žiburiai“ (savaitraštis)
tevzib@rogers.com
LATVIJA
„Latvijos lietuvis“ (ketvirtinis)
Slokos 163-19, Riga, LV+1067
„Lietuvių balsas“ (ketvirtinis)
LV-1082 Ryga-82, a/k 141
LIETUVA
„Donelaičio žemė“
Karaliaučiaus kr. mylėtojų laikraštis
steponasl@hotmail.ail.com
„Lietuvių godos“, laikraštis Gudijos lietuviams

PRANCŪZIJA
„Prancūzijos lietuvių žinios“
valdyba@prlb.org
RUSIJOS FEDERACIJA
„Gintaras“ (dvimėnesinis)
avtonomy@kaliningrad.ru
„Moscovia“
litinfo@sovintel.ru
„Naujoji aušra“ Kaliningrado sr.
lietuvių kult. dr. „Birutė“ leidinys
ŠVEICARIJA
„Šveicarijos lietuvių žinios“
birute@bluewin.ch
UKRAINA
,,Tiltas“, Krymas, M. K. Čiurlionio
lietuvių kultūros draugijos laikraštis
val@mail.strace.net
VOKIETIJA
„Vokietijos Lietuvių Bendruomenės valdybos informacijos“
info@voklb.de; www.voklb.de

Užsienio lietuvių radijo stotys

ARGENTINA
„Ecos del Lituania“
ecosdelituania@yahoo.com.ar,
info@ecosdelituania.com.ar
JAV
„Lietuvių radijo klubas“,
Los Angeles, CA
„Los Angeles lietuvių radijas“
„Tėvynės garsai“,
W. Hartford, CT 06107
dzikas@aol.com
„Lithuanian Radio“, Chicago, IL
„Margutis II“, Chicago, IL
Studija „R“,Oak Park, IL

studijar@msn.com
„Radijo valandėlė lietuviams“,
Baltimore, MD
gintaras1@verizon.net
„Lietuviškas balsas“,
girdimas Michigane, Ohio ir Ontario, Kanadoje
lorentas@voyager.net
„Lietuviškų melodijų radijo
valandėlė“, Bloomfield, MI
„Lietuvių radijo zona“,
Union Pier, Michigan
lithuanianradiozone@yahoo.com
amberwings@mac.com

„Tėviškės aidai“, Shaker Heights,
Ohio
kmkd61@earthlink.net
„Tėvynės garsai“,
South Euclid, OH
tevgarsai@aol.com
echoes98@hotmail.com
„Filadelfijos bendruomenės
balsas“, Exton, PA 19341
KANADA
Montrealio lietuviška radijo
valandėlė
liudas@sympatico.ca
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ŠVEDIJOJE

Baltų vienybės atspindys

„BALTIJOS“ TAUTINIŲ ŠOKIŲ KOLEKTYVAS STOKHOLME VEIKIA JAU PENKERI METAI
Saulėtą rugsėjo 20-ąją svetinguose namuose Stokholmo pakraštyje paminėti Baltų vienybės
dienos rinkosi švedai, estai, latviai,
lietuviai. Kiemelis ir namo vidus
mirgėte mirgėjo tautiniais rūbais,
meno dirbiniais, suvenyrais, skambėjo visomis keturiomis kalbomis.
Išdėlioti ant stalų puikavosi estų,
latvių moterų rankdarbiai, lietuvių
molinės švilpynės, skulptūrėlės. O
jau knygų, knygų – tik imk ir skaityk… Skambėjo muzika, moterys
čia pat verpė, mezgė, mokė amato
kitus. Kavinaitėje būreliai žmonių
šnekučiavosi prie kavos puodelio.
Daug buvo norinčių namo parsinešti
juodos lietuviškos duonos, estiškų ar
latviškų skanumynų.
Šventę pagerbė Lietuvos ambasados Švedijoje konsulas Antanas
Muralis, tautinių bendrijų, vietinių
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švedų draugijų atstovai, pasidžiaugę, kad į tokį renginį ateina jau trečią kartą, kad jis vis šventiškesnis,
masiškesnis.
Lietuvių Bendruomenės Švedijoje pirmininkė Virginija Langbakk buvo drauge su savo vyru,
nuolat su žmonos tautiečiais bendraujančiu švedu. Ne sykį dauguma
lietuvių sakėsi lankęsi ir jaukioje
ponų Langbakk sodyboje vykusiuose susitikimuose.
Virginija pasakojo, kad į baltų
šventę kiekviena bendruomenė pasikviečia svečių iš gimtosios šalies.
Iš Lietuvos anksčiau buvo kviesti
pirmojo Miestelių programos dalyvio – Švėkšnos Klojimo teatro grupė
su specialiai renginiui sukurta pasaka vaikams. Šiemet ši garbė teko
kretingiškiams – dailininkei Daliai
Skridailaitei Valatkienei ir tautodai-
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lininkei, medžio drožybos ir keramikos meistrei Virginijai Barzdžiuvienei. Abi viešnios čia puikiai jautėsi, kvietė žmones pasigėrėti, o tai
ir įsigyti kokį darbelį ar paveikslą,
šmaikštavo, pasakojo apie savo kūrybą. Dalyviams buvo rodomos ir
žymiosios Kretingos muziejaus Užgavėnių kaukės.
Latviai demonstravo savo tautos kūrybinę išmonę, estai rinkosi
pasižiūrėti dokumentinių filmų apie
Estijos istoriją, okupacijos skriaudas, kovas už laisvę.
Kiemelyje linksmą ratą suko
„Baltijos“ šokėjai. Ypač nustebino
puikus lietuvių tautinių šokių ansamblis, vadovaujams Jurgos Laurenčikienės. Jis dalyvauja daugumoje lietuvių renginių, atstovauja
mūsų etninei kultūrai svetur. Kas ji
– Jurga? Ogi buvusi Vilniaus univer-

plb kraštų žinios
siteto ansamblio „Ratilio“ šokėja,
prieš keliolika metų kartu su taip pat
ratiliečiu savo vyru atvykusi į Švediją mokytis. Dabar ji spėja reikštis
biomedicinos moksle ir vadovauti
šokiams, džiuginantiems ne tik čionykščius tautiečius. Valio, Jurga,
– šaukė žiūrovai, o ir patys leidosi
įsukami į šokio ritmą.
Dauguma dalyvių išėjo namo
nešini viena ar kita knyga. Žinomas
publicistas ir rašytojas Arkadijus Vinokuras pasirašinėjo autografus ant
naujos knygos. Daug ką sudomino
švedų kalba pasirodžiusi, iš lietuvių
kalbos išversta knygelė „Švedijos
lietuviai“, Santara, kita istorinė literatūra.
Tarp šventės dalyvių vis mažiau ir mažiau senųjų Švedijos lietuvių, tų, kurie kūrė pirmąsias savo
draugijas, sunkiai pritapo prie vietinės aplinkos prieš pusšimtį metų. Vienas tokių, visų pažįstamas ir
gerbiamas Alfonsas Jovertas, nuolat
dalyvaujantis lietuvių renginiuose,
juos remiantis. Dauguma dalyvių
– jauni, neseniai atvykę iš gimtųjų
vietų. Prie vieno stalo susibūrė didelė lietuviška Raščių šeimyna – Gina
Raščienė, jos dukra Jurga su vyru,
vaikais, draugėmis ir giminėmis.
Kaip pasakojo Jurga, ji prieš penketą ar daugiau metų atvyko mokytis,
ištekėjo, parsikvietė motiną, brolius,
drauges, brolių nuotakas…Visiems
čia esą gera ir patogu gyventi. Ypač
nuoširdžiai apie tai, kaip vyresniam
žmogui sekasi pritapti šioje šalyje,
pasakojo ponia Gina. Ji Lietuvoje
sunkiai dirbo psichiatrinėje ligoninėje, mažai uždirbdavo, gyvenime
nesisekė, tad ir nedvejojo dukrai pakvietus. Dabar labai dėkinga ją priglaudusiai valstybei, kur gavo panašų, bet geriau apmokamą darbą, per
porą metų – nuosavą butą. O tėvynė
čia pat, kai tik pasiilgsti…
Nesiskundžia čionykščiu gyvenimu ir kita lietuvių šeima – Daiva ir Ričardas Bžeskiai, aktyviai talkinę šventės organizatoriams. Buvę
klaipėdiečiai turi darbą, būstą, galimybę išmokslinti vaikus, o ir patys
mokytis.

ERLING JOHANSSON. ŠVEDIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS NARYS IR LATVIJOS
BALTIJOS VIENYBĖS DIE-

DRAU GI JOS VAL DY BOS NA RYS . J IS YRA VIE NAS PA GRIN DI NIŲ
NŲ OR GA NI ZATO RIŲ

TERESĖ BUGIENĖ, EUGENIJA GRIFF (LB BALTIJOS
AUDRONĖ VODZINSKAITĖ STÄDJE

TO RĖ ),

Šventė baigėsi. Atsisveikinimo
valandą daugiausia skambėjo juos
visus čia vienijanti švedų kalba, palinkėjimai ir kitais metais neužmiršti

VIE NY BĖS DIE NŲ KO OR DI NA -

Baltijos šalių vienybės dienos.
Jadvyga Godunavičienė
Stockholmas-Vilnius
Jörgen Städje nuotraukos
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AUSTRALIJOJE
Melbourno Lietuvių Bendruomenė, jungdamasi su viso pasaulio
lietuviais, rugsėjo 14 d. iškilmingai
paminėjo 400 metų sukaktį, kai Šiluvoje vaikams apsireiškė Švč. Mergelė Marija. Šventė prasidėjo šv.
Mišiomis Švč. M. Marijos Jūros
Žvaigždės Karalienės bažnyčioje,
kurias aukojo kun. Algis Šimkus.
Dalyvavo gražus būrys parapijiečių.
Melburno Katalikių moterų draugija, pagrindinė šių iškilmių organizatorė, kartu minėjo savo metinę šventę, įprastai minimą Švč. M. Marijos
gimimo dieną, rugsėjo 8-ąją. Bažnytinėje procesijoje su draugijos vėliava žygiavo gausus narių būrys.
Bažnytinis choras, vadovaujamas Z. Prašmutaitės, giedojo tai progai parinktas giesmes. Šventė tęsėsi
Lietuvių namuose. Katalikių draugijos pirmininkė Rasa Statkuvienė pasveikino draugijos nares, susirinkusias su šeimomis didžiojoje salėje,
prie papuoštų stalų. Po gardžių pietų, kuriuos paruošė socialinės globos
narės, programa nusikėlė į koncertų
salę, kur susirinko nemažai žiūrovų.
Turiningą
šventės progra-
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Apsireiškimo Šiluvoje 400-ųjų
metinių minėjimas Melburne
mą parengė MKM draugijos narė L.
Kozlovskienė, įgyvendino R. Strunga, Z. Strazdauskas ir M. Kozlovskis. Programą atliko solistės Rita
Mačiulaitienė, Birutė Kymantienė su
dukrele Judrina, Bronė Staugaitienė
ir skaitovė Dalia Antanaitienė, „Danos sesės“ (vad. Dana Levickienė).
Pritemdyta salė, gausiai gėlėmis išpuošta scena su Šiluvos Švč.
M. Marijos paveikslu žiūrovams suteikė deramos rimties ir šventiškos
nuotaikos. Kun. A. Šimkus įžangos
žodyje dalyvius mintimis nukėlė į
stebuklingus įvykius Šiluvoje. Gražiai suderintų tekstų ir giesmių pynė
vedė vakaro dalyvius per 400 metų
Šiluvos istoriją.
Pirmąją bažnyčią Švč. Mergelės Marijos garbei Šiluvos miestelyje 1457 metais pastatė Lietuvos
didikas Petras Gedgaudas. Jai sudegus 1500 m. Šiluvos dvarininkas
Andrius Zaviša pastatė kitą, tačiau dvarininko sūnui perėjus į kalvinistų tikėjimą buvo pasisavinta
katalikų žemė, įtvirtintas reformatų
tikėjimas, netoli Šiluvos pastatyta
mūrinė reformatų bažnyčia ir mo-
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kykla. 1532-siais sudegus katalikų
bažnyčiai katalikybei iškilo pavojus. Paskutinis klebonas kun. Jonas
Holubka, norėdamas išsaugoti svarbiausią bažnyčios turtą, Švč. M. Marijos paveikslą, dokumentus ir bažnytinius rūbus sukrovė į ąžuolinę
skrynią ir užkasė į žemę prie didelio
akmens netoli Šiluvos.
1608 metų vasarą įvyko stebuklas. Piemenėliams ganant avis Šiluvos laukuose ant akmens staiga pasirodė nepaprasto grožio moteris su
kūdikiu ant rankų. Garsas apie šį
stebuklą greitai pasklido aplinkui.
Kitą dieną toje vietoje susirinko viso miestelio žmonės. Staiga ant akmens vėl pasirodė nepaprasto grožio
moteris su kūdikiu. Jos veidu riedėjo ašaros. Paklausta, ko verkia, ji
atsakė: „Kitados šioje vietoje buvo
garbinamas mano mylimas sūnus, o
dabar čia ariama ir sėjama“. Tai pasakiusi ji pranyko.
Garsas apie Švč. M. Marijos apsireiškimą pasiekė Žemaičių
vyskupiją. Kan. Juozas Kazakevičius, atvykęs į Šiluvą, paprašė seniausio, jau aklo, gyventojo vykti kartu į apsireiškimo vietą. Senelis,
pasiekęs tą vietą, staiga praregėjo.
Padėkojęs Dievui už stebuklingą pagijimą jis parodė, kur užkasta skrynia su Švč. Marijos paveikslu ir bažnyčios dokumentais. Atradus bažnyčios steigimo dokumentus 1622 m.
teismas žemę katalikams grąžino.
Netrukus buvo pastatyta medinė
bažnyčia. Prasidėjo katalikų tikėjimo atgimimas. Piligrimai kasmet
plaukė į Šiluvos atlaidus.
Žymiai didesnė, mūrinė bažnyčia buvo pastatyta 1651 m. ir Dievui bei žmonėms tarnavo 100 metų.
Nors tarybiniais metais KGB
pareigūnai visokiais būdais trukdė
maldininkams dalyvauti Šiluvos atlaiduose, tačiau pamaldumas išliko
gyvas lietuvių širdyse. Marijos užtarimu 1990 m. Lietuva atgavo nepriklausomybę.
Danutė M. Baltutienė
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„Neškit, burės, į Klaipėdą!“

VOKIETIJOJE

RAMIOS VASAROS NAKTYS…
Kas nenorėtų burlaiviu plaukti Baltijos jūra? Todėl, pasirodžius
skelbimui apie būsimą kelionę, greitai buvo sudaryta šauni komanda.
Vieniems tai buvo smagi vasaros
atostogų pradžia, kitiems – jaunatviška išdaiga, o tretiems – rimtas
gyvenimiškas išbandymas keturias
dienas nedideliu dvistiebiu burlaiviu (39,55m ilgio) plaukti iš Kylio
į Klaipėdą.
Po šios kelionės Hiutenfelde,
Vokietijoje, Europos lietuvių kultūros centro galerijoje, buvo atidaryta
pirmoji fotografijos paroda. Fotografijų motyvai gana elementarūs,
atspindintys kelionės maršrutą, nuotaikas bei pačius buriuotojus.
Klaipėda visada yra verta kelionės! Tuo labiau, kada uostamiestyje vyksta graži, beveik 80 metų šventimo tradicijas turinti Jūros

šventė. Visi, šią dieną atplaukiantys
į Klaipėdą, širdingai pasitinkami.
Tokiu būdu klaipėdiečiai išreiškia
pagarbą miesto svečiams, jūrai, rodo pasididžiavimą laivyba. Tad tarp
burlaivių iš Švedijos, Olandijos, Vokietijos, Danijos neliko nepastebėtas
ir mūsų šaunusis burlaivis „Flying
Dutchman“. Liepos 24 d. mūsų įgulą
pasveikino Klaipėdos meras R.Taraškevičius, uosto direkcijos generalinis direktorius S. Dobilinskas,
miesto savivaldybės darbuotojai,
žurnalistai. Jau kitą dieną buvo pasirašyta Klaipėdos miesto ir Lietuvių
Bendruomenės Vokietijoje bendradarbiavimo sutartis.
Tačiau labiausiai norisi paminėti pačią kelionę, kuri mus visus
praturtino ir subūrė į gražų bičiulių
būrį. Burlaivio komandoje buvo LR
ambasadorius Vokietijoje Evaldas

Ignatavičius, Lietuvių Bendruomenės Vokietijoje nariai, įvairių kitų
organizacijų bei privačių firmų atstovai.
Buriuoti vasarą Baltijos jūroje
tikras malonumas: gaivus vasariškas
vėjas, puikūs vaizdai, saulė, geras
poilsis. Kelionės metu buvo pakankamai laiko, kurio krante visiems
labai trūksta, aptarti daugelį Lietuvos-Vokietijos aktualijų, sužinoti
Baltijos jūros regiono perspektyvas,
pasvajoti apie Baltijos šalių ateitį
Europoje.
Kelionė prasidėjo Kylyje –
Holtenau liepos 20 d. Dar išvakarėse
susirinkus visiems buriuotojams kapitonas davė komandą pakelti bures.
Smagaus vėjo genami pajudėjome
link Hanzos miesto Rostoko. Kelionės pradžioje oras mūsų nelepino:
lijo, bangas šiaušė smarkokas vėjas,
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JAU

NEUT RA LIUO SE VAN DE NY SE

burlaivį smarkiai supo. Po pirmųjų
fizinių bei moralinių išbandymų su
dideliu džiaugsmu prisišvartavome
Rostoke. Nepaprastai džiaugėmės
po kojomis vėl pajutę tvirtą žemę ir
leidomės susipažinti su miestu.
Vėlai vakare visų džiaugsmui „didžioji audra“ nurimo ir mūsų
burlaivis pajudėjo link Bornholmo
salos (Danija). Kelionė neprailgo:
lepinomės maudynėmis atviroje jūroje, mėgavomės saulės voniomis.
Salą pasiekėme prieš pietus ir turėjome gražaus laiko ją apžiūrėti.
Malonus atradimas buvo šiame mažame žemės lopynėlyje sutikti čia
gyvenančius ir dirbančius lietuvius,
kurie mielai pabuvo salos „gidais“.
Po puikiai praleistos dienos gana romantiškai atsisveikinome su Danija
SU LIETUVOS VĖLIAVA!

18

Pasaulio lietuvis / 2008 Lapkritis

ir pajudėjome link pagrindinio kelionės tikslo – Klaipėdos. Visą likusį
laiką jau su pakelta Lietuvos vėliava
praleidome Baltijos jūroje: vakare
palydint saulę skambant fleitai dainuodami lietuviškas ir vokiškas dainas. Pavargę nuo gryno oro, saulės
ir vandens, bet su puikia nuotaika
kelionės tikslą pasiekėme anksčiau
negu buvo planuota, liepos 24 d.
Klaipėda mus pasitiko šventiška, pasipuošusi, saulėta. Mes buvome jos
tikrai pasiilgę.
Projekto organizatoriai ir rėmėjai:
Vokietijos Lietuvių Bendruomenės valdyba
Lietuvos Respublikos Ambasada Berlyne
Klaipėdos miesto savivaldybė.
Dalia Henke
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„Mažųjų svajotojų klubo“ akcija
Siekdami atkreipti pasaulio
dėmesį į vėžiu bei kitomis sunkiomis
ligomis sergančių vaikų likimą ir tuo
pačiu išgarsinti Lietuvoje veikiantį
„Juliuko labdaros ir paramos fondą“
tarptautinėje „Mažųjų svajotojų klubo“ akcijoje susivienijo ir Vokietijos
lietuviai. Renginį, kuris saulėtą rugsėjo 27-osios vidudienį Hiutenfeldo
Renhofo pilies parke subūrė draugėn
Vasario 16-osios gimnazijos moksleivius, mokytojus, Lietuvių Bendruomenės narius bei Hiutenfeldo
miestelio vaikų darželio mažylius
ir jų auklėtojus, organizavo ir vedė
Vokietijos lietuvių jaunimo sąjungos

pirmininkas Arūnas Damijonaitis
kartu su Europos lietuvių kultūros
centro praktikante Jūrate Mickevičiūte.
Skambant lietuvių grupės
„Atika“ dainai „Tu esi (ir šito gana)“, kurią kartu su mokytoju Gintaru Ručiu atliko gimnazistė Greta Likadzijauskaitė, ir aidint vaikų
krykštavimui į giedrą dangų pakilo
keli šimtai spalvotų balionų. „Kur
mano vieta tavo gyvenime?“ – sergančių vaikų vardu dainuodama
klausė Greta. Sujaudinti nuostabaus
reginio atsakymo į šį klausimą savo
širdyse ieškojo susirinkusieji. „Bū-

„MAŽŲJŲ SVAJOTOJŲ KLUBO“AKCIJA VASARIO 16-OSIOS
GABRIELE HOFFMANN NUOTR.

kim vieningi, – kvietė VLJS pirmininkas, – ne tik džiaugsme, bet pirmiausia skausme. Ištieskim vienas
kitam pagalbos ranką, o ypač į bėdą
patekusiems vaikams, nes tik kartu
esame stiprūs“. Mojuodami dangaus
platybėse išnykstantiems balionams
akcijos dalyviai „Juliuko fondui“
linkėjo sėkmės. 2007 m. įkurto „Juliuko fondo“ tikslas – pildyti sunkiai
sergančių vaikų svajones.
Filmuotą renginio medžiagą
rasite svetainėje www.elkc.org.
Europos lietuvių
kultūros centro inf.

GIM NA ZI JO JE KE TIN TA AT KREIP TI DĖ ME SĮ Į SER GAN ČIUS VAI KUS .
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Dr. Jonui Norkaičiui – 80

DR. BIRUTĖ IR DR. JONAS NORKAIČIAI BAD-MERGENTHEIMO PARKE. M. DAMBŠMITIENĖS NUOTR.

RIŪ NAI TĖS

Dr. Jonas Norkaitis, žymus
Vokietijos lietuvių veikėjas, rugsėjo
26 d. šventė savo 80-ąjį gimtadienį.
Jonas gimė ir augo Kaune. Baigęs
pradžios mokyklą ir tris gimnazijos
klases 1940 m. birželio mėn. 21d.
kartu su tėvais pasitraukė į Vokietiją,
lankė vokiečių gimnazijas Berlyne ir
Stolpe. 1942 sugrįžo į Lietuvą, tęsė
mokslus lietuvių gimnazijoje. 1944
m. vėl su tėvais pasitraukė į Vokietiją, kur 1945 m., palyginus labai
jaunas būdamas, Plaueno vokiečių
gimnazijoje įsigijo brandos atestatą.
Sugebėjimas pamainomis mokantis
dviejų kraštų mokyklose vis tiek labai greitai išeiti visą gimnazijos kursą liudija apie jo ypatingus gabumus,
kuriuos jis parodė ir studijuodamas
universitetuose. Iš pradžių studijavo
filosofiją, vėliau ekonomiką ir politinius mokslus. Visas studijas baigė
moksliniais laipsniais. Studijavo Tuebingene ir Freiburge (Breisgau). Tuebingene įsigijo filosofijos daktaro
laipsnį ir vėliau ekonomikos mokslų
diplomą, o Strasburge, kur jis studijavo kaip „Free Europe“ (Laisvosios
Europos) stipendiatas, įsigijo politinių mokslų diplomą (Diplome de
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l’Institut d’Études Politiques, section économique).
Dr. Jonas Norkaitis kalba 4
kalbomis: lietuvių, vokiečių, anglų
ir prancūzų. Jis yra didelis lietuvių,
vokiečių ir pasaulinės literatūros bei
meno ir muzikos žinovas. Daug skaito, lanko teatrus ir koncertus. Dėl
gero koncerto, geros parodos, spektaklio arba gero lietuviško renginio
nesibaido ir ilgos kelionės.
Baigęs studijas stažavosi Vokietijos geležies ir plieno centralėje,
dirbo vienoje plieno koncerno centro būstinėje, o nuo 1965 metų dirbo
Roberto Boscho pramonės koncerno
centre, rūpinosi atskirų sektorių administracija ir kontrole. 1998 m. išėjo į pensiją.
Dr. Jonas Norkaitis vedė vaikų gydytoją dr. Birutę Paltarokaitę.
Tol, kol ji dirbo, jie abu gyveno Stuttgarte, o kai ir ji išėjo į pensiją, abu
2007 m. persikėlė į Bad-Mergentheimą, kur nuo 1945 m. iki mirties
gyveno Jono tėvai ir buvo pasistatę
gražų namą.
Su Jonu yra įdomu pakalbėti.
Jis ne tik apsiskaitęs ir išsimokslinęs, bet ir pats daug išgyvenęs, suti-

Pasaulio lietuvis / 2008 Lapkritis

kęs ir bendravęs su Lietuvos istorijai
svarbiomis ir žymiomis asmenybėmis. Jo tėvas Jonas Norkaitis buvo
Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos ekonomikos departamento direktorius, todėl ir sūnui
Jonui tekdavo bendrauti su žymiais
žmonėmis. Jis karo metu Vokietijoje, su tėvu vaikščiodamas Berlyne,
sutiko prezidentą Smetoną, kuris ir
jam padavė ranką ir pašnekino. Po
karo tėvas aktyviai dalyvavo VLIKo
veikloje. Studentui Jonui teko susitikti ir susipažinti su tuo metu svarbiausiais VLIKo ir Lietuvos diplomatinės tarnybos veikėjais. Taigi, jis
gali papasakoti daug įdomių dalykų.
Jonas ir pats įsijungė į aktyvią
veiklą. 1943 m. jaunimo rezistencinio leidinio leidėjai „Jaunime, budėk“ pakvietė jį platinti leidinį gimnazijoje. Nuo 1945 m. jis įsijungė
į ateitininkų veiklą Studentų sąjungoje, padėjo organizuoti moksleivių
ateitininkų žiemos ir vasaros kursus.
Veikė ir politinėje plotmėje: kaip
vienas iš ateitininkų atstovų dalyvavo „Pax Romana“ kongrese Amsterdame 1950 m., o 1969 m. atstovavo
lietuviams Tarptautinėje krikščionių
demokratų partijos Jaunimo sąjungos suvažiavime Urugvajuje, po to
įvairiose Europos krikščionių demokratų konferencijose.
Dr. Jonas Norkaitis įsijungė į
Europos lietuvių fronto bičiulių iniciatyva ruošiamas Europos lietuviškųjų studijų savaites. Skaitė jose daug
paskaitų ir daug metų buvo vienas iš
šių savaičių moderatorių. Jis taip pat
buvo vienas iš Lietuvių kultūros instituto steigėjų 1981 m., daug dešimtmečių veikė Baltų-vokiečių draugijoje ir vadovavo lietuviškam sektoriui. Daugiausiai širdies jis paskyrė
Vasario 16-osios gimnazijai, kurios
likimas jam ypač rūpėjo. Nuo 1969
m. atstovauja „Bendrajam Amerikos
lietuvių šalpos fondui“ (BALFui)
gimnazijos kuratorijoje. Daug metų
buvo Kuratorijos kontrolės komisijos ir Pedagoginės komisijos narys, o
nuo 1988 iki 1992 m. buvo Kuratori-
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28-asis Europos lietuvių kultūros instituto suvažiavimas

SUVAŽIAVIMO

OR GA NI ZATO RIAI AMB .

E. IGNATAVIČIUS, V. BARTUSEVIČIUS IR J. TAUBER

SU PRO GRA MOS AT LI KĖ JAIS

2008-08-3-5 Hütenfelde vyko 28-asis Lietuvių kultūros instituto (LKI) suvažiavimas bei mokslinė
konferencija. Instituto narius, kviestinius svečius bei visus besidominčius į Rennhofo pilį sukvietė jubiliejinė Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo tema: „Nuo ‘Ober Ost’ iki
Lietuvos Respublikos: 1918-ųjų vasario 16-oji iš istorinės perspektyvos“.
Tradicinį vokiečių kalba vykstantį LKI renginį penktadienio vakarą Renhofo pilies salėje sveikinimo

kalbomis pradėjo instituto vedėjas
dr. Vincas Bartusevičius, Vokietijos Federacinės Respublikos Šiaurės Rytų kultūros instituto mokslinis
bendradarbis, Vokietijos-Lietuvos
forumo valdybos pirmininkas dr. Joachimas Tauberis, LR ambasadorius
Vokietijoje Evaldas Ignatavičius bei
Lietuvos vokiečių bendrijos pirmininkas Hardis Metas (Hardy Mett).
Prieš suvažiavimą netikėtai sunegalavus svečiui kunigaikščiui Inigo
Fürst von Urachui, kuris ketino pristatyti savo senelio Baden-Würtem-

bergo žemės hercogo Wilhelmo von
Uracho užrašus apie pastarojo numatytą paskyrimą Lietuvos karaliumi Mindaugu II 1918-aisiais metais,
pirmąjį pranešimą skaitė J. Tauberis,
kuris kalbėjo apie Mažojoje ir Didžiojoje Lietuvoje gyvenusių etninių lietuvių mentaliteto skirtumus ir
jų priežastis.
Antrąją suvažiavimo dieną
pradėjo Erfurto universiteto Max
Weber kolegijos doktorantas Christian Westerhoff, pristatęs pranešimą
„Priverstiniai darbai Pirmajame pa-

jos valdybos pirmininkas.
Lietuvai vėl tapus nepriklausoma veikla pasikeitė. Sąjūdžio ir
pirmaisiais nepriklausomybės metais dr. Jonas Norkaitis padėdavo
ten, kur buvo prašomas. Daug dirbo
vertėju, ypač prof. V. Landsbergiui.
Dabar jis rūpinasi, kad jauni lietuviai gydytojai gautų progos stažuotis Vokietijoje. Anksčiau skaitydavo

komentarus „Laisvės“ radijuje, o dabar atidžiai seka Lietuvos gyvenimą
ir karts nuo karto parašo straipsnius,
komentarus arba skaitytojo laiškus
įvairiomis temomis. Ypač didelį rūpestį jam kelia neteisinga mokesčių
sistema Lietuvoje ir liūdnas faktas,
kad turtingieji tampa vis turtingesni,
o vargšai vis vargingesni. Jo nuomone, valstybė turi daugiau rūpintis

socialiniu teisingumu. Jis dažnai cituoja savo tėvą, kuris jam sakydavo:
padėk vargšui, turtuolis pats gali susitvarkyti.
Reikia palinkėti dr. Jonui Norkaičiui Dievas palaimos ir ilgų metų,
geros sveikatos, stiprybės, kad galėtų pasidžiaugti pasiektais laimėjimais ir tęsti savo gerus darbus!
Andrius Šmitas

2008 Lapkritis / Pasaulio lietuvis

21

plb kraštų žinios

sauliniame kare: ‘Ober Ost’ vadovybės laikotarpis“. Didžiajai daliai
klausytojų faktas apie Lietuvos visuomenės išnaudojimą Pirmojo pasaulinio karo metais buvo naujas.
Su Vasario 16-osios akto paskelbimo istoriniu kontekstu savo
kalboje klausytojus supažindino Lietuvos istorijos instituto XX a. istorijos
skyriaus vedėjas dr. Česlovas Laurinavičius. Jo teiginį, jog dabartinė
Lietuvos vidaus ir užsienio politika
labiau atspindi Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės tradicijas, nei pernelyg nacionalistinio Vasario 16-osios
akto dvasią, lydėjo itin gyva diskusija. Po pietų pertraukos dr. Andreas
Fülberth pristatė pranešimą apie Kauno kaip laikinosios Lietuvos sostinės
funkciją iki 1939 m. Dalykinę antrosios suvažiavimo dienos dalį Joachimas Tauberis užbaigė pranešimu apie
Lietuvos užsienio politikos bruožus
1920-1939-ųjų metų laikotarpiu.
Pasikeitus suvažiavimo įspūdžiais vakare dalyviai dar kartą susirinko į pilies salę, kur jų laukė
Klaipėdos universiteto Menų fakulteto paruošta koncertinė programa.
Skambėjo Valentinos Vadoklienės
atliekamos melodijos. Pianinu akom-

28-OJO ELKI 28-OJO SUVAŽIAVIMO
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panavo Irena Pečiūrienė, o Vytautas
Tetenskas grojo birbyne. Pasibaigus
koncertui suvažiavimo dalyvius į
bendrą pobūvį pakvietė ambasadorius Evaldas Ignatavičius.
Sekmadienio rytą suvažiavimo
dalyviai klausėsi Giesseno universiteto profesoriaus Hans-Jürgen Bömelburgo pranešimo apie lietuvių ir lenkų
santykius atkūrus nepriklausomą Lietuvos valstybę. Didelio dalyvių susidomėjimo susilaukė profesoriaus demonstruojamos šiuos santykius iliustruojančios to meto karikatūros.
„Vasario 16-osios reikšmė nebuvo visiškai aiški“, – pristatydamas
suvažiavimo išvadas teigė J. Tauberis. Anot jo, viena vertus, tai buvo
lietuvių antivokiškos veiklos išdava, kita vertus – bendradarbiavimo
su vokiečiais pasekmė. Pritardamas
Č. Laurinavičiaus išsakytai minčiai,
kad „Vasario 16-osios kelias nebuvo
tiesus, bet teisingas“, Tauberis kalbėjo apie Vasario 16-osios mitą, po
1945-ųjų padėjusį išeivijoje gyvenantiems lietuviams išsaugoti lietuvybę ir telkti pastangas atstatant nepriklausomą Lietuvos valstybę.
Suvažiavimo organizatoriai
džiaugėsi šiųmečio renginio daly-

DA LY VIAI
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vių gausa ir aktyvumu dalyvaujant
diskusijose, o pastarieji – įdomiais
pranešimais ir organizatorių svetingumu. Ypatingo svečių dėmesio susilaukė suvažiavimo metu Rennhofo
pilies foje atidaryta fotoparoda, kuri
pristatė šią vasarą vykusios Vokietijos LB, Lietuvos ambasados Vokietijoje bei Klaipėdos savivaldybės
organizuotos kelionės olandų burlaiviu „Flying Dutchman“ iš Kylio
į Klaipėdą įspūdžius. Suvažiavimo
dalyviai džiaugėsi ne tik šauniomis
fotografijomis, bet ir kartu su paroda Hütenfelde veikiančio Europos
lietuvių kultūros centro pastangomis
įkurta galerija, kuri ir ateityje pilies
lankytojus kvies maloniam pasivaikščiojimui.
1981 m. Vokietijoje įsteigtas
visuomeniniais pagrindais veikiantis
Lietuvių kultūros institutas šį suvažiavimą organizavo glaudžiai bendradarbiaujant su Vokietijos-Lietuvos
forumu, LR ambasada Vokietijoje,
Vokietijos LB bei Europos lietuvių
kultūros centru. Kaip ir kiekvienais
metais, ir šio suvažiavimo darbus
planuojama išleisti atskiru leidiniu.
Europos lietuvių
kultūros centro inf.
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Baltų vaikai
Prasidėjo ruduo. Visus kankina klausimas, ar dar ilgai išsilaikys
vasariški orai. Su kiekviena diena
saulės šypsnys vis vėsesnis, bet saulėtų dienų laukiame labiau nei vidurvasarį. Neišsiskleidę sodo žiedų
pumpurai prašo pratęsti vasarą, atrodo, jog žydėtų dar ne vieną mėnesį.
Tik nuo šakų svyrantys vaisiai primena – vis dėlto ruduo...
Dažnai rudenį gyvename vasariškais prisiminimais, o Rochesterio Lietuvių Bendruomenė tikrai turi
ką prisiminti. Birželio 21-mą dieną
lietuvių organizacija „Baltų vaikai“,
kurios įkvėpėjas – Lietuvos Respublikos Garbės konsulas Rochesteryje
Rimas Česonis, sukvietė visus ročesteriečius į ilgiausios dienos ir trumpiausios nakties – t.y. Joninių šventę.
Šiais metais šventė vyko nuostabioje
Jean ir Andriaus Naujokų sodyboje
Webster, NY. Svečių sugūžėjo arti
100-to, ne tik iš Rochesterio, bet ir
iš apylinkių bei Kanados.
Pagal Joninių tradiciją kiekvienas šventės dalyvis turėjo praeiti
vainikais apipintus vartus ir būti nupraustas Rasos vandeniu. Skambėjo
lietuviškos dainos, lydimos Janinos
Jakubauskienės akordeono garsų,
sukosi rateliai.
Šventę vedė nenuilstamos vedėjos Regina Juodeikienė ir Virginija Mockevičienė. Pasivaišinę visi sugūžėjo prie laužo. Ąžuolų vainikais
buvo padabinti šventės kaltininkai
– Jonai ir Janinos. Žaidėm gausybę
žaidimų, konkursų, atrakcionų.
Vidurnaktį visi patraukė ieškoti paparčio žiedo, kurį rado Janina
Jakubauskienė.
Šventė tęsėsi iki pat paryčių
su linksmom dainom ir nuostabia
nuotaika. Tikime, kad Lietuva jautė,
su kokia meile toli nuo gimtųjų namų liejosi mūsų dainos.
„Baltų vaikai“ šiemet buvo
surengę ir labdaringus pietus Tėvo
dienai. Surinktos lėšos buvo skiriamos Šv. Jurgio parapijos 100 metų
jubiliejui, kuris buvo švenčiamas
spalio 11-12 d. Dar keletas labdarin-

BEVEIK

JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE

VI SA

„BALTŲ

VAI KŲ “ OR GA NI ZA CI JA

gų pietų buvo suorganizuota kiek vėliau. Jų lėšos bus skirtos kauniškiui,
Lietuvos jaunimo futbolo rinktinės
nariui, sergančiam cukriniu diabetu,
Mariui Miškiniui, taip pat buvusiam
rochesteriečiui, krepšininkui Mindaugui Borutai, kuris sirgo vėžiu,
bet dar tebesigydo Lietuvoje.
„Baltų vaikai“ ir toliau aktyviai dalyvaus visuomeniniame Rochesterio gyvenime ir visus džiugins

ne tik savo renginiais, bet ir sugebėjimu užjausti, padėti, dalintis. „Niekada neužmirškime, kad, įmesdami
į pasaulio iždą nors mažiausio gėrio
dalelę, mes jau geriname pasaulį“
(M. Pečkauskaitė).
Ilona Bačkuvienė
Apie „Baltų vaikus“. Organizacija susikūrė 2005 m. ir šiuo metu jungia 28 narius (22-suaugusius ir
6 vaikus). Dauguma jos narių – tai
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PARAPIJOS

SA LĖ JE

„BALTŲ

VAI KŲ “

ŠEI MI NIN KIŲ BŪ RE LIS RUO ŠIA LAB DA RIN GUS PIE TUS :

REDA B. JUODEIKIS, JANIJAKUBAUSKIENĖ, ILONA BAČKUVIENĖ , I R MUN DA B ER GOLTZ , R E GI NA J UO DEI KIE NĖ , N I JO LĖ K U ČINS KIE NĖ
NA

IR

JONINĖSE JANINA JAKUBAUSKIENĖ
NIJOLĖ DRAUGELIS

JONINIŲ VEDĖJOS REGINA JUODEIVIRGINIJA MOSKEVIČIUS

KIE NĖ IR
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trečiosios bangos imigrantai, tačiau
mielai priimami visi norintys. Šiais
metais kovo 29 d. susirinkę „Baltų
vaikai“ priėmė į savo būrį dvi naujas
šeimas. Organizacijos tikslas: garsinti Lietuvos vardą, puoselėti lietuvišką kultūrą, papročius bei tradicijas, dirbti kartu su kitomis Šv. Jurgio
parapijos ir kitomis lietuvių organizacijomis, rinkti lėšas labdarai.
„Baltų vaikai“ jau yra surengę
keliolika renginių vieni ir su kitomis
organizacijomis – 2005 m. Užgavėnes, Motinos dieną, Jonines; 2006
m. – Melagių jomarką, Motinos dieną, „Baltų vaikų“ televiziją, cepelinų pietus, Naujųjų metų sutikimą;
2007 m. – Vasario 16-osios minėjimą, Lietuvių dieną; 2008 m. – Užgavėnes, cepelinų pietus Tėvo dienai,
Jonines.
„Baltų vaikai“: tel. /585/377-7281 – Regina Juodeikienė;
/585/-598-4205 – Reda B. Juodeikis;
email:
baltu_vaikai@yahoo.com;
internetinė svetainė http://baltuvaikai.multiply.com/
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Žmogus, populiarinęs ir išeivijos kūrėjus
Kai rugsėjo 21 d. Chicagos
Jaunimo centro rūmų didžiojoje salėje vyko Chicagos lietuvių operos
kolektyvo pagerbimo pobūvis, pranešimą skaitė specialiai iš Vilniaus
pakviestas muzikologas Vaclovas
Juodpusis. Jis apie išeivijos muzikus, čia veikiančius meno kolektyvus, pasirodo, išmano geriau nei čia
gyvenantys.
V. Juodpusis ilgą laiką Lietuvos radijuje vedė laidą „Tautiečių
balsai“, kur pasakodavo apie išeivijoje dirbančius muzikus bei čia įsikūrusius kolektyvus, transliuodavo
muzikinius įrašus. Yra ruošęs ir ciklą „Muzikinės sukaktys“, kuriame
kartais irgi skambėdavo išeivių muzika. Beje, Lietuvos radijuje ir televizijoje sukaktuvininkas praleido
daug metų.
V. Juodpusis per savo gyvenimą yra sukaupęs daug medžiagos
apie išeivijos muziką, kurią perdavė
radijo bangomis ar išleistose knygose, tačiau anksčiau jis neturėjo progos paviešėti šioje Atlanto pusėje. O
šiemet kultūros darbuotojas Dėdės
Semo kraštą aplankė net du kartus.
Pavasarį muzikologas Amerikoje
viešėjo su Lietuvos muzikų rėmimo
fondo direktore Liucija Stulgiene, o
rudenį jau atvyko vienas – ilgesniam
laikui.
„Pavasarį J. Žilevičiaus-Kreivėno muzikos archyvą pamačiau,
galima sakyti, iš tolo – tik trumpai
stabtelėjęs tarpduryje, o šį kartą galėjau jame padirbėti visą dieną“, –
sakė vilnietis, kai sutikome jį prie atsirinktos medžiagos, kurios kopijas
išsivežė į Lietuvą. Jį labai domino
išeivijoje daug dirbusio kompozitoriaus Vlado Jakubėno harmonizuotos liaudies dainos, kurių natų muzikologas nebuvo matęs. V. Juodpusis
taip pat išsivežė archyve rastų „Lietuvos“ ansamblio įkūrėjo ir vadovo
muziko J. Švedo laiškų kopijas.
Svečias iš Vilniaus mums padovanojo prieš pat kelionę į Chicagą
išleistą knygą, pavadintą „Tai buvo...“ su paantrašte „Muzikinės kul-

MUZIKOLOGAS VACLOVAS JUODPUSIS IŠ VILNIAUS RENKA MEDŽIAGA J. ŽILEVIKREIVĖNO ARCHYVE CHICAGOJE. E. ŠULAIČIO NUOTR.

ČIAUS -J.

tūros atspindžiai“. Šiame 528 puslapių leidinyje sukaupta tik dalis autoriaus įvairiuose leidiniuose spausdintų ar dar nespausdintų straipsnių,
pasisakymų, tekstų apie lietuvių muzikos kūrėjus ir atlikėjus, gyvenusius
ar tebegyvenančius ne tik Lietuvoje,
bet ir užsienio kraštuose, taip pat ir
apie užsienio kraštų muzikus, viešėjusius Lietuvoje, čia koncertavusius.
Taip pat joje rašoma ir apie Lietuvos
radiją bei televiziją, kur autoriui teko nemaža metų darbuotis. Visa tai
išreiškiama per prizmę autoriaus,
kuris pusę šimtmečio dalyvauja Lietuvos muzikiniame gyvenime.
Mums įdomu, kad knygos autorius nemaža rašo ir apie išeivius
muzikus, muzikai artimus žmones
bei jų muzikinius kolektyvus. Todėl čia ilgesniais ar trumpesniais rašiniais yra apžvelgiami: Jeronimas
Kačinskas, Vladas Jakubėnas, Giedra Gudauskienė, Bronius Budriūnas,
Alfonsas Mikulskis, Ona Mikulskienė, Juozė Krištolaitytė Daugėlienė,
Vytautas Strolia, Algirdas Brazis,

Kazys Skaisgirys, Salomėja Narkeliūnaitė, Valteris Kristupas Banaitis,
Chicagos Lietuvių operos kolektyvas, Čiurlionio ansamblis bei kiti
žmonės ir muzikiniai vienetai.
Muzikologas V. Juodpusis šiemet švenčia 70-metį. Jubiliejui skirtas vakaras vyko Vilniaus Rotušėje.
Pagerbti jubiliato susirinko visas
būrys muzikų, kultūros darbuotojų.
V. Juodpusis, be kitų pareigų, Stasio
Vainiūno namuose (A. Goštauto g.
2–41) trečiadieniais (nuo rugsėjo iki
gegužės mėn.) veda muzikos ir poezijos vakarus (pradžia 6 v. v.).
Sukaktuvininko darbus išvardinti būtų nelengva: jis LR Kultūros
ministerijos vyr. specialistas muzikai, Lietuvos muzikų draugijos tarybos narys, „Muzikos barų“ žurnalo
atkūrėjas ir ilgametis redaktorius,
„Muzikos kalendorių“ (jau greitai
bus dvidešimtasis) sudarytojas ir redaktorius, už muzikologinius darbus
apdovanotas Vlado Jakubėno premija (1993 m) ir t.t.
Edvardas Šulaitis
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Kieta vyriausiosios redaktorės kėdė

„Draugo“ dienraščio 100-mečiui artėjant Danutė Bindokienė, 19932007 m. redagavusi šį leidinį, dalijasi prisiminimais iš šio sunkaus, bet įdomaus ir prasmingo savo gyvenimo laikotarpio.

DANUTĖ BINDOKIENĖ SU „DRAUGO“ REDAKCIJOS SVEČIU GEN. JONU KRONAMERIKOS LIETUVIU, TAPUSIU NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS KARIUOMENĖS

KAI ČIU ,
VA DU

Ilgametį „Draugo“ redaktorių ir kartu moderatorių kun. Praną
Garšvą Viešpats pas save pasišaukė
1993 m. sausio 24 d. Tą patį vakarą
„Draugo“ redakcijos patalpose įvyko
leidėjų – Lietuvių katalikų spaudos
draugijos direktorių tarybos – posėdis ir buvau oficialiai patvirtinta vyriausia „Draugo“ redaktore. Kadangi
iš esmės „Draugas“ priklausė t. marijonams (jie Direktorių taryboje sudarė daugumą), moderatoriumi paskirtas kun. Viktoras Rimšelis, MIC.
Apsidžiaugiau gavusi tokį patarėją,
nes kun. Rimšelis vienu metu net buvo vyr. redaktoriumi, labai rūpinosi
visais – ne tik dvasiniais, bet ir finansiniais „Draugo“ reikalais, rašė
puikius religinio turinio straipsnius,
o kiek vėliau jo iniciatyva buvo įkurtas Draugo fondas, pasiryžęs sutelkti
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milijoną dolerių nuolat lėšų stokojančiam dienraščiui paremti.
Kun. Pranas Garšva turėjo
„uždarą“ kabinetą netoli pagrindinių, į redakcijos antrąjį aukštą vedančių laiptų. Jo rašomasis stalas ir
visi kiti „paviršiai“ buvo apkrauti
straipsnių bei įvairių popierių šūsnimis (kai kur net iki lubų), stalčiai
ir spintelės grūste prigrūstos įvairios
medžiagos. Buvo kažkaip nedrąsu
sklaidyti tuos popierius, didžiąją dalį be atodairos versti į šiukšlių dėžes,
nes spausdinti jau nebetiko. Reikėjo
dviejų savaičių, kol pagaliau kabinetas ištuštėjo – galėjau jį pavadinti
savu. Neilgai trukus supratau, kaip
greitai tie „popieriai“ gausėja – jeigu
kasdien nebūčiau pasistengus visko
peržiūrėti ir atrinkti netinkamus, mano rašomasis stalas būtų pasidengęs
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tokiu pat storu popierių sluoksniu.
Vos pradėjus dirbti paaiškėjo,
kad redakcijoje trūksta pagrindinių
„darbo įrankių“. Tiek kun. Garšva,
tiek kitos redaktorės naudojo tik paprastas, labai senoviškas rašomąsias
mašinėles. Iš tiesų visame pastate
nebuvo jokios elektrinės mašinėlės, tad visų pirma paprašiau, kad
administratorius man tokią įtaisytų.
Susidūriau su opozicija ir labai jau
įprastu lietuviams: „bet visuomet
taip buvo, visi apsiėjo su paprasta mašinėle, kam reikia keisti“. Po
daugybės prašymų ir įtikinėjimų pagaliau buvo nupirkta elektrinė rašomoji mašinėlė.
Tuo metu susilaukdavome
ypač daug svečių iš Lietuvos: politikų, finansininkų, žurnalistų, menininkų ir eilinių žmonių. Visiems, atrodo, buvo įdomu pamatyti tą Amerikoje leidžiamą dienraštį ir, žinoma,
jo redakciją. Pagrindiniai klausimai
buvo tie patys: kaip jūs, gyvendami
toli nuo Lietuvos, mokate kalbėti ir
rašyti lietuviškai, tiesa, „senoviškai“, bet visgi lietuviškai? Kaip gali
redakcija dirbti be kompiuterių, interneto, elektroninio pašto? Kaip gali trys žmonės kasdien išleisti laikraštį, kai Lietuvos redakcijose, net
provincijų miesteliuose, dirba gausūs būriai žurnalistų, redaktorių ir
kito personalo?
Į tokius klausimus buvo nelengva atsakyti, nors mes puikiai
žinojome tikrąją priežastį: finansų
stoka. Redaktoriai gaudavo minimalias algas, dirbome be galimybių
gauti pensiją, be apdraudos. Didžioji
dalis senųjų bendradarbių atsisakydavo net ir to menko honoraro, kurį mokėdavo „Draugas“ – jie žinojo
sunkią lietuviškos spaudos padėtį.
Problema kildavo, kai pradėjome
ieškoti bendradarbių iš Lietuvos.
Pirmas klausimas visuomet būdavo:
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kiek mokate honoraro? Daugeliui jis
atrodė juokingai mažas ir atsisakydavo bendradarbiauti. Visgi buvo ir
kilnių išimčių.
Vieną dieną į mano kabinetą
užėjo Jonas Žebrauskas – Lietuvoje
buvęs miškininkas, mėgstąs parašyti
viena ar kita tema, ypač korespondencijas iš lietuviškos veiklos Chicagoje. Tai buvo žilaūsis, ypač malonus, pagyvenęs, bet labai jaunos
dvasios žmogus.
–Jums reikia kompiuterio, –
tuoj pat pareiškė.
–Apsieiname ir be jo. Pasirodo, kad straipsnius galima ir žąsies
plunksna rašyti, o rinkėjos vis tiek
surenka ir į laikraštį patenka, – mėginau pajuokauti, nes jo žodžiai atskleidė nelabai malonią tiesą – mums
redakcijoje daug ko trūko.
–Aš pirkau naują kompiuterį,
tai galėčiau senąjį jums padovanoti,
– ramiai dėstė svečias. – Tereikės tik
prijungti ir galėsite naudoti, matysite, bus daug lengviau...
Netrukus ant mano rašomojo
stalo atsidūrė nedidukas, paprastas
kompiuteris. Pradžioje jis ne tik nepalengvino darbo, bet dar trukdė, kol
perpratau visokias kompiuteriškas
plonybes. O kai perpratau, pradėjau
kaulyti, kad visai redakcijai kompiuterius įtaisytų. Praėjo metai ir kiti,
kol prašymas buvo išpildytas. Darbas iš tiesų palengvėjo, ypač pirmojo puslapio redaktorei, nes žinias iš
Lietuvos (ELTos ir kitas) galėjo gauti tą pačią dieną ir išspausdinti jau
rytojaus laidoje.
,,Draugas” ar ,,Draugė”?
Kun. Pranas Garšva buvo
prityręs redaktorius, daręs griežtus
nutarimus, kietai laikęsis savo įsitikinimų ir nuomonės. Jeigu jis kartą
pasakė ne, vargiai kada tą nutarimą
kas būtų galėjęs pakeisti. Jo vietą
perėmus „neišbandytai“ redaktorei,
ir dar moteriai, daugeliui, matyt, atrodė, kad dabar ją galima kreipti į
bet kurią pusę, net panaudoti savo
tikslams, tad porą trejetą metų teko
tvirtai kulnais įsispirti į grindis ir
nesitraukti nuo savo užsibrėžtų tiks-

lų. Įsitikinę, kad vyr. redaktorė visgi
turi „nugarkaulį“, šiek tiek atlyžo ir
bent iš dalies paliko ramybėje. Kai
kam pirmoji moteris vyr. redaktorė
visoje „Draugo“ istorijoje buvo apskritai nepriimtina, pvz., prel. Ladas
Tulaba, siųsdamas straipsnius iš Romos ar šiaip kuriuo reikalu, visuomet kreipdavosi į moderatorių kun.
Viktorą Rimšelį, MIC, liepdamas
medžiagą perduoti „tai moteriškei“.
Tačiau didžioji skaitytojų ir bendradarbių dalis pasikeitimą priėmė palyginti palankiai ir stengėsi bendradarbiauti, pasakyti gerą žodelį.
Perimdama šias pareigas, Direktorių tarybai tiesiai šviesiai pasakiau, kad aš nesu kun. Garšva – nepaisant, kaip jį mėgau ir gerbiau, bet
noriu pasilikti prie savojo aš, prie
savų metodų ir nuomonių. Žinoma,
„Draugo“ kryptis nesikeis ir negali
keistis: bus griežtai laikomasi krikščioniškųjų, lietuviškųjų vertybių, bet
bus ir pasikeitimų. Tolerantiškumo
ir humaniškumo pavyzdžiu pasirinkau 41 metus ėjusį vyr. redaktoriaus
pareigas Leonardą Šimutį, kuris neužsidarė vien „savame kieme“, bet
buvo atlaidus kitaip manantiems,
mokėjo su visais sugyventi, nors
dažnai buvo puldinėtas, bet sugebėjo garbingai apsiginti.
Buvau tvirtai apsisprendusi,
kad „Draugas“ turi būti „draugiškas“, t.y. turi tapti visų užsienio lietuvių dienraščiu, nepaisant, kuriai
imigrantų „bangai“, kuriai politinei
partijai ar organizacijai jie priklauso. Nors ir mažais žingsniais, visus
15 metų ėjau ta kryptimi ir, tikiu, ilgainiui kelionės tikslas buvo bent iš
dalies pasiektas. Tačiau visų pirma
reikėjo dairytis darbuotojų, kad galėčiau užpildyti atsiradusias redakcijoje spragas.
,,Draugas” angliškai
„Draugas“ gimė 1909 m. pirmosios bangos lietuvių imigrantų
dėka. Po Antrojo pasaulinio karo į
JAV atvykusi imigrantų banga gausiai jungėsi į dienraščio skaitytojų,
bendradarbių, redaktorių ir kitų darbuotojų gretas. Tačiau ilgainiui lai-

ko slinktis tuos aktyviuosius „Draugo“ draugus nusinešė Amžinybėn ir
dienraščio prenumeratorių mažėjo,
o neseniai atvykusieji iš Lietuvos jų
iš esmės nepapildė. Pradėta dairytis
naujų skaitytojų ir dėmesys nukrypo į gausius Lietuvos Vyčių organizacijos narius bei jaunesniųjų kartų
lietuvius, kuriems skaityti lietuvių
kalba jau buvo sunku arba visai neįmanoma. Jeigu, sakykim, „Draugo“
vienas puslapis būtų paskirtas angliškai kalbantiems, spausdinamas
anglų kalba, gal daugiau skaitytojų
atsirastų? Toks pasiūlymas vis iškildavo ir Direktorių tarybos posėdžiuose, ir net redakcijoje.
Prieš šią mintį aš griežtai pasisakiau, nes žinojau, kas atsitiko su
kai kuria etniška spauda, kai „koją į
roges įkėlė angliškoji laputė: netrukus ji įsirangė visa ir vietos nebeliko
pirmykštei kalbai“. Galbūt, užuot to
angliško puslapio, būtų verta kartą
per savaitę išleisti papildomą „Draugo“ laidą anglų kalba...
Tik kas ir kaip šį darbą turėtų
– ir galėtų – atlikti? Akys vėl nukrypo į tą pačią pusę, kur vis krypdavo,
kai atsirasdavo naujų užmojų ar darbų: vyr. redaktorę.
Sumanyta – padaryta. 1996 m.
liepos 9 d., „Draugui“ švenčiant 87
m. gyvavimo sukaktį, buvo išleista
pirmoji šeštadieninė laida anglų kalba – „The Friend“. Tai buvo taip pat
6 psl., tolygaus formato ir išvaizdos
leidinys, kurio medžiaga parinkta iš
visos savaitės dienraščių ir išversta
į anglų kalbą. Ilgainiui atsirado ir
vienas kitas bendradarbis, kuris rašė
tiesiog angliškai. Laida buvo išsiuntinėta pagal turimus Lietuvos Vyčių ir kitus adresus, raginant „The
Friend“ paskleisti kuo plačiau, kad
kiti angliškai skaitantys lietuvių (ir
nelietuvių) kilmės žmonės apie jį
sužinotų ir užsiprenumeruotų.
Atsiliepimai iš angliškai skaitančių buvo teigiami. Pradėjo plaukti ir prenumeratos. Tačiau lietuviškoji visuomenė buvo labai neigiamai
nusiteikusi: anglų kalba leidžiamas
„Draugas“ – tikra šventvagystė, pirmųjų dienraščio sumanytojų ir leidė-

2008 Lapkritis / Pasaulio lietuvis

27

plb kraštų žinios

jų idėjos išdavimas! Direktorių taryba pradėjo svyruoti, o administracija
dūsauti, kad naujų prenumeratorių
skaičius nepadengia leidybos išlaidų
(už laidos paruošimą nebuvo mokama, o tik už spausdinimą). Praėjus
maždaug pusmečiui, šeštadieninė
laida anglų kalba buvo sustabdyta...
Ir šiandien esu įsitikinusi, kad visgi
ji galėjo įleisti šaknis ir būtų sulaukusi gausaus skaitytojų būrio, žinoma, aš nebūčiau sutikusi visą laiką
„The Friend“ redaguoti.
Svečiai pas mus – ir mes svečiuose
Mėgome tvirtinti, kad „Draugo“ redakcijos durys yra visuomet ir
visiems atviros: niekuomet nesame
tiek užimtos, kad nerastume valandėlės laiko pabendrauti su užsukusiais
į redakciją, nepaisant, ar jie čikagiečiai, ar iš priemiesčių, ar iš tolimų
vietovių – net Lietuvos. Atrodo, kad
mūsų kvietimą lietuviškoji visuomenė priėmė ir juo naudojosi. Nebuvo
dienos, kad nesulauktume bent vieno ar net viso būrelio svečių. Stengiausi visus supažindinti su kitomis
redaktorėmis ir redakcijos darbuotojomis, parodyti mūsų nuostabiuosius
archyvus, kur įrišti visi „Draugo“
numeriai nuo pat pirmosios dienos,
nusivesti į spaustuvę, kad pamatytų, kaip tas dienraštis spausdinamas.
Nepaisant trukdomo laiko, tai buvo
vienos maloniausių pareigų, ypač
kai svečiai atvykdavo iš toliau, net
Pietų Amerikos, net Lietuvos.
O tie mūsų lietuvaičiai iš tėvynės tikrai mėgdavo keliauti! Atvykę Chicagon, būtinai užeidavo ir
į redakciją. Sulaukėme rašytojų, poetų, muzikų, solistų, gydytojų, politikų, menininkų, ministrų, vyskupų
bei kitų dvasininkų (net arkivysk.
Audriaus J. Bačkio), bankininkų,
žurnalistų ir eilinių žmonių, kuriuos
giminaičiai atsivesdavo į „Draugą“
supažindinti su vieninteliu lietuvišku dienraščiu, leidžiamu už Lietuvos ribų (didžioji dalis lankytojų net
nežinojo, kad Amerikos lietuviai turi savo dienraštį). Buvo ypač didelė
šventė, kai į redakciją atvyko (ir ne
vieną kartą) prof. Vytautas Land-
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sbergis su žmona Gražina Landsbergiene. Įsimintini prezidento Valdo
Adamkaus vizitai. Daug malonumo
sudarė Lietuvos kariuomenės vado gen. mjr. Jono Kronkaičio apsilankymas, Lietuvos ambasadoriaus
Vašingtone Stasio Sakalausko, LR
gen. konsulų Chicagoje – Giedriaus
Apuoko, Arvydo Daunoravičiaus pasisvečiavimai. Neišdildomą įspūdį
paliko dail. Evos Labutytės vizitas,
bet buvo daugybė ir kitų apsilankymų, kurių niekuomet neužmiršiu.
Gaila, kad anksčiau nesusiprasta
įsitaisyti knygos, kur svečiai galėtų
palikti savo autografus ir nuomones,
tačiau ir pastaraisiais keleriais metais daugybė puslapių mirgėte mirga apsilankiusių redakcijoje gražiais
žodžiais, linkėjimais.
Buvo malonu bendrauti su
mūsų visuomenės veikėjais, lietuviškos veiklos varikliais: JAV Lietuvių Bendruomenės vadovybe, PLB
valdyba, LB apygardų, apylinkių
valdybomis, Lietuvių fondo vadovybe ir kitais – tiek labiau žinomais,
tiek mažiau visuomenei pažįstamais
mūsų tautiečiais. Kiekvienas jų buvo sutiktas kaip mielas svečias! Mano redaktorės kartais nusiskųsdavo,
kad jaučiasi beveik kaip zoologijos
sodo įnamiai, kur kiekvienas gali
„apžiūrėti“, o atvykus svečiams, net
ir trumpas pabendravimas sutrukdo
darbą – juk dienraštis turi būti paruoštas laiku ir atiduotas spaustuvėn...
„Draugo“ redakcija dirbo penkias dienas savaitėje, tačiau vyr. redaktorės darbas nesibaigdavo vien
redakcijoje – savaitgaliais tekdavo
dalyvauti įvairiuose lietuviškuose
renginiuose, išvykti dienraščio reikalais ir į tolimesnes vietoves – Los
Angeles, St. Petersburgą, Baltimorę,
Detroitą, Clevelandą, Phoenix (Arizona), net Kanadą ir kitur. Kadangi
visoje Amerikoje turime „Draugo“
skaitytojų, su jais asmeniškai susipažinti, pabendrauti, pasikalbėti
buvo ypač svarbu, nes tai visuomet
atnešdavo dienraščiui ir naujų prenumeratų, ir finansinės paramos.

Pasaulio lietuvis / 2008 Lapkritis

Neeilinis
Gražutės
Šlapelytės
Sirutienės
gimtadienis
1909 m. lapkričio 29 d. Vilniuje gimusi Gražutė Šlapelytė Sirutienė minės savo 99-ąją sukaktį.
Toks metų skaičius mūsų visuomenėje dažnai nepasitaiko, ypač kai jį
mini Lietuvoje bei išeivijoje gražiai
pasireiškusi žymios vilniečių šeimos
palikuonė.
Trumpai apibūdinant Gražutė
Šlapelytė Sirutienė yra visuomenininkė ir lietuvių iniciatyva Vilniuje
1996 m. atidarytas jos tėvų Marijos
ir Jurgio Šlapelių vardo namas-muziejus (Pilies 40, LT-01123 Vilnius).
Ji yra šio muziejaus steigėja ir fundatorė. Atgavusi senamiestyje nacionalizuotą savo tėvų namą jį padovanojo Vilniaus miestui ir jame
įkūrė savivaldybei priklausantį muziejų. Po motinos mirties Vilniaus
universiteto bibliotekai perleido tėvų sukauptą archyvą ir biblioteką, o
Lietuvių kalbos institutui – tėvo per
dešimtmečius rinktą žodyninę medžiagą.
Sukaktuvininkė lenkų okupacijos metu, 1927 m., Vilniuje baigė
Vytauto Didžiojo gimnaziją, 1937
m. Vilniaus universitete gavo filosofijos ir lenkų bei lietuvių filologijos
diplomą. 1932 m. mokytojavo Švenčionių gimnazijoje, o 1933-1937 m.
Vytauto Didžiojo gimnazijoje dėstė
lietuvių kalbą ir Lietuvos geografiją. Nuo 1939 m. dirbo Lituanistikos
institute Kaune ir Vilniuje. 1942 m.
Vilniuje ištekėjo už Aloyzo Siručio
(1910-1990).
1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 1949 m. atvyko į JAV, tarnavo
banke ir dalyvavo visuomeninė-
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je, „Marijos ir Jurgio Šlapelių archyvas“ (2006). Neeiliniu reveransu J.
ir M. Šlapelių biografijoms yra U.
Damševičiaus ir J. Matonio 2004 m.
sukurtas kompaktinis video diskas,
pavadintas „Ištikimi lietuviškam žodžiui“. Visa tai atlikta G. Šlapelytės
Sirutienės lėšomis, kaip ir atgauto namo remontas bei metų metais
besitęsianti muziejaus globa. Prezidentas 2000 m. ją apdovanojo 5-ojo
laipsnio Gedimino ordinu. 2000 m.
ji yra gavusi „Vilniaus garso“ premiją, Draugo fondo garbės narės bei
kitus žymenis.
Tiesiogiai ar per savo įsteigtą
fondą „Gražutė Sirutis Foundation“

GRAŽUTĖ STUDIJŲ

ME TAIS

je lietuvių veikloje. 1950 m. su kitais įsteigė Vilniaus krašto lietuvių
sąjungą Amerikoje ir aktyviai joje
veikė. Vėliau darbavosi Chicagos
lietuvių kalbos draugijos veikloje,
tvarkė draugijos rengiamas lietuvių
kalba radijo valandėles, bendradarbiavo periodikoje.
G. Šlapelytės Sirutienės rašiniai spaudoje pasirodė dar studijų
metais Vilniuje – „Vilniaus šviesoje“, po 1945 m. Vokietijoje – „Žiburiuose“, „Moterų žodyje“, „Tėvynės
sarge“, JAV – daugiausia Vilniaus
krašto temomis – „Drauge“, „Aiduose“, „Akiračiuose“, „Karyje“,
„Skautų aide“, „Moteryje“ ir kt. Devintojo dešimtmečio pradžioje talkino B. Kvikliui, rengiančiam „Lietuvos bažnyčių“ Vilniaus arkivykupijos du kapitalinius tomus.
Jos skatinimu ir lėšomis 2000
m. Vilniuje Mokslo ir enciklopedijų
leidybos institutas išleido beveik 500
psl. prof. Vl. Žuko veikalą „Marijos
ir Jurgio Šlapelių knygynas Vilniuje“. 2004 m. pasirodė jos straipsnų
rinkinys, 230 psl., „Vilnijos atgarsiai“. Taip pat M. ir J. Šlapelių sukaupta Vilniaus kultūriniam palikimui reikšminga archyvinė medžiaga
vėl G. Šlapelytės Sirutienės lėšomis
dokumentuota kitoje V. Žuko knygo-

DEVINTAJAME

DE ŠIMT ME Y JE

lietuvių kalbos žodynai, kurių medžiaga net XX a. antroje pusėje naudojosi ir J. Šlapelio bendraamžių, ir
vėliau išaugusių filologų karta. M.
Šlapelienės 1906 m. įsteigtas, net
43 metus veikęs knygynas – ne tik
Vilniaus, bet visos Lietuvos istorijoje yra unikumas. Savininkė ne kartą
buvo rusų, vokiečių ir ypač lenkų tardoma, bute ir parduotuvėje daromos
kratos, tampoma po teismus. Tai mūsų knygnešiams prilygstanti kovotoja. Tačiau yra ir kita M. Šlapelienės
„pusė“: su Kipru Petrausku 1906 m.
ji dainavo pagrindinį vaidmenį pirmajame lietuvių operos pastatyme –
Miko Petrausko „Birutėje“.
Apie XX šimtmečio pradžioje Šlapelių šeimos bendravimo ratą
liudija kad ir šie duomenys: dukters
Gražutės krikšto tėvas – dr. J. Basanavičius, kuris, atrodo, bažnyčios
dokumentuose sumaišė kūdikio gimimo mėnesį... O muziejuje tebestovi Šlapelių pianinas, kuriuo yra
skambinęs Čiurlionis...
Laimingu sutapimu Chicagoje leidžiamas dienraštis „Draugas“
gimęs tais pačiais metais, kaip ir G.
Šlapelytė Sirutienė.
G. Šlapelytė Sirutienė gyvena
pietinėje Californijoje, Santa Monicoje.
Antanas Dundzila

AME-

RI KO JE

šalia muziejaus bei minėtų leidinių
ji yra rėmusi Amerikoje ir Europoje lietuvių spaudą, parapijas bei
vienuolynus, Lietuvių Bendruomenės JAV veiklą, Bendrąjį Amerikos
lietuvių fondą (BALF), Vasario 16
gimnaziją Vokietijoje, Šv. Kazimiero akademiją Romoje bei kitas lietuvių visuomeninės, religinės veiklos
sritis.
Medicinos gydytojas, kalbininkas Jurgis Šlapelis (1876-1941)
ir jo žmona Marija (1880-1977) – tai
spalvingos asmenybės, tuometinei
lietuvių aplinkai nusipelnę vilniečiai. Medicinos praktika J. Šlapelis
beveik nesivertė. Nebandant atpasakoti jo veiklos minėtina pati vėliausia: 1920-1938 m. sudarinėti ir leisti
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Daugelio talentų savininkas

Žurnalisto, kultūros veikėjo ir mecenato Edvardo Šulaičio 80-metį pasitinkant

EDVARDAS ŠULAITIS
Edvardas Šulaitis gimė 1928
m. spalio 15 d. Kybartuose, kur ir
pradėjo lankyti gimnaziją. Per Antrojo pasaulinio karo gaisravietes
kartu su šeima pasitraukęs iš Lietuvos, mokslus baigė 1947 m. Vokietijoje, Kaselio mieste.
Atvykęs į Ameriką, 1953-1955
m., tarnavo JAV kariuomenėje. Baigęs tarnybą pasinėrė į mokslus – studijavo ekonomiką, sąskaitybą, prekybos administravimą ir žurnalistiką. Apsigyvenęs gražiame Chicagos
priemiestyje Cicero Edvardas drąsiai
įsitraukė į vietos lietuvių kultūros,
meno ir sportinio gyvenimo veiklą.
Besąlygiškas atsidavimas ir
ta neapsakoma meilė sportui – tikroji mūsų Jubiliato veiklos kelrodė žvaigždė. Apie sporto varžybas
Edvardas rašė dar Vokietijoje, rašo
atvykęs ir į JAV – bendradarbiauja
Amerikos lietuvių leidiniuose, net
kelis dešimtmečius redaguoja „Draugo“, „Laisvosios Lietuvos“ ir „Vienybės“ sporto skyrelius, yra įvairių
sporto klubų valdybų narys. Ir dabar
E.Šulaitis pagrįstai didžiuojasi, kad
jo draugystė su Valdu Adamkumi
užsimezgė būtent varžybų arenoje
(apie tai minima ir V.Adamkaus kny-
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goje „Likimo vardas Lietuva“)...
E. Šulaitis yra talentingas
straipsnių apie lietuvių išeivijos meno, kultūros ir visuomeninio gyvenimo įvykius autorius. Jo paruošta
medžiaga spausdinama daugiau kaip
dvidešimtyje JAV, Kanados, Argentinos, D. Britanijos leidinių.
Prieš kelis metus Edvardas
Šulaitis tapo Lietuvių žurnalistų sąjungos (JAV) prezidentu ir maloniai
pakvietė gimtinės plunksnos brolius
ir seses bendradarbiauti lietuviškojoje išeivijos spaudoje. Jubiliatas, dar
1993 m. tapęs Lietuvos žurnalistų sąjungos nariu, noriai bendradarbiauja ir su tėviškės spauda. Būdamas
Tarptautinės žurnalistų federacijos
narys pasižymi ir kaip fotoreporteris – savo straipsnius yra iliustravęs
beveik 4000 nuotraukų. Savo darbštumu, ištvermingumu ir erudicija
pasižymėjo būdamas ir daugiatomės
„Lietuvių enciklopedijos“ (Bostonas) redkolegijos bendradarbis. Gal
už tas pačias savybes apdovanotas
prestižine „Draugo“ redakcijos premija, o vėliau ir pripažintas Metų
žmogumi žurnalistikos srityje.
E. Šulaitis neabejingas ir scenai – dalyvavo visuose dešimtmetį
gyvavusio „Vaidilutės“ teatro renginiuose Chicagoje, kuriuos aprašė
Amerikos lietuvių spaudoje. Šiam
teatrui talkino jo dukra Laima Day,
kuri, pasirinkusi profesionalios aktorės kelią, ne tik vaidino, bet ir
režisavo kai kuriuos veikalus. Garbusis jubiliatas domisi ir muzikiniu
paveldu – steigė Vlado Jakubėno
muzikos draugiją, kurios pastangomis kompozitoriaus kūryba sugrįžo
į Lietuvą.
Darbštusis kultūros veikėjas
ypatingą dėmesį skiria gimtosios Sūduvos kraštotyrai, menui bei literatūrai. Būdamas etnokultūros žurnalo
„Suvalkija“ (Marijampolė) atstovas
JAV informuoja išeivijos intelektualus apie šį leidinį ir talkina pateikdamas jam vertingą medžiagą.
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E. Šulaitis ir jo šeima sukaupė
turtingą Amerikos lietuvių rašytojų
kūrinių biblioteką, kurią norėtų padovanoti gimtiesiems Kybartams, ypač
jei šie atgautų savivaldos teises.
Jubiliatas Edvardas Šulaitis
nuo 2000-ųjų yra Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos mecenatas, kurio kasmetinės premijos
teikiamos vieno eilėraščio konkurso
„Lygiadienio giesmė“ laureatams, o
taip pat ženkliausių poezijos, prozos
ir kūrinių vaikams autoriams. Taip jo
dėka išugdyta apie 30 šios nominacijos vertų rašytojų. Didelę paspirtį
yra gavusi ir dešimtatomio respublikinio poezijos almanacho „Ten, sidabro vingy...“ leidyba.
E. Šulaitis išsaugojo 19431944 mokslo metų gimnazisto pažymėjimą su įmantriu gimnazijos direktoriaus parašu ir jaunatviška savo
nuotrauka. Šį dokumentą, apkeliavusį pusę Žemės rutulio, jis žada padovanoti Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos, 2012-aisiais švęsiančios savo šimtmetį, muziejui.
Edvardas tebėra toks pat energingas, bendraudamas su tautiečiais
telefonu ar elektroniniu paštu, toks
pat malonus, neužmiršdamas pasveikinti begalę savo draugų tautinės šventės ar gimtadienių išvakarėse, toks pat žvalus, ieškodamas gerų
naujienų, išauginančių sparnus lietuvybei. Už nuopelnus gimtajai aliai
jis apdovanotas Lietuvos Didžiojo
Kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi, Lietuvos TOK
„Olimpine žvaigžde“, LR Prezidento
padėkomis.
Garbusis Jubiliate! Prasmingo
80-mečio proga Jūsų talento gerbėjai linki užsigrūdinusio olimpiečio
sveikatos, didelės žmogiškos laimės
kasdienybėje, sėkmės ir stiprybės,
nepavargstančios žurnalisto plunksnos.
Vladas Buragas
Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų
sąjungos valdybos pirmininkas
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Lietuvių emigracijos 60-mečio suvažiavimas

Praėjusį pavasarį visą Pasaulio Lietuvių Bendruomenę apskriejo žinia, kad Venesueloje mirė LB pirmininkė Marija Elena
Baronas Šulcas. Kadangi Marija
nešė didžiulę bendruomeninio gyvenimo naštą ir savo rankose laikė
visas vadžias, buvo nuogąstavimų,
ar Venesuelos lietuviai atsigaus.
Ir štai redakcijai PLB atstovybė
Lietuvoje pranešė, kad Venesuelos lietuviai surengė suvažiavimą
ir atkūrė Lietuvių Bendruomenės
struktūrą. Tai nuostabi žinia. Pateikiame Venesuelos LB ryšininko
Luis Rosales-Statkus parengtą informaciją.
Spalio 19 d. Venesuelos lietuviai buvo gausiai susirinkę Maracay
mieste, apie 100 km nuo Karakaso.
Čia 60-ties metų pagrindinės lietuvių imigracijos bangos atvykimo
proga jie buvo surengę suvažiavimą.
Išrinkta nauja Venesuelos Lietuvių
Bendruomenės valdyba, kurią dabar
sudaro šie asmenys: Vytenis Folkmanas (Maracay), pirmininkas (vytenis61@hotmail.com); Rimas Mažeika (Karakasas), vicepirmininkas

VENESUELOS

VENESUELOJE

(rimasmazeika@gmail.com); Ambar
Žalnieriūnaitė (Valencija), iždininkė (ambarin@cantv.net); Luis Rosales Statkus (Karakasas), sekretorius, ryšininkas (alvydas@cantv.
net; luis.alvydas@gmail.com).
Apskričių valdyboms atstovaus: Adriana Yocys, Karakaso delegatė
(ayocys01@hotmail.com);
Anita Gegužytė de Ravenna, Maracay delegatė; Vanda Liesinskaitė

KALBA

KON SU LAS

BORISAS PETRA-

SAVI ČIUS

VYTENIS FOLKMANAS,
VLB PIRMININKAS

LIE TU VIŲ SU VA ŽIAVI MO DALYVIAI BAŽ NY ČIO JE PO ŠV .

NAU JA SIS

MIŠIŲ

Aleksiejūnaitė, Valencijos delegatė
(vliesinskas@hotmail.com). Jaime
Chauvin Sidlauskas (Valencia), narys; Audra Muleviciūtė (Karakasas), narė; Irina Segoleva (Karakasas), narė; Angelė Stapulionytė de
Martínez (Karakasas), narė; Audra
Delgado Baronaite (Karakasas), narė.
Venesuelos lietuviai sudaro
internete FaceBook grupę “Comunidad Lituana de Venezuela“ vardu.
Ten galima sekti Venesuelos lietuvių
veiklą ir gauti informaciją bei rasti nuotraukų: http://es-la.facebook.
com/group.php?gid=14077782397

KALBA ŽURNALISTĖ JŪRATĖ STATKU TĖ DE R O SA LES
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BALTARUSIJOJE

Paribio dainos festivalis

Pasakoja Gervėčių klubo pirmininkas Alfonsas Augulis
–Žinome, kad buvote tradicija tapusio Paribio dainos festivalio, vykstančio lietuviškojoje
Gudijoje, Rimdžiūnuose, vienas
iš iniciatorių. Kodėl reikėjo tokio
renginio ir kaip jis gimė?
–Pradėsiu iš toli. Pats esu kilęs iš Gervėčių. Nuo studijų metų
bendraudamas su etninių žemių –
Gervėčių, Pelesos, Breslaujos, Apso, Svyrių, Alšėnų, Lydos, Gardino
lietuviais ir girdėdamas jų dainas
jaučiau nuostabą, kad tų pačių dainų
žodžiai atskiruose kaimuose yra kitokie. Kartą atsitiktinai viename kaime netoli Svyrių išgirdau, kaip senutė, kokių 80 metų, susėdusi su savo
sūnumi, kurio pavardė buvo Ivanauskas, giedojo (mūsų krašte sako
ne „dainuoja“, o „gieda“) lietuvišką
dainą. Pasirodo, anūkei mokykloje
reikėjo parašyti rašinį apie vietinę
tautosaką ir ji turėjo užrašyti dainų
žodžius (mergaitė užrašinėjo rusiškomis raidėmis). Jie dainavo „Motulę“, dainą, kurią dainuoja ir kituose

kaimuose, bet ją dainavo kitaip.
Kitą kartą važiuodamas iš
Gardino paėmiau pavėžėti pakeleivingą moterį. Įsišnekėjom, pasirodo,
ji kilusi iš Gervėčių pakraščio, baigusi Gardino pedagoginį institutą.
Kai pasakiau savo pavardę, ji mane
atpažino ir paklausė, kodėl mes nebendraujame su jos profesoriumi,
kuris kaip tik rašo apie dainuojamąją
tautosaką. Jos pačios diplominis darbas buvo – Gervėčių krašto vestuvinės dainos. Ji buvo surinkusi daug
tokių dainų. Ji jau nebekalbėjo lietuviškai, bet jos senelė ir mama lietuviškai dar kalbėjo. Kai aš paskaičiau
jos surinktas giesmes, pamačiau, kad
netgi mūsų – Gervėčių pakraščio
dainos dainuojamos jau kitaip negu
pačiuose Gervėčiuose.
Gervėčių krašte kiekvienas
kaimas turėjo ansamblius – Girios,
Misiūnai, Pelegrinda. Ir įdomiausia, kad kiekvienas kaimas dainoms
turėjo savo žodžius. Tada mokytoja
Malvina Miškinienė ėmė rinkti dai-
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nas, nes norėjome išleisti Gervėčių
krašto dainų rinkinį. Aptikome iš Japonų karo grįžusio žmogaus, buvusio topografo, surinktų daugiau kaip
100 dainų, surašytų senovišku – kirilicos raštu. Skaitėme norėdami įsitikinti, ar dainos labai pasikeitę. Ir pamatėm, kad iš tiesų labai pasikeitę.
Gervėčių krašto dienų ar Lietuvos dienų metu stengdavomės pasikviesti iš kitų regionų ir iš Lietuvos
tarmiškai giedančius ansamblius. Pamatėm, kad vien jau minėta „Motulė“ giedama 7 kalbomis – baltarusių,
lenkų, rusų, ukrainiečių, lietuvių...
Ir kiekviena tautybė savinasi, kad tai
jų liaudies daina. Bet visų jų žodžiai
yra kitokie.
Tada kilo idėja rengti Paribio
dainos festivalį. Pradėjome minti
Baltarusijos valdžios slenksčius, kad
ji leistų organizuoti festivalį. Tai truko kelerius metus. Pagaliau pasakėme – patys organizuosim Gervėčių
krašto lietuvių kultūros ir švietimo
centre Rimdžiūnuose, kurį pasta-

plb kraštų žinios

tė Lietuva. Ir lygiai prieš penkerius
metus pradėjom.
Pirmaisiais metais suvažiavo
nedidelis būrelis – apie 15 kolektyvų. Pamatė baltarusiai ir kitais metais valdžia davė komandą dalyvauti saviems kolektyvams – atsiuntė
profesionalus. Mes pasijutome kaip
biedni sosiedai – jie turtingi, valdžios remiami. Nors ir mes nenusileidom – mūsų rūbai autentiški,
pačių siūti, mūsų sutartinės, einančios iš gilumos. Festivalyje būdavo
skiriami ir nugalėtojai, o žiuri būdavo labai kompetentinga. Lietuvių
kolektyvai visus penkerius metus
užimdavo pirmąsias vietas. Viskas
būtų buvę gerai, bet mes norėjome
išgryninti autentiką, todėl pradėjom
reikalauti, kad atvyktų tik folkloriniai kolektyvai.
Pradžioje dalyvavo vaikų,
jaunimo ir senjorų ansambliai. Pamatėm, kad ir jų visų neišgalim aprėpti. Palikom tik vaikus, pagyvenusius žmones ir solistus. Paskui vėl
pasirodė, kad skiriasi stiliai – vaikų
atlikimas vienoks, suaugusių – kitoks. Šiais metais galų gale pavyko
įgyvendinti festivalio tikslą – lietu-

vių liaudies dainos, dainuojamos kitų tautų. Šiais metais baltarusiai taip
pat atsiuntė savo folklorinius ansamblius. Pvz., ansamblis nuo Minsko
atvažiavo su savo atributika – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
vėliava – vytimi (oficialiai tai draudžiama). Kai jie įėjo, salė atsistojusi
plojo.
Šiemet Paribio dainos festivalyje dalyvavo 17 kolektyvų, iš jų
9 – lietuvių. Buvo lenkų, ukrainiečių, baltarusių, rusų ir čigonų. Atvyko jau atrinkti ansambliai, nes visų į
vieną dieną nebesutalpiname.
Festivalio tikslai: atgaivinti
lietuvių etninių žemių liaudies
dainas, kurias pagal tą pačią melodiją
dainuoja paribio tautos ir saugoti
tautosaką,
papročius,
išlaikyti
lietuvybę etninėse žemėse ir kt.
Reikia pasakyti, kad Gardino
pilyje vyksta Baltarusijos tautų festivalis. Gervėčių ansamblis yra nuolatinis jo dalyvis. Šiais metais jis tapo to festivalio laureatu, kaip ir S.
Bielskienė, solistė iš Lietuvos (Vilnijos). Kai ji uždainavo aikštėje, kur
tilpo 100 tūkst. klausytojų, net musė
buvo girdėti skrendant.

SILVIJA
BIELSKIENĖ,
SOLISTĖ
PARIBIO DAINOS FESTIVALIO LAUREATĖ

FOLKLORINIS ANSAMBLIS „GERVĖČIAI“
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MOLDOVOJE

Moldovos Lietuvių Bendruomenės (MLB) nariai pažymėjo ne tik
Pasaulio lietuvių vienybės dieną, bet
ir V. Kudirkos 150-ąsias gimimo bei
110-ąsias „Tautiškos giesmės“ sukūrimo metines. „Tautišką giesmę“ V.
Kudirka sukūrė 1898 m. ir nuo 1991
m., Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, ji vėl buvo patvirtinta Lietuvos
himnu.
MLB pirmininkė Z. Tetradovienė supažindino dalyvius su V. Kudirkos, žymaus lietuvių prozininko,
poeto, publicisto, vertėjo, aktyvaus
tautinio sąjūdžio veikėjo, gyvenimo
ir kūrybos pagrindinėmis datomis.

Pasaulio lietuvių vienybės diena

Norintiems giliau ir detaliau susipažinti su V. Kudirkos kūryba buvo surengta knygų bei periodikos paroda
„Lietuva, Tėvyne mūsų, tu didvyrių
žeme“.
Antroji renginio dalis buvo skirta Pasaulio lietuvių vienybės dienai. Dalyviai supažindinti su
PLB istorija, jos veikla, „Lietuvių
charta“ bei PLB Konstitucija. Renginiui buvo kruopščiai ruoštasi: PLB
dokumentai, tiems, kurie jau nebesupranta lietuviškai, išversti į rusų kalbą. Susidomėjimas buvo nemažas,
nes daugelis apie šiuos dokumentus
girdėjo pirmą kartą. Pranešėja infor-

mavo, kad šiuo metu PLB ypač rūpinasi Lietuvos pilietybės išlaikymu,
lituanistiniu švietimu užsienyje ir kt.
pasaulio lietuviams aktualiais klausimais.
Po to jaunieji Kišiniovo S.
Rachmaninovo licėjaus moksleiviai
surengė koncertą.
Renginyje dalyvavo LR ambasados Moldovoje atsakingoji darbuotoja ministrė patarėja Loreta
Zakarevičienė ir Moldovos lietuvių
bendrijos pirmininkė I. Garliauskaitė su organizacijos atstovais.
Zinaida Tetradovienė

„Pasaulio lietuvio“ redakcija prisideda prie sveikinimų kolegai žurnalistui,
fotografui, visuomenės veikėjui Edvardui Šulaičiui iš Cicero, JAV, garbingos
aštuoniasdešimtmetės sukakties proga, dėkoja už puikius straipsnius bei nuotraukas ir linki išlaikyti nešimpančią ir nerūdijančią plunksną dar daugelį metų.
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Šiaurės Cicerono gyvenimo pėdsakais
Lietuvoje lankėsi Stasio Šilingo, Lietuvos valstybės tarybos pirmininko, I ir II Seimų nario, teisingumo ministro ir dar daugelį garbingų
pareigų ėjusio prieškario Lietuvoje
valstybės veikėjo, anūkė Regina Rupinskaitė iš Australijos, Adelaidės
miesto. Regina Lietuvoje lankėsi
pirmą kartą ir buvo be galo sujaudinta, iš arti pamačiusi tas vietas, kurios
mena jos garbingąjį senelį.
Šilingų šeimos likimas ypač
tragiškas. 1941 m. Lietuvos valstybės veikėjas S. Šilingas su žmona
Emilija ir 20-mete dukra Raminta buvo išvežti į Sibirą iš savo ūkio
Misiūnų kaime, Šakių apskrity, Paežerėlio valsčiuje. Šilingų šeima buvo
labai didelė ir labai graži – augino
9 dukras. Kelios tuo metu mokėsi
Vilniuje ir Kaune, mažametės buvo
namie. Enkavėdistai nesusigaudė ir
dviejų mažųjų – Vingros ir Galindos
nepaėmė. Jas tarnaitė buvo išvedusi
į kiemą. Jos liko vyriausiosios sesers
Laimos, kuri 1937 m. buvo ištekėju-

STASYS ŠILINGAS (IŠ DEŠINĖS) – M.
YČAS IR J. GABRYS PIRMOJOJE LIETUVIŲ
KON FE REN CI JO JE S TOC KHOL ME 1915 M .

si už Šilingų ūkio ūkvedžio Mykolo
Vansausko ir gyveno ten pat, globojamos. Pilviškių geležinkelio stotyje
Stasį Šilingą atskyrė nuo šeimos, ir
jis daugiau niekada nematė nė vienos savo mylimos dukrelės, nė žmonos. Jis net nežinojo, kur jos. 1943
m. Altajaus krašte iš bado ir nuo ligų
mirė žmona Emilija, o 1944 m. – ir
dukra Raminta. O kitos septynios
(viena buvo mirusi vaikystėje) dukros išsigelbėjo 1944 m. pasitraukdamos į Vakarus.
Saulenė ir Danguolė Šilingaitės, kurios studijavo Vilniaus universitete (Saulenė – teisę, Danguolė –
lituanistiką), taip pat buvo ieškomos,
bet jas, atėjusias į paskaitas, kažkuris dėstytojas perspėjo. Jos išvažiavo į Kauną, o iš Kauno – į Misiūnus.
Tuo metu prasidėjo karas, ir taip jos
išliko. Karo metu mokėsi, o 1944 m.
su Vansauskų šeima visos mergaitės
pasitraukė į Vokietiją.
Kadangi Mykolas Vansauskas
buvo gimęs Amerikoje, jis turėjo teisę išvykti į tą šalį. Išvykęs su savo
šeima pasikvietė ir žmonos dvi seseris – Daivą ir Galindą. Danguolė
ištekėjo ir, susidarius galimybėms,
išvyko į Kanadą. Saulenė, Rusnė ir
Vingra išvyko į Australiją, kur gavo
darbo jų vyrai, už kurių ištekėjo jau
Vakaruose. Gauti darbą buvo labai
svarbu. Visos trys apsigyveno Pietų
Australijoje, Adelaidėje, kur gyvena ir dabar, jau visos likusios našlės.
Šilingaitės ir jų vyrai, žinoma, pagal
savo išsilavinimą darbo negavo. Kubiliai užaugino šešis, Rupinskai –
penkis vaikus.
Kaip papasakojo Regina Rupinskaitė, Vingra Rupinskienė ir
Saulenė Pusdešrienė iki šiol gyvena
šalia viena kitos – per vartelius viena
pas kitą vaikšto. Tame pačiame rajone gyvena ir Rusnė Kubilienė. Danguolė Radzevičienė gyvena Kanadoje. Kitos Šilingaitės jau mirusios.
Saulenės vyras Pranas Pusdešris
buvo menininkas, lietuvybės puoselėtojas, leido katalikišką laikraštėlį,
bendradarbiavo spaudoje, rašė eiles,

STASIO ŠILINGO

RUPINSKAITĖ

REGINA
LIETUVOS SEI-

ANŪ KĖ

AP LAN KĖ

MĄ , KU RIO NA RYS DVI KA DEN CI JAS PRIEŠ
KA RĄ BU VO JOS SE NE LIS .
TO JĖ LIO

PRIE RŪPINPOPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II

AU LO JE

dramas. Lietuvoje žmonos Saulenės
rūpesčiu ir lėšomis buvo išleista jo
poezija ir dramos knygoje „Eukalipto pavėsyje“.
Regina sako: „Tėveliai ilgai
tikėjosi, kad grįš į Lietuvą. Mūsų
šeimoje viskas buvo lietuviška. Iki
12 metų mes nežinojom, kad esame
australės, nes viskas buvo lietuviška.
Tėveliai mus išmokė lietuviškai rašyti, skaityti, dainuoti. Mes tik vėliau
susipratom, kad gyvename Australijoje ir pradėjom daugiau bendrauti
su australais. Tėveliai laikui bėgant
prarado viltį grįžti į laisvą Lietuvą.
Tuomet ir mūsų gyvenimas suaustralėjo“, – sako Regina.
Apie senelį Stasį Šilingą Regina žino tik iš pasakojimų. Žino
nedaug, nes anksčiau, kaip ir visi
jauni, nesidomėjo šeimos istorija.
Apie mamos Tėvelį daugiau girdėjo
iš svetimų, kurie vadindavo jį garsiu
žmogumi. „Mamytei Tėvelis nebuvo garsus žmogus, tiesiog tėvelis, o
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kų, kurių iki šiol nesupratau. Lietuvoje man atsidarė kitos durys, – sako
gražiai lietuviškai kalbanti Regina. –
Dabar mamytė mums viską aprašys,
mums reikia žinoti“.
Ji sako, kad mama norėtų
grįžti į Lietuvą, jeigu grįžtų visi jos
penki vaikai. „Mes galėtume grįžti,
jeigu pagal profesijas gautume darbo, – šypsosi Regina, – bet žinome,
kad tai tik sapnas“.

STASYS

IR

EMILIJA ŠILINGAI SU SAMISIŪNŲ

VO DE VY NIO MIS DUK RY TĖ MIS
ŪKY JE

mums senelis“, – sako anūkė Regina. Mama vaikams mažai kalbėdavo
apie jį, jai tai būdavo per skaudi tema. Kai ištrėmė jos tėvelius, Vingrai
buvo 11 metų. Ji prisimena, kad Misiūnuose būdavo labai smagu, ypač
kai visi suvažiuodavo.
„Mamytė turi išlaikiusi Tėvelio rašytus laiškus. Ji visiems
vaikams yra sudariusi aplankus su
medžiaga apie jo gyvenimą: tai nuotraukos, laiškai, straipsniai, anksčiau
spausdinti ir dabar spausdinami Lietuvoje, prisiminimai. Dabar visa tai
pasidarė labai reikšminga. Atvykus į
Lietuvą mano širdyje užsidegė liepsnelė. Nekantriai laukiu susitikimo su
mamyte. Grįžusi namo kalbėsiu su ja
jau kitaip, suprasdama daugelį daly-
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Stasys Šilingas – Lietuvos
valstybės veikėjas ir kankinys
Šią vasarą Seimo Žmogaus
teisių komiteto pirmininko pavaduotojo Arimanto Dumčiaus ir Stasio
Šilingo draugijos iniciatyva Seime
buvo surengtas Stasio Šilingo, Lietuvos valstybės tarybos pirmininko,
I ir II Seimų nario, teisingumo ministro, atminimui skirtas minėjimas
ir paroda. Renginyje dalyvavo daug
Stasio Šilingo atminimą puoselėjančių žmonių. Seimo narys Antanas N.
Stasiškis pasakojo apie Stasį Šilingą
tremtyje; apie jo gyvenimą – kultūros istorikas Albinas Vaičiūnas; Lietuvai pagražinti draugijos pirmininkas Juozas Dingelis – apie šio iškilaus žmogaus veiklą. S. Šilingas yra
buvęs ir Šaulių sąjungos antros valdybos pirmininkas, todėl prie mikrofono buvo pakviestas ir dabartinis
šaulių vadas Juozas Širvinskas ir kt.
S. Šilingo keturių dukterų, gyvenančių užsienyje, sveikinimo ir padėkos
laišką perskaitė S. Šilingo draugijos
pirmininkė Birutė Matijošaitytė.
Stasys Šilingas gimė Vilniuje
1885 m., Maskvos universitete studijavo teisę ir ekonomiką, ten įsijungė į lietuvių studentų veiklą. 1907
m., J. Basanavičiaus iniciatyva sukūrus Lietuvių mokslo draugiją Vilniuje, tapo jos nariu. Buvo aistringas
dailės mylėtojas. Dalyvavo steigiant
Antano Žmuidzinavičiaus suburtą Lietuvių dailės draugiją Vilniuje.
Tada pradėjo kaupti dailės kūrinius.
Buvo sukaupęs jų per 100. Seime
surengtoje parodoje buvo eksponuojama keliolika Stasio Šilingo meno
kolekcijos kūrinių, kurie pokariu išblaškyti pateko į M. K. Čiurlionio
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muziejų ir parodai muziejaus Seimui
buvo paskolinti.
S. Šilingas po M.K. Čiurlionio
mirties įsteigė Čiurlionio kuopą paveikslams surinkti ir išsaugoti; padėjo daug pastangų dailininko darbus
grąžinant į Lietuvą iš Rusijos.
S. Šilingo draugijos pirmininkė B. Matijošaitytė sako, kad S.
Šilingui buvo labai artimas lietuvių
liaudies menas. 1925 m. pirkęs apleistą Ilguvos dvaro palivarką pats
projektavo pastatų detales – laiptus,
langines, kurios buvo puošiamos
drožiniais lietuviškais motyvais.
S. Šilingas Pirmojo pasaulinio
karo metu aktyviai dalyvavo šelpiant
karo pabėgėlius. Gyvendamas Sankt
Peterburge kartu su kitais aktyviai
veikė Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo labui. Lietuvai tapus nepriklausoma grįžo į Vilnių ir netrukus
buvo pakviestas dalyvauti Valstybės
tarybos veikloje, vėliau tapo jos pirmininku.
Dalyvavo steigiant Kauno
meno mokyklą, M. K. Čiurlionio ga-

STASYS ŠILINGAS PRIEŠ GRĮŽTANT Į
LIETUVĄ IŠ TREMTIES UKRAINOJE, KUR
BU VO UŽ DA RY TAS PSI CHI NIŲ IN VA LI DŲ
NA MUO SE
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leriją, 1921 m. buvo vienas iš Lietuvai pagražinti draugijos steigėjų.
Išrinktas į I (1926 m. nuo Ūkininkų
sąjungos) ir II Seimus. Du kartu buvo teisingumo ministras ir 10 metų
Lietuvos valstybės tarybos pirmininkas. Stasys Šilingas parengė 1938 m.
LR Konstituciją.
S. Šilingas dar jaunystėje
reiškėsi spaudoje („Vilniaus žiniose“), pats nuo 1910 m. leido lietuvių
studentams ir moksleiviams skirtą
žurnalą „Aušrinė“, vėliau kitus leidinius; žavėjo iškalba ir buvo vadinamas „šiaurės Ciceronu“, rinko tautosaką ir kitus ragino. 1911 m. vedė
draugo Ramūno Bytauto seserį Emiliją ir susilaukė devynių dukterų.
Seimo narys Antanas Stasiškis minėjime papasakojo, kad Stasys
Šilingas, 1941 m. birželį su šeima
atostogavęs savo ūkyje prie Ilguvos,
čekistų buvo paimtas ir išvežtas kartu su tremiamų mokytojų Slavėnų ir
Grincevičių šeimomis. Nuo šeimų
atskirtieji vyrai, – tarp jų ir daug žymių Nepriklausomos Lietuvos politikų, visuomenės veikėjų – buvęs
prezidentas Aleksandras Stulginskis,
buvę ministrai Juozas Tonkūnas, Jokūbas Stanišauskis, Stasys Šilingas
ir kiti (iš viso apie 90 žmonių) buvo
išlaipinti Krasnojarsko Rešiotų stotyje ir patalpinti Kraslago 7-ajame
lageryje, vėliau perkelti į kitą lagerį – Bolšaja Rečka. Suskirstyti brigadomis tiesė kelius ir dirbo kitus
darbus. Trūko drabužių, avalynės,
maisto. Gyveno pusbadžiu, kankino
šaltis ir ligos. Buvo žinoma, kad prasidėjo karas, tačiau tikrų žinių apie
jo eigą nebuvo. Kaliniai negaudavo
laikraščių, netgi oficialių sovietinių,
nebuvo radijo.
1942 m. buvo dar kartą, jau
lageryje, areštuotas, sudaryta byla.
Analogiškos bylos sudarytos daugeliui lietuvių, latvių, estų, siekiant sunaikinti okupuotų šalių inteligentiją,
aktyvesnius, sąmoningesnius piliečius. S. Šilingas buvo kaltinamas antisovietine agitacija, antisovietinėmis – apie galimą karo pralaimėjimą
– kalbomis. Slaptų, antisovietinių
organizacijų kūrimu, pasiruošimu

REGINA RUPINSKAITĖ

IR

STASIO ŠILINGO

DRAU GI JOS PIR MI NIN KĖ

BIRUTĖ MA-

TI JO ŠAI TY TĖ

sukilimui. Buvo remiamasi morališkai žlugusių ir bado kamuojamų lagerio bendrabuvių pasakojimais. Sukurptas kaltinimas, kad S. Šilingas
aktyviai dalyvavo kontrrevoliucinėje veikloje, siekė sudaryti kontrrevoliucinę fašistų sukilėlių organizaciją
– lietuvių komitetą, kuris turėtų surengti sukilimą, organizuoti grįžimą
į Tėvynę, jei SSRS pralaimėtų karą.
Nuosprendį turėjo priimti Ypatingasis pasitarimas. Tuo metu S.Šilingas
buvo kalinamas Temlage (vėliau pervardintame Dubravlagu Mordovijoje). Jau tardymo metu (1942 m. kovo
30d.) sveikatos akte nurodyta, kad S.
Šilingas serga chroniška širdies liga
ir yra nepakankamos mitybos.
1942 m. balandžio 13 d., pateikus kaltinimą ir siūlymą nubausti aukščiausia bausme sušaudant,
S. Šilingas be teismo lageryje buvo
laikomas 10 metų ir tik 1952 m. vasario mėn., atėjus Ypatingojo pasitarimo sprendimui, jis sužinojo, kad
nuteistas 25 metams kalėjimo (t.y.
švelnesne bausme). Tais pačiais metais perkeltas į uždarąjį Vladimiro –
visame pasaulyje žiaurumais garsų
kalėjimą.
Po Stalino mirties prasidėjus
politinių kalinių (to meto terminologija „valstybinių nusikaltėlių“) bylų

peržiūrėjimui 1954 m. birželio mėn.
S. Šilingas iš Vladimiro kalėjimo
buvo paleistas, sumažinus jo bausmę
iki faktiškai atbūto laiko (tai plačiai
taikyta tų bylų peržiūrėjimo komisijų formuluotė). Po daugiau kaip 13
m. jam leista grįžti į Lietuvą. Grįžo
į Kauną, bet po 22 dienų Lietuvos
tuometinės valdžios buvo vėl suimtas ir ištremtas į Ukrainą, 1955 m.
patalpintas į psichiškai nesveikų invalidų namus. Ten išbuvo dar 7-erius
metus. 1961 m. paleistas ir grįžęs į
Lietuvą apsigyveno Kelmėje, pas
žmonos seserį Feliciją Bytautaitę.
Po metų mirė.
1999 m. Zanavykų draugijos
(pirm. Albinas Vaičiūnas) iniciatyva
ir valstybės lėšomis iš Kelmės perlaidotas Ilguvos kapinėse kartu su iš
Sibiro 1991 m. giminių iniciatyva ir
jėgomis parvežtais žmonos ir dukters palaikais (perlaidojimo komisijos pirm. Arvydas Vidžiūnas).
Zanavykų draugijos, S. Šilingo
draugijos ir kt. organizacijų bei atskirų asmenų pastangomis rūpinamasi,
kad ant namo Vilniuje, Žvėryne, S.
Moniuškos g. Nr. 35, kur 1912 m. grįžęs iš Maskvos Stasys Šilingas gyveno, būtų prikalta atminimo lenta.
Audronė V. Škiudaitė
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rimu), toks turinys Lietuvos paminėjimui nebuvo suteikiamas, lyg ir
viliantis, kad bus surasti kiti dokumentai, liudijantys daug didingesnę
Lietuvos praeitį. Tačiau kol tai nepadaryta, buvo galima suteikti prasmę
Lietuvos vardo išnirimui iš šaltinių
tylos.
Žinant Lietuvos vardo likimą
(jį kėsintasi sunaikinti: XVI a. vid.,
sudarant Liublino uniją, Lietuvą buvo siūloma pavadinti Naująja Lenkija, o XVIII a. pab. lietuvių žemes
užgrobusi Rusija pavadino ją Šiaurės Vakarų kraštu), net ir jo tūkstantmečio paminėjimas yra prasmingas.
Būtent tokia kukli „Lietuvos vardo
paminėjimo tūkstantmečio“ formulė
iš pradžių ir buvo pasirinkta.

1009-2009. FILATELISTŲ DRAUGIJOS „LIETUVA“ IR BALZEKO LIETUVIŲ KULCHICAGOJE, JAV, IŠLEISTAS PAŠTO ŽENKLAS LIETUVOS VARDO
TŪKS TANT ME ČIO GAR BEI . XVII A . FRES KA P A ŽAIS LIO BAŽ NY ČIO JE K AU NE . 1009
M . – PIR MAS L IE TU VOS PA MI NĖ JI MAS IR PIR MAS KRIKŠ TAS L IE TU VO JE
TŪ ROS MU ZIE JAUS ,

Pagaliau Lietuva priartėjo prie
savo tūkstantmečio. XI a. pr. vokiečių rašytiniame šaltinyje – Kvedlinburgo analuose – prie 1009 m. yra
toks įrašas: „Sanctus Bruno, qui
cognominatur Bonifacius, archiepiscopus et monachus, XI suae conversionis anno in confinio Rusciae
et Lituae a paganis capite plexus,
cum suis XVIII, VII. Id. Martii petiit coelos“ („Šventasis Brunonas, dar
vadinamas Bonifacu, arkivyskupas
ir vienuolis, vienuoliktaisiais savo
atsivertimo metais Rusios ir Lietuvos pasienyje pagonių užmuštas su
aštuoniolika saviškių kovo 9 dieną
nukeliavo į dangų“). Šiame sakinyje
pirmą kartą paminėtas Lietuvos vardas.
Kvedlinburgo analai, jau 1710
m. publikuoti žymiojo Gotfrydo Vilhelmo Leibnico (Gottfried Wilhelm
Leibniz), į Lietuvos istoriją pateko
greičiausiai per XIX a. šaltinių rinkinį „Scriptores rerum Prusicarum“,
kurio I tome iš Kvedlinburgo analų
buvo atspausdintos tik ištraukos su
1009 m. įvykio fragmentu. Į Lietuvos istoriją 1009-ieji pateko santyki-
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nai vėlai – tik su Adolfo Šapokos redaguota Lietuvos istorija ir tik kaip
minėtas fragmentas iš „Scriptores
rerum Prusicarum“. Žinutės trumpumas nulėmė, kad šis faktas nebuvo
plačiau svarstomas Lietuvos istorijos požiūriu, juo labiau, kad visi kiti
šaltiniai (taip pat ir istoriografija),
kuriuose kalbama apie šv. Brunono
misiją, lokalizavo ją Prūsijoje. Vadinasi, Lietuvos paminėjimas buvo laikomas atsitiktinumu. Atrodė, kad pati Lietuva čia niekuo dėta, kad 1009ieji nėra Lietuvos istorijos lūžis.
Nekalbama nei apie valdovo krikštą,
nei apie valstybę – tik apie kriminalą. Be to, matyt, negalėjome patikėti,
kad Lietuva ir jos vardas yra tokie
vėlyvi. Išmokyti Simono Daukanto
ir Jono Basanavičiaus aisčius (baltus) tapatinti su lietuviais, vylėmės
paskui šiuos Tėvynės patriarchus surasti dingusią baltų Atlantidą, todėl
Kvedlinburgo analų žinutė atrodė
fragmentiška ir atsitiktinė. Nors paprastai istorinėje kultūroje pirmasis
reiškinio paminėjimas laikomas ir jo
atsiradimu (pvz., pirmasis Vilniaus
paminėjimas laikomas Vilniaus įkū-
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Pirmasis atradimas: šv. Brunonas
tikrai vyko į Lietuvą
Naują erą 1009-ųjų data pradėjo 1983 m., kai prof. Edvardas
Gudavičius Lietuvos istoriją papildė
ir kitais šv. Brunono misiją ir mirtį aprašančiais šaltiniais. Kvedlinburgo analai, kuriuose, pasakojant
apie šv. Brunono žūtį, paminėta Lietuva, – ne vienintelis šaltinis apie
šį įvykį. Jų yra daugiau, tai – Merzeburgo vyskupo Titmaro kronika
(1012–1018 m.), Bavarijos vienuolio benediktino Viperto pasakojimas
„Vyskupo Brunono pamokslavimo
Prūsuose istorija“ (apie 1020 m.) ir
italų teologo bei filosofo šv. Petro
Damianio (žymus viduramžių XI a.
filosofas, bažnyčios reformatorius,
kuriam priklauso posakis „Filosofija yra teologijos tarnaitė“) „Šv. Romualdo gyvenimas“ (apie 1040 m.).
Tačiau visi jie 1009 m. šv. Brunono
misiją lokalizavo Prūsijoje.
Vis dėlto šiais laikais prieita
prie išvados, kad tiksliausi yra būtent Kvedlinburgo analai, patvirtinantys saksų versiją, o kitos versijos
– bavarų ir italų – yra tik tiesioginės
ar netiesioginės pagrindinės versijos interpretacijos. Juk net XIII a.,
t. y. nuo minėtų įvykių praėjus daugiau kaip dviem šimtmečiams, net

aplankykite lietuvą
tokioje geografiškai artimoje šalyje
kaip Lenkija visi baltai tebevadinami prūsais, o Mindaugas – prūsų
karaliumi, pasakojama, kad jis kartu su lietuviais (!) užpuolęs Lenkiją.
Visa tai įvertinus, atsirado galimybė
panaudoti santykinai daug išsamesnius šv. Brunono misijos aprašymus
ir paversti 1009-uosius tikru Lietuvos istorijos faktu. Kaip paaiškinti
šį Kvedlinburgo kronikininkų informuotumą?
Šiandien Kvedlinburgas neatrodo išskirtinis – tokių miestų Vokietijoje nemažai, tačiau X a., kai
Šventosios Romos imperatoriai buvo
saksų hercogai, Saksonijos sostinė
Magdeburgas buvo kartu ir imperijos
sostinė. O Kvedlinburgas yra netoli
Magdeburgo. Čia rezidavo, 936 m.
mirė ir Šv. Servacijaus bažnyčioje
palaidotas Saksų dinastijos pradininkas, imperatoriaus Otono I Didžiojo
tėvas Henrikas I (valdė 912–936 m.).
Prie Šv. Servacijaus bažnyčios buvo
įkurtas moterų vienuolynas, funduotas Henriko I žmonos Matildos, – to
meto saksų aukštuomenės merginų
auklėjimo įstaiga. Šio vienuolyno
abatės buvo glaudžiai susijusios su
imperatorių gimine (1009 m. vienuolyno abatė buvo imperatoriaus Otono
III sesuo Adelaidė). Žinios iš imperatoriaus dvaro Magdeburge galėjo
patekti tiesiai į šį vienuolyną. Taip
galėjo atsitikti ir su išlikusių gyvų šv.
Brunono misijos dalyvių informacija – svarbu tai, kad jie (o kad jų būta,
mini Vipertas) nebepainiojo Prūsijos
su Lietuva. Vadinasi, šių kraštų jau
turėjo nepainioti ir imperatoriaus
dvaras Magdeburge, į kurį turėjo suplaukti tiksliausios žinios, o tai ir buvo užrašyta Kvedlinburgo analuose.
Taigi padarykime pirmąją išvadą. Lietuva neatsitiktinai paminėta
tais metais – 1009 m. į Lietuvą atvyko pirmasis krikščionybės skleidėjas
vienuolis saksų grafo sūnus Brunonas Kverfurtietis (apie 974–1009
m.) ir čia buvo nužudytas. Galima
sakyti: Kolumbas atrado Ameriką,
o šv. Brunonas – Lietuvą. Šiuo požiūriu Lietuvos tūkstantmetis niekuo
nenusileidžia, o gal net yra turinin-

gesnis už 1996 m. minėtą Austrijos
tūkstantmetį, kuris ženklino tiktai
atsitiktinį Austrijos vardo paminėjimą viename bažnyčios dokumente.
Ir juo labiau turiningesnis už 1896
m. minėtą Vengrijos tūkstantmetį,
ženklinusį sutartinę madjarų genčių
įsiveržimo į Panoniją datą.
Antrasis atradimas:
Lietuvos „karaliaus“ krikštas
Svarbiausias įvykis išsamiuose – Viperto ir šv. Petro Damianio
– šv. Brunono misijos aprašymuose
yra „karaliaus“ Netimero apkrikštijimas. Taigi šv. Brunono misija prasidėjo kur kas sėkmingiau negu 997
m. tragiškai pasibaigusi šv. Adalberto (Vaitiekaus) misija Prūsuose – Netimeras pasirodė suprantąs
krikščionybės prasmę ir net sugebąs
diskutuoti teologiniais klausimais.
Netimeras ir jo gentainiai įtikėję ir
buvę apkrikštyti, jis net ketinęs palikti valdžią sūnui, o pats prisidėti prie šv. Brunono veiklos. Tačiau
sėkmingai prasidėjusi šv. Brunono
misija baigėsi tragiškai: atskirai gyvenantis Netimero brolis nukirsdino
misionieriui galvą ir išžudė beveik
visą jo palydą. Taigi Netimero krikštas 1009 m. – pirmasis krikštas Lietuvoje. Tiesa, tai krikštas, neįgijęs
tąsos. Todėl jo negalima lyginti nei
su Frankų valstybės kūrėjo Chlodvigo krikštu, kurio 1500-metis buvo minimas 1996 m., nei su Lenkijos valdovo Mieško krikštu 966 m.,
nei su Vengrijos valdovo šv. Stepono
krikštu ir karūnacija 1000 m. Ir vis
dėlto Netimero krikštas patvirtina,
kad 1009-ieji – ne tik Lietuvos vardynos. Tai – pirma tiksli Lietuvos istorijos data, pirmas tikras Lietuvos
istorijos siužetas.
Trečiasis atradimas:
1009 m. Lietuvos visuomenė
Jeigu priimtume tradicinę istorijos versiją, kad 1009-ųjų įvykiai
klostėsi prūsų ar jotvingių žemėse,
galėtume laukti, kad bus paanalizuoti šv. Brunono misiją aprašantys
šaltiniai apie to meto minėtų genčių visuomenę. Tačiau to nedaryta.

Į Netimero visuomenę pažvelgta tik
šiais laikais. 1009 m. į Lietuvą atvyko pirmoji misija. Šv. Brunonas
čia patraukė galbūt dėl to, kad kaimynai žinojo Lietuvą turint valdovą Netimerą. Šiandienos supratimu,
Netimeras – ne karalius ir ne kunigaikštis: jis valdo tik vieną iš lietuvių genčių. Jis turi 300 vyrų kariauną – tai nedaug kaip valstybei, bet
akivaizdžiai per daug genčiai. Kad
Netimeras valdo nebe gentį, rodytų
ir kiti dalykai: jo valdžia paveldima,
genties teritoriją jis laiko savo tėvonija (patria) – ji aiškiai apibrėžta
ir saugoma. Tai rodytų, kad jau turi
būti pradėjusi formuotis genties vado nuosavybės teisė į žemę – didysis
alodas. Tiesa, šis procesas prasidėjęs
neseniai – vienas Netimero brolis atsidalijęs ir gyvena bei valdo atskirai
(taigi šeima gali dalytis genties teritoriją), o kitas brolis tebegyvena
kartu. Netimero buveinė vadinama
rūmais, jis turi savo stabus, matyt,
egzistuoja ir dievų panteonas, ir genties vado valdoma šventykla. Taigi
Netimeras dar nelaikytinas valstybės
valdovu, tačiau jis jau daugiau negu
genties vadas.
Lietuvai 1009-ieji – tai ne
šiais laikais minėti JAV (1973 m.),
mongolų (2006 m.) ar Karolio Didžiojo imperijų (2000 m.) atsiradimai. Sunkiai ši data gretintina ir
su 966-ųjų Lenkija ar su 1000-ųjų
Vengrija – Lietuvos valstybę sukurs
tik Mindaugas, o krikštas virs kristianizacija tik 1387 m. Istorikų nuomone, net palankiausioms aplinkybėms susiklosčius, Netimero Lietuva būtų tapusi valstybe tik maždaug
po šimtmečio.
Vis dėlto šios interpretacijos
rodytų, kad Lietuva 1009 m. buvo
tapsmo iš genties į valstybę kelyje.
Taigi Lietuva ne tik buvo atrasta,
bet ir pati buvo atsiradusi. Vadinasi,
nebus klaidos – 2009-aisiais reikia
minėti ne tik Lietuvos vardą, bet ir
Lietuvos tūkstantmetį.
Iš prof. dr. A. Bumblausko
straipsnio Lietuvos banko lankstinukui, išleistam su 100Lt moneta,
skirta Lietuvos vardo 1000-mečiui
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Prieš 40 metų net nebuvo sapnuota

Lapkričio 26-30 d., kai žurnalas buvo pakeliui pas Jus, Mieli skaitytojai, JAV vyko
XIV Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas (PLMKS). Ruošiantis simpoziumui organizacinis komitetas išplatino simpoziumo atstovės spaudai Danutės Bindokienės pokalbį su dr. Stasiu Bačkaičiu, organizacinio komiteto vicepirmininku. Pateikiame šio pokalbio, kuris 2008-10-19 buvo atspausdintas Lietuvos internetiniame
dienraštyje „Bernardinai“, ištraukas.

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITE TO G AR BĖS DAK TA RAS S TA SYS B AČ KAI TIS

„Mokslo ir kūrybos simpoziumai – tai plataus masto ir intelekto
dvikryptiniai renginiai su išeivijos
veidu į Lietuvą ir Lietuvos veidu į
išeiviją, – sako S. Bačkaitis. – Malonu, kad simpoziume dalyvauja
beveik visi Lietuvos universitetai,
keliolika ministerijų ir žmonių iš
privataus sektoriaus. Šiame simpo-
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ziume yra palyginti didelis susidomėjimas lietuvių kalba, psichologiniais pokyčiais, įvykusiais lietuvių
tautoje dėl okupacijos, emigracijos,
šeimų iširimo, Lietuvos mokslo ateities ir jo panaudojimo gyvenime,
lituanistiniu švietimu ir jo metodika,
aplinkosauga-ekologija, energetikos
problemomis ir tų problemų sprendimu, sveikatingumu ir pan.“
„Numatoma, kad simpoziume
žada dalyvauti mokslininkų iš 14 pasaulio šalių. Tarp jų yra prelegentų,
atvykstančių iš Belgijos, Anglijos,
Ispanijos, Švedijos, Šveicarijos, Vokietijos, net iš tolimojo Singapūro ir
Urugvajaus. Čia verta pagirti lietuves moteris: jos ne tik šauniai pasižymėjusios moksliniais pasiekimais,
bet ir labiau nori bendrauti, dalyvauti simpoziumo veikloje“.
„Lietuva turi didžiulę mokslininkų bazę, tad gali iš jų sudaryti
didelį prelegentų skaičių. Mūsų bazė yra gerokai mažesnė, todėl mūsų
renginiai mažesni ir prelegentų skaičiumi. Taip pat lietuvių mokslininkų
atvykimas į Lietuvą iš kitų Europos
šalių yra daug patogesnis. Daugeliu
atvejų, paskaitą paskaičius, galima
tą pačią dieną grįžti namo. Yra skirtumas ir tarp simpoziumo lankytojų,
nes Lietuvoje į tokius renginius dažniausiai renkasi žmonės iš mokslo
pasaulio, labai retai iš visuomenės
ar verslo. Pas mus mokslo ir kūrybos
simpoziumas yra visuomeninis renginys. Čia eilinė visuomenė kai kuriais atvejais sudaro didžiąją klausytojų dalį, dalyvauja ir nemažai verslininkų. Tuo būdu mokslas ir visuomenė suartėja, o verslas pasisemia
naujų žinių, ko nevyksta Lietuvoje.
Tai matoma ir iš mūsų žiniasklaidos.
Lietuvoje nėra tokio MKS mechanizmo, kuris bendrautų su žiniask-
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laida ir teiktų žinias visuomenei.
–Kuo
skiriasi
pirmasis
(1969) ir keturioliktasis (2008)
PLMKS?
Skirtumas – kaip diena ir naktis! Pirmasis mokslo ir kūrybos simpoziumas buvo kuklus, bet drąsus,
jaunų akademikų-technologų bandymas paskatinti JAV lietuvių bendruomenes kartu žengti į platesnį
pasaulį, įvertinti savo jėgas, praplėsti profesinį akiratį, aptarti mokslo
būklę pavergtoje Lietuvoje ir kelti
į viešumą Lietuvos nepriklausomybės idėją. Dalyvavo 56 prelegentai.
Tai buvo mūsų pačių išbandymas –
be patirties, bet su aiškiu horizontu.
Pamatėme, kad esame ne tik priaugę bendrauti, bet galime lietuviška
dvasia aprėpti ir plačius mokslo bei
kūrybos horizontus, kartu su visuomene pasidalyti ne tik mūsų pačių
moksliniais pasiekimais, bet drąsiai
pradėti ryškinti Lietuvos mokslininkų ir kultūros darbuotojų pasiekimus
savo tėvynėje bei Lietuvos gyvybingumo klausimą plačiame pasaulyje.
Dabartiniai PLMKS renginiai yra plataus masto ir didingi įvykiai. Dalyviai skaičiuojami šimtais,
ne dešimtimis. Nereikia dirbti vien
gyvenamos valstybės ribose ir reliatyvioje izoliacijoje. Vyksta gan
intensyvus bendravimas su Lietuva ir kitais lietuviais mokslininkais
bei kultūros darbuotojais užsienyje.
Ne taip, kaip pirmieji šeši simpoziumai, vykę tik JAV, dabar jie rengiami pakaitomis kas treji-ketveri metai
Lietuvoje ir JAV. Prieš 40 metų net
nebuvo sapnuota, kad šiandien galėsime bendrauti su Lietuva, laisvai
dalytis ir džiaugtis mūsų visų darbo
vaisiais.

„pasaulio lietuvio” žinios
RENGINIAI UŽSIENIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖSE 2009-AISIAIS,
LIETUVOS VARDO 1000-MEČIO METAIS (bus daugiau)
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.

1.
2.
3.
1.
2.
3.

Renginio pavadinimas
AUSTRALIJA
Aktorius Tomas Vaisieta su programa „Pasikalbėjimas
su Lietuva“ – Australijos lietuviams
Dainininko ir aktoriaus Andriaus Mamontovo
koncertai Australijos lietuviams
Knygos „History of Lithuanians in Australia“
išleidimas (autorė prof. dr. L. Apinytė- Popenhagen)
Konkursas ALB vėliavai sukurti
Australijos lietuvių leidinių, DVD ir CD kolekcijų
išsiuntimas Lietuvos Nacionaliniam Muziejui,
ruošiamai Lietuvos 1000-čio paminėjimo ekspozicijai
AUSTRIJA
Austrijos, Čekijos ir Vengrijos lietuvių bendruomenių
susitikimas Austrijoje „Susieikim vėl į būrį”
Fotograﬁjų albumo „Neregėta Lietuva” pristatymas JT
moterų gildijoje ir Austrijos LB
Lietuviško stendo (suvenyrų, valgių ir liaudies
muzikos) pristatymas JT moterų gildijos rengiamoje
41-oje mugėje
BALTARUSIJA
Baltarusijos Lietuvių Bendruomenės susitikimas
Lietuvos valstybingumo ir Lietuvos vardo 1000-mečio
paminėjimas
Baltarusijos lietuvių bendruomenės forumas
ČEKIJA
Lietuviškoji Praha (paskaitos ir ekskursija)
Rieda margučiai (Velykos: pavasario papročiai)
Čekijos ir kaimyninių šalių lietuvių bendruomenių
suvažiavimas, skirtas Lietuvos Tūkstantmečio vardui
paminėti

Vykdymas
data

2009-03-09– 2009- Melburmas Adelaide
04-06
Canberra Sydnėjus
Melburnas Adelaide
2009 m. antra pusė
Canberra Sydnėjus
2009 m. antra pusė
2008-06–2008-11
2008-06–2008-09

2009-06
2009-09
2009-12

2009-05

Rimdžiūnai

2009-07

Krėva

2009-07

Rečeca

2009-04
2009 m. pavasaris

Praha, LR ambasada
LR ambasada
Lesnicko-Valticky
regionas (Moravija,
Čekija)
Vyškovo (Čekija)
muziejus
Masaryko universiteto,
Filosoﬁjos fakulteto,
Kalbotyros ir baltistikos
institutas (Brno, Čekija)

2009-05

4.

Meninių fotograﬁjų „Lietuvos vaizdai“ paroda

2009 m. ruduo

5.

Akademinė diskusija „Lietuvos vardui – 1000 metų“

2009-10

1.
2.

vieta

ESTIJA
Vasario 16 d. renginys Estijos politikams, diplomatams, kultūros veikėjams, ELB nariams
Kovo 11d. renginys visiems: ELB foto stendas, Vaikų
dailės paroda, prof. Aleksandros Juozapėnaitės ir
smuikininkės Rūtos Lipinaitytės koncertas
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„pasaulio lietuvio” žinios

Eil.
Nr.
3.

Renginio pavadinimas

Vykdymas
data

1.

Mindaugo karūnavimo švente
ITALIJA
Milano apylinkė Tūkstantmetį minės visų bendruomenės renginių metu:
Kalėdų šventė su šv. Mišiomis ir vaikų spektakliu
2008-12–2009-01
Vasario 16-osios minėjimo renginys
2009-02
Kovo 11-osios minėjimui skirtas koncertas
2009-03
Velykų šventė ir gražiausio margučio rinkimai.
2009-04
Joninių šventė kartu su Romos Lietuvių Bendruomene 2009-06
Lietuvių vaikų vasaros stovykla Italijoje
2009-07
JUNGTINĖS KARALYSTĖS LIETUVIŲ SĄJUNGA
Konferencija „Įžengiant į naują tūkstantmetį“
2009-03-28

2.

Lietuvos vardo tūkstantmečio pristatymas

2009-05-09

3.
4.
5.
6.
7.

2009-05-30
2009-06-05–07
2009-07-05–06
2009-07-05–06
2009-07-25–08-01

1.
2.
3.
4.

LFF taurės ﬁnalas Londone
Draugystės Tiltas ‘09
Lietuvos vardo tūkstantmečio pristatymas
Tūkstantmečio dainų šventė
Tūkstantmečio skautų stovykla
Lietuvos vardo tūkstantmečio pristatymas Temzės festivalyje
Krepšinio turnyras „Tūkstantmečio taurė“
NORVEGIJA
Norvegijos Lietuvių bendrijos suvažiavimas,
įsteigimo paminėjimas ir Lietuvos vardo 1000-mečio
paminėjimas, Kovo 11-osios iškilmės
Motinos dienos – motinos, Lietuvos žemės
pasveikinimas
Joninių tradicijos tarp Vilniaus ir Oslo
LATVIJA
Festivalis “Skambėk lietuviška daina Latvijoje“, skirtas Lietuvos 1000-mečiui
Latvijos lituanistinių mokyklinių mokinių skaitovų ir
piešinių konkursas, skirtas Lietuvos 1000-mečiui
Latvijos lietuvių dailininkų darbų paroda
LENKIJA
Sausio 13-osio minėjimas
Lietuvos rajonų dienos Punske (Kalvarija)
Vasario 16-osios minėjimas
Vasario 16-osios minėjimas

8.

Kovo 11-osios minėjimas

2009-03-11

1.
2.
3.
4.
5.
6.

8.
9.

1.
2.
3.
1.
2.
3.
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Milanas
Milanas
Milanas
Milanas
Milanas
Italija
Headley park, Sodyba
Birmingham, Victoria
Square

2009-10-2-4

Headley Park, Sodyba
Norwich miesto šventė
Vilnius
Headley Park
Temzės krantinė, South
Bank centras, Londonas
Almerija, Ispanija

2009-03-11

Oslas

2009-05

Oslas

2009-06

Oslas

2009-05

Ryga

2009-10-03

Jelgava

2009-07

Daugpilis

2009-01-13
2009-01-31
2009-02-14
2009-02-15

Punsko LKN
Punsko LKN, mokykla
Punsko LKN
LN Seinuose, Suvalkai
Kampuočiuose prie
nepriklausomybės
paminklo, Punsko LKN

2009-09-13-14

