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Lietuva ir lietuviai

Įvairiomis progomis paliečiame Lietuvos
ir lietuvių, išvykusių iš Lietuvos ir gyvenančių
užsienyje, santykius. Reikia pasakyti, kad jie
nėra idealūs. Ko gera, dėl to, kad mes praktiškai dvi kartas buvome užrišti geležiniame maiše
– savotiškame karceryje ir mūsų protas bei jausmai užmiršo, ką reiškia būti žmogumi pasaulyje.
Kiek tenka skaityti prieškario literatūrą, kalbėti
su žmonėmis, kurie iš Lietuvos išvyko prieš Antrąjį pasaulinį karą, ar jų vaikais, neteko aptikti
liudijimų apie blogus Lietuvos ir lietuvių santykius anuomet. Gal atvirkščiai – išvykusieji iš
Lietuvos buvo ypatingoje pagarboje kaip daugiau
pasiekę žmonės. Šiandien Lietuvos lietuviai į išvykusiuosius žvelgia su tam tikru priekaištu, o
gal pavydu – jūs palikote savo tėvynę, o mums
čia reikia vargti. Išvykusieji, jausdami tam tikrą
kaltę, stengiasi pateisinti savo išvykimą iš Lietuvos ir norom nenorom ima žiūrėti į likusius kiek
iš aukšto, o gyvenimą čia laikyti pilku ir primityviu.
Tas vieni kitų nesupratimas mums sudaro
problemų, ir nemažų. Ko gera, dėl to ir dvigubos pilietybės klausimas taip greitai nesisprendžia. Jau daugiau kaip metai voliojamas iš stalčiaus į stalčių, dirba komisijos, darbo grupės,
bet iš vietos dar nepajudėjome. Benzino į ugnį
įpilta gali būti ir sąmoningai, kad tuos santykius
dar labiau sugadinti. Daug metų Pilietybės įstatymą interpretavome vienaip, bet atsirado grupė
žmonių, kurie išprovokavo tą įstatymą peržiūrėti Konstituciniame teisme ir mūsų santykius
sujaukti. Matyt, yra jėgų, kurios suinteresuotos,
kad mes nesutartume. Ne vienintelis atvejis, kai
tą patį įstatymą tam tikros suinteresuotos grupės
interpretuoja savaip. Štai koks triukšmas buvo
kilęs dėl alkoholio reklamos įstatymo. Šiuo atveju buvo sujudę alkoholio gamintojai, kuriems
grėsė pelnų mažėjimas.
Ko reikia, kad dvi tautos pusės, esančios
abipus sienos, rastų kalbą? Pirmiausia gal pačios
Lietuvos gyvenimo sutvarkymo. Kai čia daugumai bus gerai, nebebus pavydo išvykstantiems,
o daugiau išvykusiųjų ieškos kelių grįžti. Nors
ne viską lemia materialinė padėtis. Žiūrėk, kiek
žmonių iš turtingų pasaulio kraštų išvyksta į Afriką ar Aziją. Jie ieško ne turto ir ne gero gyvenimo. Jie tiesiog bando save. Po daugelio dešimtmečių ir lietuviai gavo progą save išbandyti.
Turime su tuo susitaikyti, kad esame tokie, kaip
visi. Visas pasaulis juda, judėjo ir judės.
Audronė V. Škiudaitė

2008 Vasaris / Pasaulio lietuvis

3

„pasaulio lietuvio“ svečias

Galimybė dalyvauti Lietuvos politiniame
gyvenime man buvo labai svarbi
Pokalbis su dr. Mantu Adomėnu, klasikinės filologijos specialistu,
Vilniaus universiteto docentu, Demokratinės politikos instituto prezidentu

DR. MANTAS ADOMĖNAS,

SU REN -

GĘS SPAU DOS KON FE REN CI JĄ DĖL ŠVIE TI MO RE FOR MOS

– Jau buvote kaip ir britas,
aštuonerius metus išgyvenęs D.
Britanijoje, tapęs Cambridge‘o
universiteto – vieno prestižiškiausių universitetų Europoje – dėstytoju, savo vietą lyg ir radęs. Kodėl
grįžote į Lietuvą, kur gyvenimas
dar nenusistovėjęs? Kas Jus vertė
elgtis taip nepopuliariai?
– Tiesą pasakius, aš niekad ir
neketinau negrįžti. Kai važiavau studijuoti doktorantūroje Cambridge,
mano tikslas, kurį sau kėliau, ir buvo
– sau ir kitiems įrodyti, kad ir Lietuvoje baigus mokslus galima pasiekti
ne mažiau negu britai ar kiti vakariečiai savo šalyse. Bestudijuojant
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doktorantūroje supratau, kad tikrasis
išbandymas – ir socialine, ir prestižo
prasme – yra ne ją baigti, o tapti universiteto dėstytoju, vienu iš kolegijos Fellows: atsisėsti prie High Table, kur sėdi dėstytojai, apsigobę juodomis akademinėmis mantijomis, ir
iš tenai žiūrėti į akademinį pasaulį.
Šį iššūkį pavyko įgyvendinti – tapau
Cambridge’o universiteto Gonville
& Caius kolegijos Fellow, tikruoju nariu. Pradėdamas dirbti žinojau,
kad, pasibaigus pirmosios sutarties
kontraktui, grįšiu į Lietuvą. Aštuoneri metai, praleisti svetur, tikrai yra
labai daug – per daug.
O kodėl nenorėjau likti svetur? Gal tai šeimos auklėjimas, gal
asmeninė psichologinė sankloda, bet
man labai svarbus yra politinis matmuo. Galimybė keisti šalies likimą,
galimybė dalyvauti politikoje yra
vienas iš tų dalykų, kurių Lietuvos
piliečiai svetur negali daryti. Gali
balsuoti savivaldos rinkimuose, bet
niekada netapsi visateisiu politinio
organizmo nariu. Net jeigu gautum
Jungtinės Karalystės pilietybę, vis
tiek būsi svetimas žmogus. Visavertė politinė būtybė gali būti tik toje
šalyje, kurioje gimei ir užaugai. Mano giminės žmonės įvairiais būdais,
kartais akivaizdžiai, kaip kad senelis – pokario partizanas, – kartais ne
taip akivaizdžiai, dalyvaudavo politiniame gyvenime, sprendžiant Lietuvos valstybės likimą. Galimybė
dalyvauti politiniame gyvenime man
taip pat yra labai svarbi, todėl mačiau save tik Lietuvoje.
Galima pastebėti, kad naujausiai Lietuvos išeivijos bangai politinio matmens nukirtimas yra tam
tikra prasme netgi komfortiškas,
patogus, nes gyvendamas Anglijoje
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ar kitam svetimam krašte gali kritikuoti visuomenę, kurioje gyveni,
ir neprisiimti atsakomybės už jos
bėdas, o drauge jaustis viršesnis už
tuos, kurie liko Lietuvoje. Matydamas priėmusios visuomenės ydas gali jas smerkti, kritikuoti, bet tai tavęs
niekaip neįpareigoja. Net neprivalai
rinkimuose išreikšti savo valios, neprivalai ieškoti pasiūlymų ir apskritai nesi emociškai ir socialiai susietas su tos valstybės bėdomis. Dėl tos
šalies taip neskauda, kaip skaudėtų
dėl Lietuvos. Man toks požiūris nebuvo priimtinas.
–Kaip jautėtės svetimoje
visuomenėje? Jūsų pavyzdžiu norėčiau pailiustruoti, kaip jaučiasi
lietuvis svečioje šalyje. Ar jis gali
taip įsigyventi toje šalyje, kad kolegos jį laikytų lygiaverčiu, su juo
norėtų bendrauti kaip su savo tautiečiu? O gal tu visada lieki svetimšalis?
– Mano pavyzdys nėra tipiškas. Akademinė sfera yra nepaprastai įvairiatautė, atvira ir tokia buvo
jau nuo seno. Tiesą sakant, jau nuo
viduramžių, kai Cambridge dėstė
Erazmas Roterdamietis ir pirmą kartą buvo išplėtotas globalios Europos
projektas. Tuomet vienuoliai-mokslininkai keliaudavo iš vienos šalies
ir iš vieno universiteto į kitą. Užtenka paskaityti Tomo Akviniečio akademinę biografiją, kaip jis keliavo
tarp Italijos ir Prancūzijos, kad pamatytum, koks akademinio mobilumo laipsnis buvo pasiektas. Nuo XX
a. akademinė Vakarų visuomenė vėl
tapo atvira ir mobili. Svetimšaliai
yra ne tik toleruojami, jie laukiami,
galima sakyti, žvejojami kaip galintys kažkuo praturtinti. Taigi profesi-
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ne prasme prisitaikymo problemos
nebuvo. Socialine prasme Cambridge’as yra konservatyvi aplinka. Angliškos tradicijos Cambridge, Oxforde yra išlikusios labiau negu bet kur
kitur, yra erdvių, kurios pašaliniams
uždaros. Vis dėlto pašaliniu kažkaip
nelikau – ar kalba eitų apie pakvietimą tapti uždaro džentelmenų klubo
nariu, ar dalyvavimą medžioklėse,
ar apie kvietimus savaitgaliui į kokią pilaitę, kur šeimininkų giminė
gyvena jau keletą šimtmečių. Tos
uždaros durys iš pradžių kėlė smalsumą – o kas ten, kitapus jų? Tačiau
galiausiai durų ir slenksčių nebeliko.
Vienas mano bičiulis, atvykęs studijuoti į Cambridge’ą iš Pietų Amerikos, Limos aristokratų, kurie XVI a.
iš Europos nukeliavo į Peru, giminės
atstovas, pusmečiui likus iki mudviejų išvažiavimo iš Anglijos išsitarė: „Žinai, Mantai, Cambridge nėra
tokio stalo, prie kurio mes panorėję
negalėtume atsisėsti“. Tai yra, atėjo
suvokimas, kad jau nebėra durų, kurių nebūtų galima atidaryti, kad socialinio bendravimo galimybės jau
yra išsemtos – supratau, ir kad jau
laikas dairytis į namų pusę. Taip ir
padariau.
–Kaip pasielgė Jūsų bičiulis
iš Limos?
–Jis taip pat grįžo namo ir dabar pradeda visuomeninę karjerą. Jo
giminė Peru visuomenės, valstybės,
kariniame gyvenime dalyvauja nuo
XIX a.
–Kaip Jums atrodo, kas tie
žmonės, kurie lieka svetimose šalyse? Ką jie turi kitokio negu mes,
čia liekantys? Esu girdėjusi nuomonę, kad išvykusieji yra liberalesni.
–Nenorėčiau daryti apibendrinimų. Iš mano kalbėjimo galėjo susidaryti įspūdis, kad grįžti yra labai
lengva, lyg ir savaime suprantama –
susikrovei daiktelius ir išvažiavai namo. Aš nekalbėjau apie tai, ką labai
aštriai jutau tada ir ką, man atrodo,
labai aštriai jaučia lietuviai, kurie šio
žingsnio nepadaro. Per daugelį metų

įleidi šaknis į tos valstybės dirvą, susirenka draugų, pažįstamų ratas. Galų gale atsiranda karjeros perspektyva, susiformuoja nauji socialiniai
įpročiai. Nors ir lankaisi Lietuvoje,
– aš net ir būdamas Anglijoje kasmet
bent ketvirtį metų praleisdavau Lietuvoje ir nuo gyvenimo čia nebuvau
atitrūkęs, – vis dėlto grįžimas yra
labai skausmingas, nes turi save išrauti iš tos aplinkos, kur įgijai tam
tikras socialines garantijas, kur matai perspektyvų, kur jau esi pripratęs. Turi persikelti į valstybę, kurią
senokai buvai palikęs ir negyvenai
jos kasdienio gyvenimo, kur tavo
perspektyvos neaiškios ir kur tavęs
laukia didžiulis nesaugumas. Tai labai skausmingas žingsnis. Nutrauki
daugybę draugysčių, žinai, kad atlyginimas bus žymiai mažesnis. Manau, kad dauguma lietuvių negrįžta
ne todėl, kad nenori, aš beveik nesutikau lietuvių, kurie sakytų, jog niekada negrįš, arba kad Lietuva jų visai netraukia. Visi jaučia savo šaknų
ilgesį ir jų stygių. Nesakyčiau, kad
čia veikia žmogaus pažiūros – liberalios ar konservatyvios. Greičiau
lemia kitokie dalykai – ar žmogus
jaučia pareigą prisidėti prie Lietuvos
kūrimo, nors pats dėl to gal ir turėtų
ką nors paaukoti, pavyzdžiui, ekonominę gerovę, kiek kartų žmogus ryžtasi radikaliai keisti savo gyvenimą
– vieną (nes išvažiuodamas iš Lietuvos jau kartą jį pakeitė) ar daugiau.
Dažnai apsispręsti priverčia vaikai,
kai jie pasiekia mokyklinį amžių:
likti ir vaikus leisti į vietinę mokyklą ir tuomet žinoti, kad tikrai niekada
nesugrįši, bent jau kol vaikai neužaugs, ar pasiryžti ir grįžti dabar.
–Ar teko bendrauti su lietuviais, dirbusiais kitose sferose, ir
kaip Jums atrodė jų gyvenimas?
–Deja, teko bendrauti tik su
mano aplinkoje dirbusiais tautiečiais: kurie lankydavosi ir kurie
dirbdavo Cambridge’o universitete. Buvo lietuvių iš senosios ir pokarinės emigracijos, kurie gyveno
Cambridge. Emigracijos bangos tik
susiliesdavo, bet nesimaišydavo.

Juos jungė nebent Vasario 16-oji ar
Kovo 11-oji. Naujausios emigracijos
kasdienybę teko matyti tik probėgšmiais – kai apsilankydavau Londone ir kur nors restorane aptarnaudavo lietuvė padavėja. Tiesioginės
patirties neturiu. Tiesa, Cambridge,
traukinių stoties kavinėje, sutikdavau lietuvaitę padavėją, su kuria retkarčiais persimesdavau lietuvišku
žodžiu. Paskui atsirado jos draugių.
Buvo matyti, kaip kuriasi lietuviškas
centras. Atvykę pirmieji paprastai
kviečiasi savus draugus ir taip skatina emigravimo srautą – susidaro
emigracinis tinklas.
–Grįžkime prie mokslo sferų. Ar Jums, grįžusiam į Lietuvą, labai nyki pasirodė Lietuvos
mokslo ir mokymo sistema, nes
sakoma, kad pas mus mokslas yra
labai žemo lygio? Dabar dalyvaujate kuriant valstybės švietimo
sistemos pertvarkos projektą ir,
matyt, naudojatės patirtimi, įgyta
Cambridge?
–Turiu pasakyti, kad Vilniaus
universitete įgijau labai gerą, fundamentalų, išsilavinimą, kuris man
leido labai sėkmingai konkuruoti ir
gerai jaustis tarp baigusių Cambridge’ą. Nesijaučiau nuo jų atsiliekąs
ar ko nors netekęs. Bet per tuos aštuonerius metus pasikeitė atmosfera
Vilniaus universitete. Grįžęs radau
tuos pačius, savo darbui atsidavusius žmones, bet Lietuvoje jau buvo
pasikeitę pora dalykų. Įvyko struktūrinė universitetų stagnacija, kai pati
sistema niekaip neskatina tobulėti,
keistis ir keisti. Sakyčiau, ši sistema įgavo netgi gniuždomąjį pobūdį.
Pasikeitė ir studentų motyvacija. Padaugėjo studentų, mokosi per daug
žmonių, nemaža dalis studentų yra,
kaip ją galima pavadinti – „ne universiteto medžiaga“. Jie nedalyvauja
paskaitose taip suinteresuotai ir kokybiškai, kaip galėtų. Viso to fone
atsirado ir dėstytojų nusivylimas,
galų gale jų atlyginimai tokie, kurie
vos leidžia išgyventi. Dėstytojai, norėdami užsitikrinant pragyvenimui,
priversti dirbti kelis darbus. Kūrybi-
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DR. MANTAS ADOMĖNAS ĮSIAMŽINO
niam darbui nebelieka laiko. Paskaitos perskaitomos bet kaip, iš senų
konspektų. Susidarė situacija, kai ir
studentai, ir dėstytojai apsidžiaugia,
kad paskaita neįvyksta. Atrodo, kad
labiausiai suinteresuota, jog paskaitos vyktų, yra administracija. Tokia
situacija yra labai slegianti. Iš čia
kyla ir reformos pasiūlymai. Per
tuos aštuonerius metus, kol manęs
čia nebuvo, situacija ne tik pakrypo
į blogąją pusę, bet ir įgijo pesimistinio fatalizmo. Tuo metu, kai aš studijavau VU, atrodė, kad sunkumai
yra laikini – dėl valstybės jaunumo,
dėl sovietinio paveldo. Dabar tai yra
tapę sisteminėmis pačios struktūros
ydomis. Baisiausia, kad ta struktūra nenori keistis, priešinasi bet kokiems kaitos pasiūlymams, sau ir
kitiems aiškina, kad viskas kaip ir
gerai. Kartais tai kelia tikrą neviltį.
–Ką siūlote keisti aukštojo
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mokslo sistemoje?
–Viena
iš
problemų yra universitetų suaugimas
su finansuojančia
valstybės struktūra, kai finansavimas yra gaunamas
iš inercijos, politinių susitarimų būdu, o ne laimimas
per kokybę. Studijų vietos yra finansuojamos nepaisant
to, kaip keičiasi
pasaulis ir kokie
pačių studentų poreikiai. Finansuojamos institucijos,
kad išliktų esami
universitetai. Vienas esminių pasiūlymų, kuriuos mes
teikiame – duoti
studentams
teisę
rinktis. Suteikime
gabiesiems studentams finansavimą,
kurį jie galėtų neštis į aukštąsias moCAMBRIDGE
kyklas, į tas specialybes, kurių tikrai
reikia. Niekas kitas, kaip studentai,
nepasakys, kas gali būti reikalinga
po kelerių metų. Tai jų gyvenimas,
kuriam jie ruošiasi. Tegul finansavimas ateina paskui juos. Tai būtų
pagrindinis pasiūlymas, kuris galėtų
pradėti kaitos procesus. Taip išaugtų
ir studentų motyvacija.
Kita problema – užkonservuotas universitetų valdymas. Nėra galimybės iškilti žmonėms, kurie strategiškai, inovatyviai ir kardinaliai
keistų universiteto kryptį ir galvotų
apie ambicingus projektus. Reikalinga valdymo reforma, kad rektorius
rinktų tarybos, kurios nebūtų taip
tiesiogiai suaugusios su status quo
išlaikymu.
Trečias dalykas – mokslo finansavimas. Kol universitetai gauna
didžiąją dalį finansavimo už studijas, o tik trečdalį už mokslą, tol jie
nėra suinteresuoti kaupti intelektu-
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alinio potencialo ir samdyti geriausių mokslininkų, nes paskaitas gali
atskaityti bet kas. O jeigu situacija
keistųsi ir būtų daugiau investuojama į mokslą, be to, jeigu tas finansavimas būtų gaunamas konkurso, o ne
lobizmo ir politinių susitarimų būdu,
tuomet galima būtų tikėtis ir kokybinių permainų.
–Jūsų požiūris į emigraciją.
Ar Jūs sutinkate su nuomone, kad
dėl emigracijos mastų kaltos valdžios? Ir ką daryti, kad tie mastai
mažėtų ir daugėtų grįžtančiųjų?
–Kaip sako anglai, „svetimavimui reikia dviejų“. Tas pats iš dalies galioja ir emigracijai. Vien valdžia dėl visko negali būti kalta, bet
be abejo, nemenkas ir valdžios kaltės
elementas. Emigracija yra emigruojančiojo apsisprendimas, o jis apsisprendžia dažniausiai dėl jį supančių
gyvenimo sąlygų. Tai nelengvas apsisprendimas, ir naujuosius išeivius
galima suprasti.
Valdžios atsakomybė už sąlygas, skatinusias emigruoti, matyti
daugelyje sričių. Nesutvarkyta Lietuvos darbo rinka nesudarė sąlygų
šalies mobilumui viduje. Tuo metu
Vilnius augo, o provincijos jaunimas
rinkosi darbą Londone. Kartu stagnuojantis aukštasis mokslas skatino
„protų nutekėjimą“. Maži gydytojų
atlyginimai skatino išvažiuoti gydytojus. Visa tai rodo valdžios nesugebėjimą tvarkytis. Dabar, kai tai įsibėgėjo, valdžia ką nors pakeisti jau
menkai begali. Emigracija pati save
plečia. Kai svetur atsiranda bendruomenė, ji pritraukia ir kitus, padeda
jiems įsikurti, todėl procesas niekad
nesibaigia. Ko galima siekti – tai
mėginti, gerinant sąlygas Lietuvoje,
pirmiausia atveriant akademines institucijas, valstybės institucijas, sudaryti sąlygas emigrantams grįžti. Be
ryžtingų struktūrinių reformų valdyme, švietime ir sveikatos apsaugoje
nebus sukurta sąlygų, kurios Lietuvą galėtų padaryti patrauklią grįžti.
Ko galima pasiekti – tai tik pusiausvyros, kad išvažiuojančiuosius pakeistų grįžtantieji, parveždami savo
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Valdovų rūmai rengia edukacines parodas visoje Lietuvoje
„Praeitis atverta ateičiai. Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai ir
jų atkūrimas“ - tokia paroda keliauja
per Lietuvą. Šiuo metu ji atidaryta
Žemaičių dailės muziejuje Plungėje, Parko g. 9. Paroda supažindina su
svarbiausiais Valdovų rūmų istorijos
ir atkūrimo faktais. Artėjant atkurtų
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų atidarymui 200907-06 šia paroda siekiama skleisti
objektyvią informaciją apie Vilniuje
atkuriamus rūmus bei populiarinti
Lietuvos tūkstantmečio programos
nacionalinio projekto – svarbiausios
istorinės didžiųjų kunigaikščių rezidencijos atkūrimo – idėją.

Dešimt parodos stendų pateikia trumpą Valdovų rūmų istorinės
raidos apžvalgą nuo seniausių laikų
iki atkūrimo. Didžiausias dėmesys
skiriamas XIV–XV a. gotikinei piliai, stovėjusiai vėlesnių Rūmų vietoje valdant didiesiems kunigaikščiams Gediminui, Algirdui, Jogailai,
Vytautui, Kazimierui ir Aleksandrui
Jogailaičiams, taip pat Renesanso
ir ankstyvojo baroko rūmams, kuriuos XVI–XVII a. pirmoje pusėje
statė ir plėtė Žygimantas Senasis,
Bona Sforca, Žygimantas Augustas,
Vazų dinastijos valdovai. Valdovų
rūmų istorija pateikiama platesniame Lietuvos valstybės, kultūros ir

meno raidos kontekste, apibūdinamas kiekvieno valdovo indėlis į rezidencijos plėtrą. Paroda atspindi ir
Rūmų nuniokojimo, sunaikinimo bei
atkūrimo procesus nuo XVII a. vidurio iki XXI a. pradžios. Pateikiama
informacija apie Rūmų teritorijos archeologinius tyrinėjimus, sistemingai vykdomus nuo 1987 m., Rūmų
atkūrimo idėją ir jos realizavimą, atkurtos istorinės rezidencijos daugiafunkcinį kultūrinį panaudojimą, Valdovų rūmų paramos fondo veiklą.
Tekstiniai parodos komentarai palydimi autentiška rūmų ikonografija,
vertingiausių radinių nuotraukomis.
www.ldm.lt; www.lietuvospilys.lt)

patirtį, žinias apie pasaulį, komunikavimo įgūdžius. Jie labai reikšmingai praturtintų Lietuvos visuomenę,
ekonomiką. Tam reikia palaikyti
nuolatinius, sąžiningus, atvirus ryšius su diaspora, kad išeivija pasijustų tikra Lietuvos valstybės dialogo
partnere. Esant tokiems santykiams
galima būtų kreiptis į išeiviją, kviečiant ją grįžti ir čia kurti savo ateitį.
Bet tai užduotis dešimtmečiui, o kol
kas valdžia jokių kryptingų veiksmų
nesiima. Emigracija užsiima ne pačios veikliausios ir kūrybingiausios
valstybės institucijos – pavyzdžiui,
Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas, stagnuojanti įstaiga, kuriai
naujas mąstymas, originalesni veiksmai, atrodo, visiškai svetimi. Reikėtų
peržiūrėti pačią valstybės institucijų,
veikiančių emigracijos srityje, struktūrą. Kaip finansų analitikas Gitanas
Nausėda yra sakęs, valstybės ekono-

mikos ir visos valstybės perspektyvų
nepavyks išspręsti tol, kol nepradės
grįžti išeivija. Jokia imigracija iš
trečiųjų šalių padėti negali.
Noriu aptarti dar vieną emigracijos ir politikos aspektą. Be demografinių rodiklių, be ekonomikos
ir darbo jėgos rinkos emigracija pirmiausia pakenkė Lietuvos politiniam
gyvenimui, politiniam klimatui. Išeiviai, žmonės, kurie ryžosi palikti
savo valstybę ir kurti savo gyvenimą
kažkur kitur, pagal apibrėžimą yra
tokie, kurie ryžtasi patys kurti savo
ateitį, drąsiai ir su optimizmu žiūri
į ateitį. Tai tie žmonės, kurie nesitiki malonių iš valdžios, o kliaujasi
savim pačiais. Kai keli šimtai tūkstančių tokių žmonių pasitraukia iš
politinio gyvenimo, proporcija padidėja naudai tų, kurie linkę laukti valdžios malonių, kurie patiki populistų
šūkiais ir nepagrįstais žadėjimais.

Taigi populizmo išaugimas Lietuvoje yra netiesioginė duoklė, kurią
mes mokame už emigraciją. Kai kalbamės su politinės geografijos ekspertais ir klausiame, kur yra mūsų
balsuotojai, kurie balsavo 1996 m.,
jie sako: Airijoje ir Rytų Londone.
Taigi čia Lietuvai buvo suduotas bene skaudžiausias smūgis.
–Ir paskutinis klausimėlis:
ar tokių, kaip Jūs, Lietuvoje yra
daug?
–Taip, aš įvairiose sferose susiduriu su mokslininkais, finansininkais, verslininkais, kurie grįžo ir labai sėkmingai dirba Lietuvoje. Žinoma, asmeninės pažintys dar neduoda
tikslaus paveikslo, bet, sakyčiau, jų
yra tikrai nemažai ir vis daugėja.
Reikia tikėtis, kad ir toliau daugės.
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Lietuvoje lankėsi JAV Kongreso narys John Shimkus

JAV KONGRESO NARYS JOHN SHIMKUS (IŠ KAIRĖS) IR SEIMO NARIAI - NACIONALINIO SAUGUMO
RASA JUKNEVIČIENĖ BEI UŽSIENIO REIKALŲ KOMITETO VICEPIRMININKAS AUDRONIUS AŽUBALIS

IR GYNYBOS KOMITETO

NARĖ

Sausio viduryje Lietuvoje lankėsi lietuvių kilmės JAV Kongreso
narys, Atstovų rūmų Baltų sambūrio
pirmininkas John Shimkus, dalyvavęs aukšto lygio užsienio politikos
strategų susirinkime „Snow Summit“. Lietuvoje jis labai populiarus –
žiniasklaida plačiai atspindėjo John
Shimkaus vizitą Lietuvoje, buvo priimtas prezidento Valdo Adamkaus,
ministro pirmininko Gedimino Kirkilo, Seime dalyvavo Seimo užsienio reikalų komiteto posėdyje ir kt.
J. Shimkus daug kartų yra
lankęsis Lietuvoje. Pirmą kartą protėvių žemę jis aplankė 1999 m., o
paskutinį kartą buvo buvęs 2005 m.,
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kai Šiauliuose lankė NATO oro policijos misiją vykdančius JAV karius.
J. Shimkus sako, kad visos jo kelionės buvo darbinės ir gana trumpos, o
norėtų apsilankyti su šeima ir geriau
pažinti kraštą. Shimkai augina tris
vaikus – 15, 12 ir 8 metų.
Apie Lietuvą šio vizito metu
„Alfa“ žurnalistams jis sakė: „Susidariau įspūdį, kad iš totalitarinio
režimo išsivadavusi Lietuva užtikrintai eina demokratijos keliu ir pasinaudoja nepriklausomybės ir laisvos rinkos privalumais, nors kelyje
ir pasitaiko iššūkių, dėl kurių tenka
susitarti kartais ir labai skirtingoms
partijoms. Tačiau visai tai stebėda-
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mas supranti, kad buvo verta stengtis, kai matai Lietuvos žmonių ir
valdžios pasiekimus Europoje, ypač
sprendžiant demokratijos sklaidos
klausimus, rodant tinkamą pavyzdį
taip pat demokratijos keliu norinčioms eiti šalims“.
Kongreso narys visada atranda gerų žodžių savo prosenelių žemei Lietuvai.
Paklaustas lietuviams aktualaus klausimo dėl bevizio režimo J.
Shimkus sakė, kad „Lietuvos rodomas geranoriškumas ir įsipareigojimų vykdymas yra tolygus kitoms
JAV šalims draugėms, kurios turi
bevizį režimą. Tačiau po tragiškųjų

tėvynėje

Rugsėjo 11-osios įvykių buvo iškelti griežtesni reikalavimai, pareikalavę daug daugiau pastangų. Lietuvos
valdžia dirbo tikrai išsijuosusi – ne
tik įvesdama biometrinius pasus, bet
ir šviesdama visuomenę, kad svarbu
nepažeisti lankymosi JAV taisyklių.
Naujausi skaičiai rodo, kad Lietuva
jau atitinka kriterijus, bet svarbu,
kad jie būtų išlaikyti tam tikrą laiką. Aš esu už bevizį režimą, nes jis
naudingas abiem pusėms – išvengiama popierizmo ir išlaidų, be to, tai
suartina šalis. Tikiuosi, kad tai įvyks
kuo greičiau. Tačiau… bevizis režimas su JAV neatveria kelių gyventi
ir dirbti Amerikoje. Bevizis režimas
reiškia, kad turizmo ir verslo reikalais JAV galima lankytis tam tikrą
laikotarpį. Tie, kurie bandytų likti
gyventi – būtų nelegalai, o čia jau
kitas klausimas“.
John Shimkus – yra ketvirtos kartos Amerikos lietuvis, kurio
proseneliai atsikėlė į Illinojaus valstijoje esantį miestelį Collinsville.
Pirmieji atsikėlė proseneliai – Kasparas Šimkus, imigravęs 1896 m., ir
Ieva Naujokas, imigravusi 1898 m.
Jono senelis Džordžas Šimkus dar
mokėjo lietuvių kalbą. Jis vedė amerikietę. Nelietuves vedė ir tėvas bei
pats Jonas. „Nesu grynakraujis lietuvis, mano venomis teka ir airių,
Amerikos indėnų, ir vokiečių kraujo. Daugiausiai kas liko lietuviška
– garbinga pavardė. Dėl Lietuvos
ėmiau stengtis, kai manęs to paprašė
Lietuvių Bendruomenė, kai Lietuvai
reikėjo balso Washingtone stojant į
NATO ir ES. Tikiuosi, kad mano senelis didžiuotųsi, kad ėmiausi šio iššūkio ir Lietuvos interesais rūpinuosi jau daugiau nei 10 metų“, – sakė
John Shimkus.
Jono ryšiai Lietuvoje su giminėmis jau yra seniai nutrūkę. „Gaunu daug laiškų iš Amerikos lietuvių,
kuriuose teiraujamasi, ar nesu kieno nors giminė, nes, kaip supratau,
Šimkus yra gana populiari lietuviška pavardė. Tikrai žinau savo gimines Amerikoje, todėl gali būti nebent bendrų šaknų Lietuvoje. Žinau
tik tiek, kad buvo aptikti duomenys

apie mano senelius Tauragės liuteronų bažnyčios metraščiuose. Beje, religija buvo perduota ir išlaikyta – tebesu praktikuojantis liuteronas. Mano šeimoje lietuviškų tradicijų išliko
mažai. Mūsų didžiausias laimėjimas
šioje srityje – vis dar kepamas kugelis. Na, mėgstame alų ir krepšinį, bet
tai jau bendri amerikiečių ir lietuvių bruožai. Man patinka lietuviškas
alus – tik atvykęs vėlai vakare pasinaudojau proga išgerti gardaus lietuviško alaus. Matyt, todėl taip gerai miegojau“, – linksmai sakė JAV
Kongreso narys.
Apie John Shimkų paprašėme pasakoti Seimo narę Rasą Juknevičienę, kuriai, kaip Nacionalinio
saugumo ir gynybos komiteto narei,
tenka su juo dažnai bendrauti:
–Mes vadiname jį Jonu. Bendraujame jau seniai, nuo 1999 m.
NATO Parlamentinėje asamblėjoje.
Jis, respublikonas, yra JAV Kongreso
delegacijos narys, o aš esu LR Seimo
delegacijos narė. Ilgą laiką dirbame
viename – gynybos komitete. Daug
bendrų vizitų teko kartu dalyvauti.
Pastarasis praėjusį rudenį buvo ypač
suartinantis – vykome į Afganistaną.
Mes, 6 atstovai iš įvairių šalių, važinėjome po Afganistaną su šalmais ir
sunkiomis liemenėmis. Vizitas išties
buvo labai sunkus. Kaip iš kariuomenės grįžę žmonės jaučia ypatingą ryšį, taip suartėjo ir mūsų delegacijos
nariai, – pasakoja Rasa Juknevičienė. – Mūsų pažintis prasidėjo daug
anksčiau. Mes rėmėmės į Shimkų, į
JAV delegacijos patarėją Janą Brzezinskį – Zbignevo Brzezinskio sūnų,
darėme su jais daug bendrų darbų –
rengėme rezoliucijas, pataisas. Jonas
buvo svarbus mūsų ginklas, papildomas Lietuvos delegacijos atstovas.
Su juo labai smagu bendrauti. Labai
įdomi jo šeimos istorija. Jo proseneliai XIX a. pabaigoje iš Tauragės išvažiavo į Ameriką.
O istorija tokia: prieš šimtą
metų jaunas tauragiškis Šimkus iš
Vakarų Lietuvos išvyko laimės ieškoti į Ameriką. Ten įsikūręs, radęs
darbą ir prieglobstį, parašė laišką
namo, įdėdamas šipkartę – bilietą į

Ameriką ir prašydamas tėvų, kad jie
surastų mergaitę, kuri bažnyčioje su
žydra skarute sėdėjo trečioje eilėje
kairėje pusėje. Tėvai tą mergaitę surado, atsiuntė į Ameriką, ir taip prasidėjo Šimkų generacija Amerikoje.
–John Shimkus yra karininkas,
baigęs West Point karo akademiją,
tarnavęs kariuomenėje, nemažai dirbęs JAV karinėje bazėje Vokietijoje.
O po to įsitraukė į politiką, buvo išrinktas vienoje Chicagos apygardų
ir jau daug metų yra Kongreso narys
nuo Respublikonų partijos. Lietuvai
atkūrus nepriklausomybę jo ryšiai su
lietuviais pagilėjo. Jonas nekalba lietuviškai, aš niekada neklausinėjau jo,
ar jis jaučiasi lietuvis, tik žinau, kad
jo tėvai pirmą kartą atvyko į Lietuvą 2001 m., kai Vilniuje vyko NATO
Parlamentinės asamblėjos sesija. Jie
buvo nuvažiavę į Tauragę, ieškojo tų
vietų, iš kur kilę proseneliai. Tai buvo pirmas jų susitikimas su Lietuva,
– pasakojo R. Juknevičienė. PL.inf.

LIETUVIŲ EVANGELIKŲ LIUTERONŲ
JERUZALĖS PARAPIJOS COLLINSVILLĖJE,
IL, BAŽNYČIA, KURIĄ STATĖ J. SHIMKAUS
PROTĖVIAI . Z IGMO G RYBINO NUOTR .
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Elektrolizės teorijos kūrėjas
Teodoras Grotthussas ir Gedučiai

GROTTHUSSŲ GIMINĖS SUSITIKIME BONOJE: (IŠ KAIRĖS) HARRY FON GROTTHUSS SU ŽMONA, MARIJA ČIURLIENĖ, OTTO FON
GROTTHUSS, MICHAEL GROTTHUSS ŽMONA, SIEGFIED FON GROTTHUSS, OTTO FON GROTTHUSS ŽMONA, MICHAEL FON GROTTHUSS

Teodorą Grotthussą (1785–
1822) iš Gedučių (dabartinis Pakruojo rajonas), gyvenusį prieš du
šimtus metų, mini chemijos, fizikos
ir kitų mokslų istorija. Jis buvo fizikinės chemijos kūrėjas, prisidėjęs prie esminių elektrodinamikos
sąveikų ir vaizdinių formavimo.
1805 m. jis paskelbė pirmąją elektrolizės teoriją, kurios pagrindinius
teiginius vėliau iš esmės patvirtino
H. Davy, J. Berzeliuso, M. Faraday
darbai. Tirdamas šviesos sąveiką su
medžiaga T. Grotthussas paaiškino
fosforescenciją, atrado pagrindinius
fotochemijos dėsnius. Monografijos
„Pralenkęs laiką: Theodor Grottuss“,
2001 m., išleistos Lietuvoje, autorius J. A. Krikštopaitis sako: „Jei Alfredas Nobelis savo testamente būtų
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nurodęs apdovanoti darbus, atliktus
šimtmečiu anksčiau, T. Grotthussas
Nobelio premija būtų įvertintas du
kartus – už elektrolizės teoriją ir už
fotochemijos dėsnius“.
Grotthussų genealogija
Teodoras Grotthusas, Gedučių
apylinkių žmonių šiandien minimas
kaip Gruotužis, buvo vokiečių baronų Grotthussų, gyvenusių pietų Latvijos-šiaurės Lietuvos teritorijoje,
ryškiausia figūra. Istoriniai šaltiniai
liudija, kad Grotthussai Vokietijoje,
Vestfalijos žemėse, atsiranda apie
XIII a. Otto Grotthussas apie 1500uosius metus perka didelį žemės
plotą nuo dabartinės Rundalės pilies
Latvijoje iki Žeimelio Lietuvoje. Jis
turėjo keturis sūnus, iš kurių veda-
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mos 4 genealoginės šios –A, B, C,
D – giminės šakos. Vilniuje gyvena
C šakos palikuonė Marija Čiurlienė,
buvusi vokiečių kalbos ir literatūros
dėstytoja Vilniaus universitete, kuri mus supažindino su šios giminės
istorija. Lietuvoje gyvena ir daugiau
šios giminės palikuonių, kurie išėjo
iš Palatvijo – Gedučių, Lieporių,
Vengriškės ir kt. – dvarų. Šios giminės palikuonių gyvena Vokietijoje,
kur jie repatrijavo 1940 m., kai Raudonoji armija užėmė Lietuvą. Anot
Marijos Čiurlienės, Grotthussų vyrai
buvo linkę vesti lietuvaites, todėl ir
Vakaruose šiuo metu gyvenantys jos
giminės neišsižada lietuvių kilmės,
dar daugiau – Lietuvoje jie yra sukūrę Teodoro Grotthusso fondą, kuris remia Lietuvos mokslą ir rūpinasi

tėvynėje

Teodoro Grotthusso atiminimo įamžinimu.
Kas tas Teodoras Grotthussas?
Gimė jis Baltijos barono,
aistringo muziko Ewaldo Dietricho
Grotthusso, vedusio tolimą savo
pusseserę Elisabethą Eleonorą Grotthuss, šeimoje, Leipcige, pakeliui į
Europą. Mat tėvas buvo aistringas
keliautojas. Naujagimis buvo pavadintas aristokratiškais Christiano Johanno Dietricho vardais, bet suaugęs
jis pasivadino tik vienu – Teodoro
(Dietricho graikiška forma) vardu.
Teodoro krikštatėvis buvo tėvų bičiulis vokiečių rašytojas Christianas
Felixas Weisse, kuris originaliu būdu pagerbė savo krikštasūnį – ką tik
gimusį įrašė į Leipcigo universiteto
studentų sąrašus.
Dažnų kelionių metu tėvas
Ewaldas susipažino su Johanno Sebastiano Bacho sūnum Carlu Philippu Emanueliu Bachu, savosios
epochos vienu žymiausių kompozitorių ir muzikantų. Nors Ewaldas
Grotthussas buvo talentingas mėgėjas muzikas – atlikėjas ir kompozitorius, bet labiausiai jis išgarsėjo pirkdamas iš Emanuelio Bacho muzikos
instrumentą – baltą klavikordą. Aistringas E. Bacho talento gerbėjas E.
Grotthussas iš tolimos Pakuršės provincijos laikė didžiule garbe turėti
garsaus meistro Gottfriedo Silbermanno gamybos klavikordą, skleidžiantį ypatingos kokybės garsą, kuriuo grojo E. Bachas. Su instrumentu
Bachas skyrėsi labai skausmingai ir
ta proga parašė net muzikos kūrinį – rondo „Atsisveikinimas su Silbermanno klavyru“. Jausmingasis
E. Grotthussas, parsigabenęs muzikos instrumentą į Gedučius, žmonos
pasoginį dvarą, savo susižavėjimą
taip pat vainikavo muzikos kūriniu,
taip pat rondo „Džiaugsmas Silbermanno klavyrą gavus“. Todėl Grotthussas paprastai minimas kaip tam
tikro dipticho – dviejų kompozitorių
vieningo žanro kūrinio autorius. Ne
kartą šių rondo partitūra buvo atspausdinta kartu.
Teodoras iš savo 37-erių gyve-

nimo metų Lietuvoje praleido
30.
Penkerių
metų kelionę
1803 m. po Europą jis pradėjo
nuo Vokietijos,
savo gimtojo
miesto
Leipcigo. Paryžiuje jis subrendo
kaip mokslininkas, kaip laisvas klausytojas
lankė garsiąją
P o li tech ni kos
mokyklą.
Po
to – Italija, Neapolis, kur toliau jis bręsta
kaip mokslininkas. Kartu su
gam to ty ri nin ku
Humboldtu ir
geologu Leopoldu
Buchu
bei jaunu fiziku
Gay-Lussacu
turėjo galimybės stebėti neseniai išsiveržusį Vezuvijaus
vulkaną.
Čia
jaunasis mokslininkas įgijo
labai vertingos
SENIAUSIAS BARONŲ GROTTHUSSŲ HERBAS. 1600 M.
patirties būsimiesiems atradimams, nes Gay-Lus- davosi Mintaujoje, kur veikė Kuršo
sacas neseniai buvo atradęs dujų ši- literatūros ir meno draugija ir kurios
luminio plėtimosi, esant pastoviam buvo aktyvus narys.
slėgiui, kiekybinių santykių dėsnį.
Teodoras ankstyvoje vaikysEkspedicijoje susiklostė ir Teodo- tėje neteko tėvo, iš kurio paveldėjo
ro Grotthusso esminiai elektrolizės silpną sveikatą. Šeimos jis nesukūrė.
mechanizmo sampratos bruožai ir jis Susidėjus ypatingoms aplinkybėms
tuo klausimu 1805 m. paskelbia sa- 37-erių metų jis baigė gyvenimą savo pirmąją studiją. Tuometinė Italija vižudybe, – jį kankino nepakeliami
garsėjo galvaninių reiškinių tyrimu. skausmai (manoma, kad turėjo įgimTolesnis visas Teodoro gyve- tą nesveiką kasą), kolegos mokslinimas buvo – Gedučiai. Tiesa, trum- ninkai savinosi jo atradimus, pranpai jis dar buvo išvykęs į Sankt Pe- cūzmečiu kareiviai sužeidė jo ranką
terburgą ir Tartu. Buvo pakviestas į ir jis nebegalėjo groti iš tėvo pavelTartu universitetą profesoriauti ir jau dėtu klavikordu, dėl ko neteko vieno
buvo įrašytas į profesorių sąrašus, iš nedaugelio malonumų – galimybet, manoma, kad dėl sveikatos jis bės muzikuoti...
7 metų kadencijai nesiryžo. LankyT. Grotthussas visą save pa-

2008 Vasaris / Pasaulio lietuvis

11

tėvynėje

PASITARIMAI TEODORO GROTTHUSSO FONDO REIKALAIS: (IŠ KAIRĖS) SIEGFRIED
GROTTHUSS, TEODORO GROTTHUSSO FONDO PREZIDENTAS AKAD. BRONIUS JUODKA,
MICHAEL GROTTHUSS VILNIUJE
skyrė tuo metu populiarioms gamtamokslinėms studijoms. Gedučiuose jis buvo sukūręs laboratoriją, kur
vykdydavo eksperimentus. Jo susikonstruoti primityvūs laboratorijos
prietaisai nesutrukdė jam padaryti
genialių atradimų, kuriais rėmėsi
daugelis vėlesnių atradėjų. Jis padarė ne vieną atradimą, tirdamas šviesą
ir buvo pirmas, sukūręs medžiagos
švytėjimo – liuminiscencijos teorijos metmenis. O fotochemijos mokslas ėmė vystytis tik XIX a. antrojoje
pusėje. T. Grotthussą galima laikyti
ir balneologijos mokslo Lietuvoje
pirmeiviu. Jis pirmas ištyrė Smardonės (dabar Likėnų) šaltinius.
Teodoro Grotthusso gyvenimas toli nuo civilizacijos centrų, rezervuotai bendraujant su kitais dvarininkais ir nuolat esant kaimo žmonių
apsuptyje, natūraliai sukūrė jo, tam
metui nebūdingo demokrato, natūrą. Štai jis savo tarną ir pagalbininką
moksliniuose eksperimentuose, baudžiauninką Petrą, po mirties atleido
nuo baudžiavos ir buvo linkęs nuo
baudžiavos atleisti visus savo baudžiauninkus. Testamentu, kurį po jo
mirties užprotestavo giminės, apšaukę jį psichiškai nesveiku, jis įgaliojo
suteikti savo valdiniams socialines
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garantijas; Teodoras ne tik pasikeitė bajorišką vardą į paprastesnį, bet
ir ignoravo savo titulą, prie pavardės neberašydamas „fon“. Apylinkės
žmonės prisimena, kad jis, sužinojęs, jog dega kaimiečių troba, sėdo
ant balto arklio ir, nušuoliavęs į nelaimės vietą, iš gaisro išnešė vaiką.
Liaudyje išlikę „gerojo ponaičio“ ir
„piktojo generolo“ įvaizdžiai. Piktasis turimas galvoje po Teodoro mirties dvarą nupirkęs Rusijos armijos
generolas Tornow.
Mokslininko atminimo
įamžinimas
Liūdna pripažinti, kad šios
pasaulio garsenybės tėviškės dvaras
laiko ir žmonių yra gerokai nuniokotas – gyvenamasis rūmas sunyko dar
XIX a. pabaigoje, yra išlikę ūkiniai
pastatai ir apnykęs vienas gyvenamasis, manoma, – tarnų namas. Nors
Teodoro Grotthusso vardas niekada
nebuvo pamirštas. Pirmasis ryškesnis mokslininko tyrinėtojas buvo
Antanas Žvironas, 1936 m. paskelbęs išsamų straipsnį apie Teodoro
Grotthusso gyvenimą ir darbus. Apie
1970 m. Žeimelio mokytojo kraštotyrininko Juozo Šliavo iniciatyva
buvo kilęs naujas vajus nupūsti dul-
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kes nuo garsiojo žemiečio atminimo.
Buvo surinkta daug medžiagos apie
mokslininko asmenybę ir darbus,
pradėtos rengti mokslinės konferencijos, aptvarkytas parkas, išvalyti
tvenkiniai, restauruotas namas. Beje, nors jis dažniausiai įvardijamas
kaip tarnų namas, Marija Čiurlienė
mano, kad tai galėjusi būti mokslininko Teodoro Grotthusso laboratorija. Mat virtuvė buvo įrengta labai
prabangi – su kolonomis ir įvairiais
įrengimais ir, kaip liudija pati Marija, ji po karo yra mačiusi, kad pastatas turėjo 10–15 m. aukščio kaminą.
„Kam tarnams buvo reikalingas toks
kaminas?“ – stebisi ji.
Žeimelio miestelyje veikiančiame krašto muziejuje saugoma
medžiaga apie T. Grotthussą, čia
yra ir skulptoriaus Kęstučio Balčiūno sukurtos skulptūros – diplominio
darbo – maketas, kurį tikisi įgyvendinti Šiaulių universitetas.
Grotthussų giminės sąjunga
Vokietijoje veikiančioje Pabaltijo bajorų sąjungoje Grotthussai
yra sukūrę savo giminės sąjungą,
kurią sudaro Latvijos, Estijos, Lietuvos ir Saaremo salos palikuonys. Ši
sąjunga susikūrė jau Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, jai priklauso
per porą šimtų žmonių. Sąjunga periodiškai rengia giminės suvažiavimus, dalyvauja Fondo veikloje. Lietuvos Mokslo akademijos ir Grotthussų sąjungos iniciatyva 2005 m.
birželio 5-8 d. Vilniuje buvo surengta tarptautinė mokslo konferencija
„Theodor Grotthuss Electrochemistry Conference“, skirta 200-osioms
pirmosios elektrolizės teorijos metinėms paminėti. Teorijos, kuri padėjo
pamatus šiuolaikiniam elektrochemijos mokslui. Konferencijoje dalyvavo per 160 mokslininkų, beveik
100 jų buvo atvykę iš užsienio. Tuo
pačiu metu įvyko ir giminės suvažiavimas.
Kitas eilinis Grotthussų suvažiavimas vyks 2009 m., Lietuvos
vardo 1000-mečio proga, ir vyks taip
pat Lietuvoje. Ta proga svarstoma ir
nukelta į 16 psl.
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2007 m. PLB Visuomeninių
reikalų komisijos pranešimas
Regina Narušienė

PLB Visuomeninių reikalų komisijos pirmininkė

REGINA NARUŠIENĖ. SIGITO BIRGE-

LIO NUOTR .

Atsižvelgdama į didelę migraciją Lietuva vis didesnį dėmesį kreipia
į užsienio lietuvius. Ministerijos pradėjo vystyti strategijas užsienio lietuviams. Iš pradžių tos strategijos buvo
kuriamos nelabai suprantant užsienio
lietuvių ir jiems nedalyvaujant.
Pirma svarbi strategija buvo kuriama Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės (toliau – Departamentas).
Jų pirmasis projektas buvo pateiktas
susipažinimui visiems PLB Seimo nariams 2006 m. PLB Seimo metu. Pateiktas projektas buvo netikslus, per
ilgas ir kai kurie teiginiai nepriimtini
PLB Valdybai. Šiek tiek pataisyta versija buvo pristatyta PLB Valdybai 2007
m. gegužės mėn. PLB Valdyba pateikė savo komentarus birželio mėnesį.
Antrasis Departamento projektas buvo
trumpesnis (23 puslapių), bet esminių
pakeitimų nebuvo padaryta. Taip pat
nebuvo dialogo tarp Departamento ir
PLB valdybos, kurį PLB siūlė. Tačiau
2007m. rugpjūčio 10 d. įvyko prasmingas dialogas tarp Departamento ir PLB
valdybos, kurio metu buvo aptartas
mūsų bendradarbiavimas. PLB valdyba pateikė tokias pastabas.
Būtina, kad Departamentas
veiktų per Lietuvių Bendruomenių

kraštų valdybas ir ﬁnansinės paramos
užsienio lietuvių projektams skyrimą
svarstytų tik tuomet, kai projektams
pritaria ir juos patvirtina Bendruomenių valdybos; PLB prašė ne tik gauti
Departamento informaciją ir nutarimus, bet ir bendradarbiauti formuojant
esminius nutarimus dėl užsienio lietuvių; Departamentas privalėtų remti išeivijos veiklą partnerystės pagrindais;
Lėšos, skiriamos iš Lietuvos Respublikos biudžeto, turėtų būti panaudojamos kryptingiau. Remti ne kuo daugiau lietuvių užsienyje (vien skaičiais
matuojant), o tik efektyvią ir prasmingą veiklą; Reikia administracine prasme atskirti nacionalinių mažumų Lietuvoje reikalus nuo išeivijos (užsienio
lietuvių) departamento, nes šios dvi
sritys iš esmės skiriasi; Strategijos dėl
ryšių su užsienio lietuviais kūrimas,
vykdymas ir įvertinimas negali būti
sutelktas vienose rankose. Lietuvoje
šios srities administravime egzistuoja
akivaizdi struktūrinė problema. Užsienio lietuvių projektų ir programų jiems
ﬁnansavimas yra tik viena šios plačios
strateginės veiklos dalis.
Po šio dialogo rugpjūčio pabaigoje buvo gautas laiškas, atsakantis į
kai kurias mūsų pastabas ir rekomendacijas. Departamentas pritarė PLB
Valdybos rekomendacijai, kad tikslinga sukurti Užsienio lietuvių ir Lietuvos ryšių koordinavimo komisiją ir
prašė detaliau išdėstyti mūsų siūlymą
bei pasiūlyti praktinius komisijos darbo organizavimo principus. Taip pat
atsakė, kad atskiro Užsienio lietuvių
departamento sukūrimą svarstys atsakingos institucijos, kurios turės galimybių reformuoti esamą Departamentą, atsižvelgiant į Lietuvos valstybės
interesus ir tenkinant Lietuvių Bendruomenių poreikius. Taip pat iš laiško buvo aišku, kad Departamentas dar
laikėsi gerokai netikslios pozicijos dėl
užsienio lietuvių požiūrio į Lietuvos
pilietybę. Departamente nebuvo suprasta, kad užsienio lietuviai siekia išlaikyti savo pilietybės prigimtinę teisę

(o ne keisti Konstitucijos 12 str. referendumo būdu, suteikiant bet kam dvigubą pilietybę). PLB valdyba atsakė į
šį laišką rugsėjo 29 d. PLB valdybos
atsakyme vėl buvo paaiškinta, kad užsienio lietuviai nepageidauja neribotos
dvigubos pilietybės, tik teisę išsaugoti savo prigimtinę teisę per Pilietybės
įstatymo tobulinimo procesą Seime.
Taip pat PLB valdybos siūlomos Ryšių
su užsienio lietuviais Koordinavimo
komisijos tikslas, pareigos ir sudėtis
buvo išdėstyta šitaip:
Vyriausybė sukuria Užsienio
lietuvių ir Lietuvos ryšių koordinavimo
komisiją, kuri yra jai atskaitinga; Komisijos tikslas būtų: atitinkamų strategijų (dėl užsienyje gyvenančių lietuvių
ir visų institucijų, įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų veiklos užsienio
lietuvių atžvilgiu) projektus įvertinti
bei juos priimti, strategijų įgyvendinimą koordinuoti, įvertinti Užsienio lietuvių departamento veiklą bei rūpintis
efektyvesniu valstybės turimų išteklių
panaudojimu. Užsienio lietuvių departamentas vykdytų programas per atitinkamas ministerijas, departamentus bei
organizacijas, bendradarbiautų su PLB
partnerystės pagrindais ir pasiūlytų
Komisijai strategijas. Departamentas
būtų atskaitingas Komisijai; Komisija
sudarytų: Užsienio reikalų ministerijos
atstovas, Švietimo ir mokslo ministerijos atstovas, Kultūros ministerijos
atstovas, Vidaus reikalų ministerijos
atstovas, Ekonominės migracijos reikalų komisijos pirmininkas, „Išeivijos
integravimosi į Lietuvos gyvenimą“
komisijos pirmininkas, Ministro pirmininko atstovas ir trys PLB atstovai.
Vienintelis Seimo politinis
sprendimas buvo padarytas 1996 m.
rugsėjo 2 d. Vilniuje, LR Seimo ir JAV
LB komisijai priėmus koncepciją „Integrali tauta“. Ši koncepcija remiasi
Lietuvių Chartos ir Lietuvos Konstitucijos nuostatomis. Koncepcijos politikos principai – „Lietuvių tautą sudaro ir tėvų žemėje gyvenantys, ir už
jos ribų įsikūrę pasaulio lietuviai. Juos
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į integralią tautą jungia aukščiausioji
tautos bendruomenės organizacija –
nepriklausoma valstybė“. Vadovaujantis šiais principais programas užsienio
lietuviams turėtų kurti Lietuvos valdžios institucijos, pagal savo padalinių
paskirtis (ministerijas) ir jų ekspertizę,
o ne kurti atskiras programas užsienio
lietuviams, atsietas nuo veiklų, skirtų
lietuviams, gyvenantiems Tėvynėje.
PLB Valdyba prašė pateikti Vyriausybei mūsų rekomendaciją sukurti
Užsienio lietuvių departamentą, kurio veiklos prioritetai būtų nukreipti į
užsienio lietuvių ryšių su Lietuva palaikymo užtikrinimą bei panaudojimą
Lietuvos valstybės interesų stiprinimui
tarptautinėje erdvėje. Teigėme, kad
PLB siekia toliau tobulinti bendradarbiavimą su Departamentu, kurį prasmingai pradėjome. Taip pat teigėme,
kad PLB valdyba yra pasiruošusi dirbti
Lietuvos ir užsienio lietuvių gerovei ir
interesams. Mes esame viena tauta.
PLB valdyba gavo Ilgalaikės
valstybės santykių su užsienio lietuviais 2008–2020 m. strategijos projekto patikslintą versiją iš Departamento
2007 m. spalio mėn. Šis naujas variantas buvo daug tobulesnis, į jį įtraukta
„Integralios tautos“ koncepcija. Departamentas teigė, kad turi būti sukurta
nauja bendra su PLB Lietuvos bendravimo su užsienio lietuviais strategijos
koordinavimo komisija, atskaitinga
Vyriausybei ir kad bus sukurta programa LR bendrojo lavinimo mokyklose
mokyti jaunimą apie pasaulio lietuvių
istoriją, kaip PLB buvo prašiusi. PLB
valdyba atsakė į šią paskutinę versiją,
padėkodama Departamentui už jų padarytas pataisas. PLB valdyba padėkojo Departamentui už jų supratimą,
kad Lietuvių Bendruomenės pačios
turėtų steigti savo mokyklas bei tvarkyti jų veiklą ir kad Departamentas
gali tik tokį kūrimą skatinti. Įvertintas
Departamento siekis rasti prasmingą
bendradarbiavimą su lietuvių bendruomenėmis per Pasaulio Lietuvių Bendruomenę. Taip pat pateikta pastaba,
kad seniau įkurtos Bendruomenės dažnai pareiškia, jog joms ir jų poreikiams
nepakanka Lietuvos institucijų dėmesio. Pagaliau PLB atsakymas atkreipė
Departamento dėmesį į patikslintus ir
atnaujintus Lietuvių Bendruomenės
duomenis.
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Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija yra paruošusi Ekonominės migracijos reguliavimo strategiją
ir jos įgyvendinimo priemonių 20072008m. planą, kurį Lietuvos Vyriausybės priėmė 2007 m. balandžio 25
d. Šios Strategijos tikslas yra „siekti,
kad spartaus ekonominio augimo sąlygomis Lietuvos Respublikoje netrūktų darbo jėgos ir išvengti neigiamų
migracijos proceso pasekmių“. Vienas
tikslas yra skatinti ekonominius migrantus grįžti į Tėvynę – palaikant su
jais glaudžius ryšius ir bendradarbiaujant su veikiančiomis lietuvių organizacijomis bei užtikrinant efektyvų institucijų bendradarbiavimą ekonominės
migracijos klausimais. Strategijoje numatyta, kad LR Seimo ir PLB komisija
turės atsakomybę koordinuoti Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių lietuvių
bendravimo puoselėjimą ir dalyvauti
formuojant valstybės politiką užsienio
lietuvių atžvilgiu. Tuo tarpu numatyta,
kad PLB turės atsakomybę už pagarbos savitai lietuvių kultūrai skatinimą
ir tautinio tapatumo puoselėjimą, lietuviškų vertybių puoselėjimą šeimoje, užsienio lietuvių mokymą lietuvių
kalbos, skatins savo kraštų LB kurti
bendruomeninius centrus ir skatins lietuvių grįžimą į Tėvynę. Projektas buvo
aptartas buvusioje LR Seimo ir JAV LB
komisijoje, ir PLB pirmininkė pateikė
PLB nuomonę, kad parašyta strategija
skamba pozityviai, ji įtraukia užsienio
lietuvių indėlį, bet daug kas priklausys
nuo šios strategijos vykdymo sąlygų.
2007 m. Kultūros ministerija
parengė „Nacionalinių transliuotojų
informacinės sklaidos per sienas skatinimo koncepciją“, vadovaujantis Valstybės ilgalaikės raidos strategijos, patvirtintos LR Seimo 2002 m. lapkričio
12d. nutarimu Nr. IX-1187. Ši Kultūros
ministerijos koncepcija sukūrė galimybę vykdyti „TVLituanica“ projektą.
2007 m. liepos 4 d. LR Prezidentūroje
įvyko posėdis, kuriame J.E. Prezidentas Valdas Adamkus priėmė Ministrą
pirmininką, Seimo narį Petrą Auštrevičių, PLB valdybos pirmininkę Reginą
Narušienę, Amerikos lietuvių televizijos direktorių Arvydą Reneckį ir režisierių Arūną Matelį. Posėdžio metu
buvo pasisakyta už lietuvišką ALTV
kanalo projektą, kurio programą sudarytų Amerikoje sukurtos laidos, at-
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spindinčios vietinių lietuvių lūkesčius
ir JAV LB žinias bei geriausių Lietuvoje rodomų TV laidų rinktinę, neapsiribojant viena televizijos laida, bet
siekiant įtraukti geriausias lietuviškas
kultūrines, šviečiamąsias ir regionines
laidas, nepriklausomų prodiuserių kūrinius. Ministras pirmininkas Gediminas Kirkilas teigė, kad Vyriausybė yra
pasirengusi skirti projektui lėšas. Tuo
tikslu buvo sukurta darbo grupė, kurioje dalyvavo PLB Valdybos pirmininkė
Regina Narušienė, Arvydas Reneckis,
režisierius Arūnas Matelis, Ministro
pirmininko atstovas Valdemaras Sarapinas ir Prezidento atstovė Vaiva Vėbraitė. Darbo grupė pateikė Prezidentui
ir Ministrui pirmininkui savo išvadas
ir rekomendacijas bei pasiūlė pavadinti šią programą „TVLituanica“. 2007
m. rugpjūčio 10 d. susirinkime, kuriame dalyvavo Ministras pirmininkas
Gediminas Kirkilas ir PLB valdybos
nariai, Ministras pirmininkas patvirtino „TVLituanica“ projekto rėmimą.
2007 m. spalio 24 d. Vyriausybė patvirtino Kultūros ministerijos parengtą koncepciją ir 2007m. gruodžio 5 d.
Vyriausybė Nutarimu Nr. 1295 paskyrė lėšas „užsienio lietuvių bendruomenių rėmimo programai kaip papildomą
ﬁnansavimą.“ „TVLituanica“ pradėjo rengtis transliuoti savo programas
JAV, vėliau šią veiklą praplečiant į kitus kraštus. Taigi PLB valdyba įvykdė
PLB XII Seimo rezoliuciją dėl lietuviškų TV laidų transliavimo pasauliui
remiantis Amerikos lietuvių televizija
Chicagoje.
LR Seime buvo svarstomas balsavimas internetu rinkimuose ir referendumuose. PLB valdyba nusprendė remti Lietuvos ir užsienio lietuvių
balsavimą elektroniniu būdu, kaip alternatyvų būdą su sąlyga, kad bus garantuota, kad toks balsavimas teisėtas,
saugus ir nekorumpuotas. PLB nuomone, prieš įdiegiant tokią sistemą, būtina
gauti ekspertų išvadas.
Seimo Rinkimų įstatymas paskiria visus užsienyje gyvenančius
Lietuvos piliečius į vieną vienmandatę
rinkiminę apygardą (ketvirtas skirsnis,
33 straipsnis, 1 pastraipa). Apytikriai
skaičiavimai rodo, kad šiuo metu užsienyje gyvena apie 400 000 Lietuvos piliečių, turinčių balsavimo teises.
Turint omenyje, kad Lietuvoje yra 71
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vienmandatė apygarda, toks dabartinis
įstatymas yra diskriminuojantis, prieš
„lygią rinkimų teisę“ ir mažina užsienio lietuvių įtaką įstatymų leidybai. Šis
nepasitenkinimas buvo išreikštas LR
Seimo ir JAV LB komisijoje ir dr. Arnoldo Čeponio, ir dr. Giedriaus Buračo, gyvenančių JAV, sukurtoje Peticijoje. PLB valdyba nusprendė remti šią
Peticiją ir prašė visas kraštų Bendruomenės prisijungti prie šios akcijos. Šis
įstatymas dar nėra pakeistas.
Naujai sukurta LR Seimo ir
PLB komisija pradėjo veikti 2007 m.
gegužės 1 d. Pirmasis posėdis įvyko
2007m. spalio mėnesį Vilniuje. PLB
atstovų pirmininke liko Dalia Puškorienė.
2006 m. lapkričio 13 d. LR
Konstitucinis Teismas paskelbė savo
sprendimą, kad dabartinis Pilietybės
įstatymas prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai. PLB valdyba
kėlė šį netikėtą sprendimą į viešumą
ir inicijavo viešas diskusijas, pareikšdama savo nepasitenkinimą ir prašydama Prezidento, Seimo pirmininko,
Ministro pirmininko surasti būdą lietuviams išlaikyti savo pilietinius ryšius
su Tėvyne, arba, jei jie gimę svetur,
pilietinius ryšius užmegzti neprarandant gimtojo krašto pilietybės. 2007
m. gruodžio 20 d. Ministras pirmininkas Gediminas Kirkilas savo potvarkiu
sudarė darbo grupę išnagrinėti pilietybės sampratą esamomis Lietuvos valstybingumo raidos sąlygomis. Grupės
vadovu paskirtas Egidijus Jarašiūnas.
Į Darbo grupę buvo įtraukta ir Regina
Narušienė, PLB valdybos pirmininkė.
Tačiau ši darbo grupė veikė, nepranešusi apie tai PLB valdybos pirmininkei.
Ji nebuvo informuota apie posėdžius
ar pakviesta dalyvauti diskusijose ir
svarstymuose. Kai buvo sužinota, kad
darbo grupė jau priėmė savo sprendimus, PLB pirmininkė pateikė atskirus
PLB komentarus Ministrui pirmininkui ir darbo grupei. 2007 m. vasario
27 d. viešai buvo pranešta apie darbo
grupės sprendimus. PLB ne tik informavo Ministrą pirmininką, bet ir spaudą, kad šios darbo grupės pasiūlymas
suteikti užsienio lietuviams „ypatingo
ryšio su Lietuva“ statusą nėra priimtinas dėl net 11 atskirų priežasčių. Per
2007 m. balandžio mėnesio LR Seimo
ir JAV LB komisijos posėdį, Ministras

pirmininkas per savo atstovą pranešė,
kad jis „atsitolina“ nuo šios darbo grupės pasiūlymų. Nuo 2007 m. pradžios
PLB per savo kraštų LB rinko parašus
Peticijai, kad Lietuvos valdžios institucijos surastų būdą užsienio lietuviams
išsaugoti Lietuvos pilietybę.
2007 m. balandžio 13 d. LR
Seimas užregistravo ir balandžio 19
d. priėmė svarstymui Seimo nario Andriaus Kubiliaus Pilietybės įstatymo
pakeitimo ir papildymo projektą. PLB
valdyba pasveikino šią Seimo nario
Andriaus Kubiliaus iniciatyvą bei pateikė keletą pastabų.
2007 m. balandžio 20 d. LR Seimo ir PLB komisija priėmė Rezoliuciją, kurioje konstatuota, kad Konstitucinio Teismo nutarimas neatitinka Lietuvos nacionalinių interesų, pastebėjo,
kad LR pilietybės negali pakeisti joks
ypatingo ryšio statusas ar institutas, ragino LR Seimą kuo greičiau užtikrinti
LR pilietybės, įgytos gimus, išsaugojimą ir tęstinumą bei siūlė LR Seimui
priimti Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo pataisas, kurios leistų LR
piliečiams, įgijusiems pilietybę gimus,
jų vaikams, vaikaičiams ir provaikaičiams bet kuriomis aplinkybėmis išsaugoti LR pilietybę. Komisija siūlė
papildyti LR Konstitucijos 32 straipsnio trečią dalį nuostata, kad nė vienas
pilietis negali prarasti LR pilietybės,
įgytos gimus, prieš savo valią. Per šios
komisijos posėdžius, PLB Valdybos
pirmininkė įteikė Seimo pirmininkui
gautas iš PLB kraštų bendruomenių
pasirašytas peticijas.
2007 m. gegužės ir balandžio
mėnesiais Regina Narušienė, JD, vykdė pilietybės praradimo Europos Sąjungoje klausimo analizę. Jos išvados
buvo spausdintos „Lituanus“ ir „Bernardinai“ bei PLB interneto svetainėse.
2007 m. birželio 7–10 dienomis „Vilmorus“ atliko Lietuvoje reprezentatyvią gyventojų apklausą dėl pilietybės
praradimo. Tyrimas vyko 19 miestų ir
60 kaimų, buvo apklausti 1001 šalies
gyventojų. 88,1 proc. visų apklaustųjų
teigiamai atsakė į klausimą, ar norite,
kad lietuvių kilmės asmenys, įgiję kitos valstybės pilietybę, neprarastų Lietuvos pilietybės.
2007 m. liepos mėnesį ir vėliau – rugsėjo mėnesį Vidaus reikalų
ministerija pateikė savo rengtą Piliety-

bės įstatymo projektą. PLB spalio 11
d. pateikė savo poziciją, kad šis Vidaus
reikalų ministerijos siūlomas įstatymo projektas neatitinka Konstitucinio
Teismo pateiktų Konstitucijos interpretacijų ir vietoj didesnio aiškumo
sukūrė painiavą.
2007 m. rugpjūčio 6 d. JE Prezidentas Valdas Adamkus kategoriškai
pasisakė už dvigubą pilietybę užsienio
lietuviams, Seimo pirmininkas Viktoras Muntianas tam pritarė. 2007 m.
rugpjūčio 9 d. Kraštų LB ir LJS pirmininkų suvažiavimas parėmė LR Seimo ir JAV LB 2007 m. birželio 20 d.
priimtą rezoliuciją. 2007 m. rugpjūčio
mėnesio 24 d. „Akiračių“ radijo laidoje, Ministras pirmininkas Gediminas Kirkilas sutiko, jog reikia parengti
naują Pilietybės įstatymą. Jei būtina
keisti Konstituciją, pirmiausia stengtis
tą daryti Seime, ir tik jeigu vieno ar kito būdo neužteks, tuomet keisti Konstitucijos 12 straipsnį (kas galima tik
referendumo keliu).
2007 m. rugsėjo 12 d. Seimo
narys Artūras Paulauskas pateikė Seimui Nutarimą dėl referendumo dėl
dvigubos pilietybės paskelbimo, kuriame yra siūloma pakeisti Konstitucijos
12 straipsnio 2 dalį taip: „Pritariu, kad
Lietuvos Konstitucijos 12 straipsnio
2 dalis būtų išdėstyta taip: „Lietuvos
Respublikos pilietis gali būti ir kitos
valstybės piliečiu“, rengiant šį referendumą per 2008 m. spalio mėn. vykstančius rinkimus į Seimą. PLB nepritaria referendumui jau vien dėl to, kad
iš anksto aišku, kad toks referendumas
nebus sėkmingas. Pagal Referendumo
įstatymą, nors pusė Lietuvos rinkėjų
turi dalyvauti balsavime ir referendumui pritarti. Tiek Lietuvos piliečių niekuomet nebalsuoja, be to, PLB neprašo neribotos dvigubos pilietybės ir jai
nepritaria, o nori išlaikyti lietuvių kilmės žmonių prigimtinę pilietybės teisę
išimties tvarka.
2007 m. spalio mėnesį PLB
pirmininkė padėjo LR Seimo ir PLB
komisijai parengti savo posėdžiams
darbotvarkę pilietybės klausimu. 2007
m. spalio 17 d. įvyko diskusijos dėl pilietybės praradimo problemos, kuriose
dalyvavo PLB valdybos pirmininkė.
Tą pačią dieną Seimo valdyba priėmė
sprendimą sukurti Seimo pilietybės
darbo grupę, kuri pateiktų Seimui sa-
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vo rekomendacijas iki kovo 1 d. Darbo
grupės vadovas – Seimo narys Arminas Lydeka. Tą pačią dieną LR Seimo
ir PLB komisija priėmė Rezoliuciją,
ragindama Seimo valdybos sukurtą pilietybės darbo grupę kuo skubiau parengti reikalingų teisės aktų projektus
ir kreipėsi į Seimą, kad šis svarstytų
darbo grupės teisės aktų projektus ypatingos skubos tvarka ir dėl jų priėmimo
balsuotų ne vėliau kaip 2008 m. kovo
25 d. Seimo pilietybės darbo grupė
pradėjo darbą lapkričio mėnesį ir tęsia
jį iki šiol.
2008 m. Visuomeninių reikalų
komisijos veiklos planai
Šios komisijos užduotis yra paatkelta iš 12 psl.
nauja konferencija kartu su fizikais,
nes sueina 200 metų nuo T. Grotthusso šviesos dėsnio atradimo.
Į vokiečių kalbą išversta ir
rėmėjų lėšomis jau leidžiama J. A.
Krikštopaičio knyga apie T. Grotthussą.
Didelę dalį išlaidų padengia
Grotthussų šeima. Ji yra paaukojusi
lėšų ir Žeimelio monografijai, kurioje bent 200 psl. (iš daugiau kaip
1000) bus skirta T. Grotthussui. Aktyviausi Grotthusso fondo rėmėjai
Vokietijoje yra Haris ir Siegfriedas
Grotthussai, Marijos Čiurlienės pusbroliai, gyvenantys netoli Bonos.
Šeima žada iš dabartinių savininkų
atpirkti ir Grotthussų dvaro išlikusį
namą, kur svajojama įrengti edukacinį centrą. Šiaurės Lietuvoje – Pakuršėje kaip tik trūksta kultūros centrų,
susijusių su garsia pavarde. Gausūs
Pakuršės dvarai, kuriuose vykdavo
aktyvi kultūrinė ir švietimo veikla,
gali teikti medžiagos ir idėjų šiandienos edukacinei veiklai.
Nors Teodoro Grotthusso vardas Lietuvoje nebuvo visiškai pamirštas, bet nebuvo ir deramai įamžintas. Jo vardu tebuvo pavadinta
vienintelė gatvelė Žeimelyje. Tą
spragą dabar stengiasi užpildyti Teodoro Grotthusso fondas, kuris gimė
Vilniuje 1994 m., susitikus tuometiniam Lietuvos Mokslo akademijos
prezidentui akademikui B. Juodkai
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dėti Lietuvių Bendruomenei atstovauti
lietuvių interesams savo gyvenamose šalyse bei kurti teigiamą Lietuvos
įvaizdį. Taip pat padėti Lietuvių Bendruomenei Lietuvoje atstovauti užsienyje gyvenantiems lietuviams ir rūpintis, kad Lietuvos valdžia su jais elgtųsi
kaip su lietuvių tautos nariais.
Veiklos planai 2008 m. yra šie:
apsaugoti užsienyje gyvenančių lietuvių, jų vaikų, vaikaičių ir provaikaičių
prigimtinę Lietuvos pilietybės teisę;
raginti visas kraštų lietuvių bendruomenes sekti politikos įvykius, kurie
galėtų turėti pasekmių Lietuvai ar užsienio lietuviams ir pranešti PLB valdybai, kuri apie juos viešai pareikštų PLB poziciją; palaikyti ryšius su

Lietuvos valdžia, institucijomis bei
organizacijomis Lietuvoje, kad užsienio lietuviai būtų įtraukti į Lietuvos
viešas, politines diskusijas: a) kuriant
strategijas dėl užsienio lietuvių; b) kad
užsienio lietuviai būtų kviečiami dalyvauti Lietuvos renginiuose, šventėse
bei svarbiuose įvykiuose; raginti Lietuvos piliečius užsienyje balsuoti Lietuvos rinkimuose ir dalyvauti nustatant įvairių politinių grupių politines
programas bei dalyvauti rinkiminėse
kampanijose; stebėti įvykius Lietuvoje, kurie teigiamai ar neigiamai atsiliepia Lietuvos demokratijos vystymuisi
ir pareikšti dėl jų PLB poziciją; tęsti
PLB XII Seimo visuomeninių reikalų
rezoliucijų vykdymą.

su Hariu ir Siegfriedu Grotthussais
iš Vokietijos. Buvo nuspręsta įkurti
bendrą Teodoro Grotthusso fondą,
kuris 1997 m. perorganizuotas į Lietuvos Mokslo akademijos Teodoro
Grotthusso fondą. Jo valdybą sudaro 7 nariai – 3 Mokslo akademijos
ir 3 Grotthussų atstovai bei prezidentas (šiuo metu prof. Povilas Algirdas Vaškelis). Grotthusams Lietuvoje atstovauja Marija Čiurlienė.
Fondas kasmet skiria stipendiją studentui chemikui, o pagal reikalą – ir
mokslininkui, nusipelniusiam populiarinant Teodoro Grotthusso vardą
ir jo pasiekimus (jau paskirtos 4 tokios premijos). Vilniaus universiteto
Chemijos fakultete įkurta Teodoro
Grotthusso auditorija. Beje, Vilniuje
veikia ir „Grotthusso“ viešbutis, kurį įsteigė šios giminės palikuonė.

dar jaunute Karmena – repatrijavo
į Vokietiją. Sunkiai Grotthussai išgyveno karo metą – maisto trūkumą
ir Hitlerio valdymą. Motinai, Grutthussaitei Firantienei, kuri mokėjo 7
kalbas ir buvo Grotthussams būdingų demokratinių pažiūrų, buvo nelengva. Vokietijoje ji buvo papuolusi į nacionalsocialistų partijos ugnį
ir apšaukta nusikaltusi Hitleriui, nes
buvo nemandagi su Hitlerio partijos
nariu, o grįžusi į Lietuvą nusikalto
dėl to, kad padavė duonos vokiečių
belaisviui.
Stebuklu visi Vengriškės Grotthussai išliko gyvi. Taip atsitiko,
kad vyresniosios dukters – Editos
Eugenijos Firantienės šeima pakliuvo į amerikiečių užimtą teritoriją,
kuri vėliau buvo perduota rusams.
Šeima buvo sugrąžinta į Lietuvą. Tik
Firantienės komunikabilumas bei iš
namų pasiimtos brangenybės padėjo išvengti Sibiro. Grįžo į Lietuvą ir
senieji Grotthussai, o abu sūnūs su
lietuvaitėmis žmonomis, slapta iš
rusų užimtos teritorijos perėję į Vakarų zoną, liko Vokietijoje. Jų vaikai
ir šiandien gyvena netoli Bonos. Čia
užaugo visas pulkas Marijos Čiurlienės pusbrolių. Nors jie jau gimė
ne Lietuvoje, bet mamos lietuvaitės
juos išmokė mylėti Lietuvą. Jie pasakoja, jog atostogų šeimos vykdavo į
Švediją, kad galėtų žiūrėti į Lietuvos
krantą anapus Baltijos.
Audronė V. Škiudaitė

Lietuvos Grotthussai
Marija Čiurlienė, kurios mama Grotthussaitė yra įtraukta į Vokietijoje esančius kilmingųjų sąrašus, mums padėjo susigaudyti 7
kartas nuo Teodoro Grothusso siekiančioje Lietuvos Grotthussų giminės istorijoje. Marijos gyvenimo
istorija ne mažiau sudėtinga. Ji yra
kilusi iš Grotthussų C šakos. Jos senelis – Vengriškės dvaro savininkas.
1940 m., Lietuvą okupavus rusams,
senelis su visais 4 vaikais – dviem
vedusiais sūnumis ir dviem dukromis – Edita Eugenija su šeima ir
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Pirmieji lietuvių maldos pusryčiai Londone
Naujuosius metus Londono lietuviai pradėjo Lietuvių maldos pusryčiais, kurie vyko 2008 m.
sausio 12d., šeštadienį, „Churchill“
viešbutyje. Nacionaliniai maldos
pusryčiai – tai galimybė politikams, verslininkams, visuomenės
veikėjams, jaunimui pasidalinti savo mintimis ir įžvalgomis su kitais
žmonėmis. Šių susitikimų metu kalbama apie Evangelijos vertybes ir
dvasinio bendravimo svarbą kasdieniame kiekvieno asmens gyvenime,
visuomenėje, tarpusavio santykiuose. Europoje Nacionaliniai maldos
pusryčiai yra rengiami Didžiojoje
Britanijoje, Belgijoje, Vokietijoje,
Norvegijoje ir kitose šalyse.
Lietuvoje pirmieji Nacionaliniai maldos pusryčiai buvo surengti
2001 metais. Nuo tada šią tradiciją
puoselėja prezidentas Valdas Adamkus. JK gyvenančių išeivių bei LR
ambasados JK pastangomis Maldos
pusryčiai buvo rengiami pirmą kartą. Jie buvo skirti Sausio 13-osios
aukoms atminti, pagrindinį pranešimą skaitė Europos Parlamento narys prof. Vytautas Landsbergis, savo įžvalgomis apie individo laisvę
dalijosi Jungtinės Karalystės Parlamento narys Desmond Swayne, apie
religijos laisvę kalbėjo kanauninkas
Michael Bourdeaux.
Pirmieji lietuviški maldos
pusryčiai Londone sulaukė didelio
tiek čia gyvenančių lietuvių, tiek
Lietuvai prijaučiančių britų susidomėjimo. Dalyvavo didelis būrys
lietuvių išeivių.
Pirmųjų išeivijoje Lietuvių
maldos pusryčių organizacinio komiteto darbe drauge su pasauliečiais
dalyvavo ir dvasininkai – tai šv. Kazimiero bažnyčios klebonas Petras
Tverijonas bei Lietuvių krikščionių
bažnyčios pastorė Vilma Ditkevičius. Maldos pusryčių globėjas – LR
ambasadorius Londone Vygaudas
Ušackas.
Jungtinėje Karalystėje gyvena keliasdešimt tūkstančių lietuvių,

JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE

MALDOS PUSRYČIŲ DALYVIAI (IŠ KAIRĖS): KUN. PETRAS TVERIJONAS, MARJOKŠAS, LIETUVIŲ KRIKŠČIONIŲ BAŽNYČIOS PASTORĖ VILMA DITKEVIČIUS,
„LITUANICA“ SAVININKAS ROLANDAS SAKAUSKAS, PROF. VYTAUTAS LANDSBERGIS,
AMB . V Y GAU DAS U ŠAC KAS , L AU RA T OM KE VI ČIŪ TĖ , D A RIUS D IT KE VI ČIUS , „I N FO ZO NA “ LAIK RAŠ ČIO RE DAK TO RĖ Z I TA Č E PAI TĖ , R Ū TA S A KAUS KIE NĖ , G Y TĖ E IS MON TIE NĖ , R O BERTA S A KAUS KAI TĖ . D A LIAUS E IS MON TO NUOTR .
TY NAS

pradedant senosios emigrantų kartos
atstovais ir baigiant jaunąja karta,
dirbančia arba studijuojančia šalies
aukštosiose mokyklose. Čia taip pat
dirba nemažai lietuvių verslininkų,
mokslininkų, menininkų.
„Šio ryto Maldos pusryčiai
subūrė lietuvius ir Lietuvos draugus
Londone, atstovaujančius įvairioms
profesijoms, požiūriams bei skirtingoms krikščioniškoms bendruomenėms, pasidalinti savo mintimis
ir įžvalgomis Laisvės kainos tema.
Susirinkome Laisvės gynėjų dienos
išvakarėse pasimelsti ir prisiminti
1991 m. sausio 13-osios nakties aukas, žuvusiuosius ginant Lietuvos
Respublikos laisvę ir nepriklausomybę“, – pradėdamas Maldos pusryčius sakė ambasadorius Jungtinėje
Karalystėje Vygaudas Ušackas. Sausio 13-osios didvyrių atminimas bu-

vo pagerbtas tylos minute.
Keletas Londone gyvenančių lietuvių verslininkų bei religinės
bendruomenės nutarė paremti pirmuosius išeivijoje Lietuvių maldos
pusryčius ir taip prisidėti kuriant
gražią tradiciją, sukviečiant žmones
bendrai maldai, pokalbiui apie esminių vertybių svarbą ir kiekvieno asmens, ir visuomenės gyvenime.
Nacionalinių maldos pusryčių ištakos siekia 1942-uosius, kai
keletas Jungtinių Amerikos Valstijų
Senato narių pradėjo neformalius susitikimus, siekdami dalytis Kristaus
mokymo gyvybingumu ir juo pagrįstu tarpusavio bendravimu. 1953
metais įvyko pirmieji Nacionaliniai
maldos pusryčiai, kuriuose dalyvavo
JAV prezidentas.
PL inf.
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Sausio 13-oji nebuvo vietinis įvykis
Vytauto Landsbergio kalba pirmuosiuose Lietuvių maldos pusryčiuose Londone 2008-01-12

PROF. VYTAUTAS LANDSBERGIS
Pamąstykime, ką reiškia Vilniaus ir Lietuvos Sausio 13-oji, kodėl ši data minima ir turi būti plačiai
žinoma?
Naujųjų laikų Europoje tai retas, išskirtinis įvykis – beginklių geros valios žmonių pergalė, aukojant
gyvybes, prieš ginkluotą piktavalį
blogį.
Meilė ir neapykanta, gėris ir
blogis – ši priešprieša amžina, todėl
ir Sausio 13-oji nebuvo vietinis įvykis.
Ten, Lietuvoje, dar kartą susidūrė du pasauliai. Vieną jų kildiname iš žmonijos Mokytojo, kuris gyveno beveik prieš 2000 metų, buvo
laikomas dailidės sūnumi iš Nazareto ir pasakė prieš pat savo žemiškąją
mirtį: „Niekas neturi didesnės meilės kaip tas, kuris gyvybę už draugus
atiduoda“. Tai iš Jono evangelijos.
Gyvendami ideologizuotame
pasaulyje galime girdėti čia ir ideologinę maksimą. Romėnai sakydavo:
saldu mirti už tėvynę. Bet kažin, ar
jie kitiems pripažino kitų tėvynę. O
Jėzus sako – už draugus, kurių tarpe
jau nebėra nei žydo, nei graiko, tik
visi vieno Tėvo vaikai.
Jie myli Tėvą, kaip Tėvas –
juos, tad ir jie vieni kitus kaip broliai
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ir seserys. Tokia yra meilė – aukščiausia širdies tiesa. Toks yra mokymas, kaip žemėje turi būti, ir nors
išmokti sunku, niekas nepaskelbė
geresnio mokymo.
Iš jo suprantame, kad draugas
evangeline prasme – tai artimas, mylimas, brolis ir sesuo. Tėvas davė dar
ir galią iš visų seserų, Ievos dukterų,
išsirinkti vieną vienintelę; o tai ar
kitai seseriai – išsirinkti iš visų žemiškųjų brolių vieną vienintelį.
Antikristo mokiniai, nepripažįstantys artimo meilės, o skelbę
ir tebeskelbiantys neapykantos ideologiją, mėgina kartais vartoti tuos
pačius žodžius, tiesiog juos pavogti.
Taip žodžiai „draugas“, kuriuo XIXXX amžių sandūroje kreipdavosi ir
lietuviška liberalioji inteligentija, po
to „Genosse“, „camerati“ netrukus
buvo vartojami prasmėmis, kurios
galėtų skambėti ir kaip „camorrati“.
O buvo ir „tovarišč“, čia jau sovietų
pasivogtas rusiškas žodis uzurpatorių valdžios ir jai lojalių pavaldinių
santykiams apgaulingai įvardinti.
Atitinkamai šis žodis ir skambėdavo:
arba iš apačios pataikaujama, arba iš
viršaus paniekinančia gaida. Kalinių, tremtinių niekada nevadindavo
„tovarišč“, tai buvo draudžiama.
Iš štai Lietuva, 1991 metų sausio tryliktoji. Naktis prieš 17 metų.
Dešimtys tūkstančių artimųjų
mylimųjų, sujungtų vieningo jausmo, nors šiaip tarpusavy nė nepažįstamų. Ir jų nekenčiantys, niekinantys
svetimi kareiviai stiklinėmis akimis.
Nežinia, ar už tų akių yra dar kõkios
sužalotos sielos, ar tik aklas paklusnumas šėtono įsakymui: eik, mušk,
žudyk.
Agresorių lūpose skamba nebent keiksmai, o TV bokšto gynėjų
lūpose – malda ir du paprasti žodžiai. Vienas jų, tai Lie-tu-va, kuris tūkstančių balsais reiškia laisvės
troškimą ir tėvynės meilę. Taip, Lietuva tada reiškė ne geografiją, o laisvę, smurto ir vergijos atmetimą.
Kitas šauksmas užpuolikams
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tiesiai į veidą: „Ką jūs darot, fašistai?“
Taip kadaise sakė Mokytojas:
jie nežino, ką daro.
O apibūdinimas „fašistai“ vertė sovietų kareivius pamatyti save
lyg veidrodyje. Ir priekaištas „ką jūs
darot“ reiškė: „susipraskite, žmonės“.
Liudininkų aprašymuose randame vaizdą: žudynėms pasibaigus,
kai televizijos bokštas jau užimtas,
žuvusieji ir sužeistieji išvežti į ligonines; ištuštėjusio mūšio lauko
pakrašty stovi šarvuotis su raudona
žvaigžde, o jame sėdi rusų kareivis
ir verkia.
Jeigu verkia – tai žmogus. Keturiolikos gyvybių kaina išgelbėta
viena siela.
Tokia ir Federico Fellinio filmo „Kelias“ pabaiga. Brutalus primityvas, bemaž gyvuliško gyvenimo
personažas tampa žmogumi.
Atsišaukia ir I. Ibseno „Peero Gynto“ dramos pabaiga: tuščiai
po pasaulį išsišvaisčiusį avantiūristą
gyvenimo pabaigoje išgelbsti viena
ištikima Solveigos meilė.
Kokia bus mūsų kelio, Lietuvos kelio, pabaiga? O Rusijos kelio?
Ar atgimimas ir išsigelbėjimas, ar žlugimas užsipylus nuodais?
Apaštalas Paulius klausė savęs ir visų: kas aš būčiau, jei meilės
neturėčiau? Ir atsakė: būčiau niekas.
Taip ir mes, jei meilės neturėsime, būsime niekas. Ir iš Lietuvos,
ir iš Jungtinės Karalystės, ir iš Europos gali likti vien piktas, bailus ir
godus niekas.
Todėl evangelijos Mokymas
yra kvietimas gyventi, būtent gyventi meilėje.
Sausio 13-ąją likome gyventi.
Tada kovą prieš tankus laimėjo žmonių meilė vieni kitiems, visiems artimiesiems, tūkstančiams aplink, laisvės ir tėvynės meilė.
Nedažnai taip atsitinka. Žinokime ir nepamirškime.
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Kalėdų senelio dirbtuvės

MAIRONIUKAI RUOŠIASI KALĖDŲ

KANADOJE

ŠVEN TEI

Prieš pra ėju sias Ka lė das
To ron to (Ka na da) Mai ro nio lie tuvių mo kyk los aš tun to kams įprastų pa mo kų ne bu vo – jie nei ra šė,
nei skai tė, ta čau pa ti kla sė at rodė kaip Ka lė dų se ne lio dirb tu vės,
kur nykš tu kai plu ša, ruoš da mi kalė di nes do va nas: ček šė jo žir klės,
la šė jo kli jai, ant sta lų vy nio jo si
siū lai ir gu lė spal vo tas po pie rius,
o ran ko se at sar giau siai bu vo laiko mas kiau ši nio lukš tas. Jį ga lima pa vers ti kuo tik no ri: na me liu
de be sė ly je ar ba pa sken du sį gėlė se snie go se niu, paukš čiu ku ar
mėgs ta miau siu gy vu lė liu, sau lu te
ar žvaigž de – vis kuo, ką tik vaiko vaiz duo tė su ku ria. Ži no ma, gali ma par duo tu vė je nu si pirk ti la bai
gra žių, auk su ži ban čių pa puo ši mų,
tik jie ne skleis ši lu mos kaip tie, su
mei le pa si da ry ti pa čių.

DAINA VILKELYTĖ

PATI PA SI DA RĖ

EG LU TĖS ŽAIS LIU KĄ

ŽAISLINĮ
ZENKEVIČIUS

NA ME LĮ

BAI GIA

MATAS
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Graži Anapilio šeimynėlės šventė
Gruodžio 16-osios rytą ne
vienas Toronto (Kanada) apylinkių
lietuvis, pažiūrėjęs pro langą ir išvydęs šiemet anksti atėjusios rūstuolės
žiemos supustytą sniegą, vis dar besiverčiantį iš aukštybių, juo užpiltus
kelius, svarstė, ar važiuoti į Anapilio
parapiją Misisagoje (Mississauga),
kur Jaunų šeimų sekcija ruošia vaikams Kalėdų eglutės šventę, ar būti
namie.
Vis dėlto susirinkusiųjų, kurie
buvo pasitikti vienos iš šventės organizatorių Zitos Kružikienės, didžiojoje Anapilio salėje buvo nemažai:
Anapilio parapijos klebonas V. Staškevičius, prelatas J. Staškevičius,
kunigas Kaknevičius, mamos, tėtės

ir daug vaikų. Ant scenos, kad kiekvienas matytų, buvo prakartėlė, bylojanti apie svarbiausią šventės priežastį, puikavosi papuošta eglutė, ne
vieną vaiką viliojo prie jos sudėtos
dovanos, grojo linksma lietuviška
muzika, o salėje programos laukė ir
žiūrovai, ir dalyviai. Kompozitoriui
V. Ramanauskui grojant, kitai šventės ruošėjai – Janinai Dziemionienei
– vadovaujant, pradėjo suktis ratelis.
„Graži mūsų šeimynėlė šiandien susirinko“, – dainavo vaikai, o kartu
su jais – ir kiti šventės dalyviai. Lietuviuko rankelė kito lietuviuko rankoje. Mažas delniukas didesniame.
Lietuviškas žodis – vienų išdainuotas, kitų išgirstas, kad būtų ištartas

vėliau. Žaidimas po žaidimo. Ratelis
po ratelio – kaip didelė šeima. Šitaip
gimsta bendrumo jausmas ir suvokimas, kas mus vienija – kalba, kultūra, tradicijos. Šitaip gyvuoja ir stiprėja bendruomenė...
Scenoje pasirodžius Daivos
Botyrienės vadovaujamo dramos būrelio „Žalios lankos“ dalyviams, žiūrovai susirinko arčiau prie scenos,
nes pamatyti ir išgirsti buvo ką: buvo parodyta ištrauka iš šiuolaikinio
miuziklo pagal Kazio Inčiūros pjesę „Eglė Žalčių karalienė“, muziką
kuriai parašė Valdas Ramanauskas.
Juoda kaip naktis skraiste apsigobusi Naktonė (Jovita Gudelytė), labai
karališkas Žilvinas (Antanas Waso-

MIUZIKLO „EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ“ AKTORIAI: (IŠ KAIRĖS) REŽISIERĖ DAIVA BOTYRIENĖ, EGLĖS SESERYS INDRĖ RAMA NAUS KAI TĖ IR A NI KĖ R UD NIT SKY , E G LĖ – D AI VA R A MA NAUS KAI TĖ , Ž ILVI NAS – A N TA NAS W A SO WICZ , N AK TO NĖ – J O VI TA
GUDELYTĖ, KOMPOZITORIUS VALDAS RAMANAUSKAS. N. BOTYRIAUS NUOTR.
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wicz), jūros vandenų spalvos suknele aprengta ir gėlėmis vainikuota
Eglė (Daiva Ramanauskaitė) ir šiuolaikinėm sukniom pasipuošusios jos
seserys (Anikė Rudnitsky ir Indrė
Ramanauskaitė) žiūrovams padovanojo ištrauką iš visiems gerai žinomos ir tikriausiai pačios gražiausios
lietuvių liaudies pasakos pagrindu
sukurto veikalo. Žiūrovus sužavėjo
sugebėjimu tai padaryti.
Anapilio vaikų choras „Gintarėliai“, kaip sakė jų vadovė Deimantė Grigutienė, išmoko naujų dainų ir
giesmių, kurias šventės dalyviai ir

išgirdo. Visų veidus nušvietė šypsenos, kai uždainavo dar trejų metų neturintis Jokūbėlis Bansevičius: „Op,
op, o pa pa, tai pupelė tai pupa“, kai
dainavo keturmetė Aistė Minkevičiūtė ir penkiametis Andrius Kružikas. Žinoma, jų ir visų „Gintarėlių“
dainos palydėtos plojimais, žiūrovai
dainavo kartu su jais, nebesidairydami pro langus į dūkstančią žiemą ir
nors tuo metu primiršę apie laukiančią kelionę namo.
Blykčiojo fotoaparatų šviesos,
dūzgė filmavimo kameros, suposi
daina, degė ugnelė ant kalėdinio tor-

to vaikams – Anapilis šventė Kalėdų
eglutės šventę...
Sušildyti tokios gražios programos visi sulaukė Kalėdų senelio,
kuris, žinoma, kiekvieną vaiką apdovanojo dovanomis ir palinkėjimais.
Popietei pasibaigus, vaikais vedini ir nešini dovanomis bei gera nuotaika, Kalėdų eglutės šventės dalyviai brido per sniegą iki savo mašinų,
braukė nuo jų žiemos užvožtas sniego
kepures, ir nebeatrodė, kad žiema tokia rūsti – tik gal net ir linksma išdaigininkė... Kaip mūsų vaikai...
Rima Žemaitytė

Lietuvos istorijos dalelė

Už tai, kad lietuvių tauta išsaugojo savo kalbą, savo raštą, mes turime būti dėkingi XIX
amžiaus tautos šviesuomenei, vyskupui M. Valančiui, daraktoriams ir knygnešiams, kurių karaliumi vadinamas nuo Biržų kilęs Jurgis Bielinis pernešė iš tuomentinės Prūsijos pusę visų
knygų. Vieną iš jų, šio knygnešio slapta parduotą tokiai pat valstietei, kaip ir jis pats, Toronto
Maironio mokyklos mokiniai galėjo paliesti. Pateikiame mokinių rašinėlių ištraukas.
Mokyt. R. Žemaitytė-De Iuliis
Indrė Ramanauskaitė
1864-1904
metais
buvo
uždrausta spausdinti lietuviškas
knygas. Per 40 metų spaudos draudimo iš Mažosios Lietuvos knygnešiai
slapta nešė knygas į Lietuvą. Taip
pat slaptai į Lietuvą buvo įnešta ir
knyga, kurią aš laikiau savo rankose.

tuvą. Knygnešys Jurgis Bielinis buvo vadinamas Baltuoju Ereliu.
Viltė Grigutytė
Kai aš laikiau rankose šitą
knygą, jaučiau, kad ji yra ypač svarbi ir labai graži.

Alma Ramanauskaitė
Laikydama šitą knygą galvojau, kaip knygnešys Jurgis Bielinis
jautėsi, nešdamas ją iš Prūsijos? Ar
jis bijojo? Jaučiausi išdidi laikydama dalelę Lietuvos istorijos. Knygnešiai daug padarė kalbos išlikimui.

Rasa Aleknevičiūtė
Pasvalio rajono Katinų kaimo
gyventoja Morta Rapkevičienė turėjo knygą, pirktą iš Jurgio Bielinio. Ji
ją gavo iš savo mamos Blantaitienės.
Vėliau ši knyga atiteko mano lietuvių kalbos mokytojai, kuri ją atsivežė į Kanadą ir atnešė parodyti mums.
Knyga labai sena, jos viršeliai – iš
rudos odos. Lapai pageltę ir aptrupėję. Raidės skiriasi nuo dabartinių
raidžių.
Daina Vilkelytė
Caras norėjo nutautinti Lietuvą, bet lietuviai darė viską, ką tik
galėjo, kad išsaugotų kalbą. Lietuviškos knygos lotyniškomis raidėmis buvo spausdinamos Prūsijoje, o
knygnešiai tas knygas nešdavo į Lie-

TORONTO MAIRONIO

MOKYKLOS AŠTUNTOKAI SU

JURGIO BIELINIO

SLAPTA ATNEŠTA KNYGA , APIE KURIĄ JIE PARAŠĖ RAŠINĖLIUS
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Tarp iškiliausių profesorių – lietuvaitė

PROF .

AUŠRA GYLYTĖ KARKIENĖ SU

Torontietė Aušra Gylytė Karkienė 2007 m. rugsėjo 12 d. buvo
viena iš šešių Toronte esančios Humber kolegijos dėstytojų, apdovanotų
retu pažymėjimu-premija pirmaujantiems švietėjams – „Leadership
in Faculty Teaching“ (LIFT). Iš visų
Ontario provincijos 18 universitetų
ir 24 kolegijų Ontario valdžia 2007
m. išrinko 100 iškiliausių profesorių, kurie gavo šią aukščiausią ministerijos teikiamą premiją kartu su
stambia pinigine dovana. Savo dovaną A. Karkienė paskyrė stipendijoms
Humber kolegijos nepasiturintiems
studentams.
Aušra Karkienė – Chicagoje
augusi, gyvena Toronte, jau daugiau
kaip 25 metus profesoriauja Humber
College of Applied Arts and Technology. Baigė Chicagos Loyola universitete biologijos mokslus, į Kanadą
atsikėlė su vyru, torontiečiu dr. Ri-
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mu Karka. Ji apgynė tris universiteto
laipsnius anglų kalbos ir literatūros
srityse. Specializavosi anglų kalbos,
kaip antrosios kalbos, dėstymo metodologijoje. Gavusi premiją ji sakė:
„Šis apdovanojimas man buvo didelė staigmena, nes žinau, kad Ontario
provincijos universitetuose ir kolegijose yra labai gerų profesorių, daug
geresnių už mane... Premija skatina
mane toliau motyvuoti studentus ir
tobulinti mano dėstymo metodus, –
sakė ji. – Negaliu įsivaizduoti kitos
profesijos, kuri man duotų tiek pasitenkinimo, tiek energijos ir tiek ryžto kiekvieną dieną su dideliu noru
eiti į darbą“.
Aušra Karkienė yra dalyvavusi įvairiuose Lietuvių Bendruomenės komitetuose bei organizacijose,
su dr. Rimu sukūrė puikią lietuvišką
šeimą, išaugino dvi dukras – Adrianą ir Viliją bei sūnų Darių.
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Duodama
interviu „Draugo“ dienraščiui
Aušra papasakojo, kad su
malonumu prisimena visas savo paskaitas Lietuvoje, kur aštuonias vasaras su Kanados CANDLE
mokytojų grupe dėstė Lietuvos mokytojams anglų
kalbos dėstymo metodiką.
Tai buvo Kanados valdžios ﬁnansuotas projektas. Su šiuo projektu, kurį
rėmė ir Lietuvos švietimo ministerija, kanadiečiai surengė kursus ne tik
Vilniuje ir Kaune, bet ir
Skuode, Prienuose, Mažeikiuose ir kt. „Labai buvo miela dalintis mokymo
įgūdžiais su Lietuvos pedagogais, padraugauti su
jais ir pasidalinti švietimo
medžiaga“, – sakė Aušra.
Aušra yra poetės
Julijos Švabaitės Gylienės dukra. Paklausta, ar
jai nebuvo kilęs noras pasukti ta pačia ar panašia
kryptimi kaip mama, ji
atsakė: „Ne, kadangi tokio talento,
kaip mano mamos, tikrai nepaveldėjau. Kai buvau jaunesnė, bandžiau
rašyti eilėraščius bei trumpas apysakas, bet pasisekimo neturėjau. Už
tai niekam ir nerodau. Tačiau mamos
įtaka buvo visuomet labai aktuali,
nes nuo pat mažens seku ne tik Kanados, bet ir Lietuvos bei pasaulio literatūrą. Kai augau Marquette Park,
dažnai pas mano tėvus susiburdavo
tų laikų Chicagos rašytojai ir menininkai, tokie kaip Jurgis Bradūnas,
Česlovas Grincevičius, Antanas Ramonas, Birutė Pūkelevičiūtė ir Magdalena Stankūnienė. Stebėjausi, kaip
įdomiai jie praleisdavo vakarą, skaitydami eiles, nagrinėdami rašytojų
darbus ir ginčydamiesi apie Lietuvos
meninį pasaulį. Mane, vaiką, jų kalbos ir entuziazmas tikrai paveikė“.
Parengta pagal Š. Amerikos
lietuvių spaudą
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Praktiškai gyvename Lietuvoj

Į „Pasaulio lietuvio“ klausimus atsako PLB vicepirmininkas Petras Maksimavičius iš Seinų

PLB VICEPIRMININKAS PETRAS MAKSIMAVIČIUS KERNAVĖJE, PLB KRAŠTŲ VALIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTU VALDU ADAMKUM
IR S EI MO PIR MI NIN KU V IK TO RU M UN TIA NU . 2007 M . VA SA RA . S I GI TO B IR GE LIO
NUOTR .
DO VŲ SU VA ŽIAVI ME , SU

– Kas nauja Lenkijos lietuvių gyvenime?
– Lenkijos lietuvių kultūrinis
gyvenimas yra labai aktyvus, kaip
visada buvo. Kartais pagalvoju, kad
įvairių projektų netgi per daug, visur
sunku suspėti. Daug meno kolektyvų, ekskursijų atvyksta iš Lietuvos.
Praktiškai gyvename Lietuvoje. Žinoma, yra specifinių problemų. Pvz.,
Lenkijos lietuviams amžina problema yra švietimas. Viena problema
– Punsko Kovo 11-osios licėjus, kuris 50 metų neturi patalpų. Sąlygos
blogos. Dabar Lenkijos vyriausybės
lėšomis pastatas jau pradėtas statyti,
atrodo, kad šiais ar kitais metais bus
baigtas. Mokiniai mokosi pradinės
mokyklos patalpose, ir tai vyksta jau
50 metų!
Kita švietimo problema – „Žiburio“ gimnazija Seinuose. Apie tai
Lietuvoje nemažai girdėta. Jos statybą finansavo Lietuvos Respublika,
deja, didžiąją dalį išlaikymo taip pat

skiria. Kartais sunku suvokti, kodėl
gimnazijai neperduodamas mokinių krepšelis. Politiškai tą situaciją
bandoma apsukti ir tokią pristatyti
Lietuvoje. Lenkijoje priedas tautinių mažumų švietimui yra 150 proc.
Tuo tarpu Lietuvoje, man atrodo,
10 ar 20 proc. Todėl politikai bando
tais skaičiais žaisti. O esmė yra kita,
Lenkijoje mokinio krepšelis kitaip
formuojamas. Iš to krepšelio reikia
sumokėti už viską – ir mokytojams
atlyginimus, ir už mokyklų šildymą,
ir už mokinių vežiojimą, ir už mokymo priemonių įsigijimą, ir t.t. Lietuvoje mokytojo atlyginimams lėšos
yra garantuotos iš darbo užmokesčio
fondo. Toks yra esminis skirtumas.
Mums net jei skiriamas 150 proc.
priedas, jo nepakanka mokytojų atlyginimams, nors kiekvienoje mokykloje pagal Švietimo skyriaus patvirtintas programas yra tam tikras
mokymo valandų skaičius, o tai lemia mokytojų skaičių. Taigi skiriant

LENKIJOJE
mokiniui krepšelį (mūsų atveju ir
150 proc. priedą) iš anksto žinoma,
kad tų lėšų nepakaks net mokytojų
atlyginimams.
„Žiburio“ gimnazijos papildoma problema yra ta, kad perduodamas ne visas mokinio krepšelis. Tos
lėšos nusėda kažkur savivaldybėje,
lietuvių atžvilgiu nusiteikusioje nedraugiškai.
Lenkijos lietuviai labai apsidžiaugė, kai Lietuvos televizijos ir
radijo klausytojai metų žmogumi išrinko kiekvieną Punsko bendruomenės lietuvį. Toks gražus simbolinis
gestas mūsų kraštui padarė gerą reklamą Lietuvoje. (Prieš dvejus metus metų žmogumi yra buvęs Valdas
Adamkus.) Tai liudija, kad mes Lietuvoje matomi ir gerbiami. Atsivėrusi Šengeno erdvė palengvino mūsų
ryšius, labai daug lietuvių apsilanko pas mus. Sugriuvo psichologinis
barjeras. Punskiečiai ir seiniškiai
priprato važiuoti į Lietuvą į krepšinio rungtynes, kinus, parduotuves.
Pvz., man, gyvenančiam Seinuose,
arčiau į Lazdijus negu į Suvalkus,
kurie yra arčiausias didesnis miestas
Lenkijoje.
–Ar lenkų, kurie gyvena su
jumis ir tarp jūsų, požiūris taip
pat keičiasi, ar toks pat griežtas
antilietuviškas?
–Būna visaip. Sakyčiau, daugumos keičiasi. Pirmiausia lemia
ekonominė situacija – ekonominis
Lietuvos stiprėjimas, sienų atsivėrimas. Labai daug pasienio regiono
žmonių anapus sienos ieško darbo ir
jį randa ir kiekvieną dieną važinėja
į darbą statybose ar kitose įmonėse.
Važinėja netgi tie lenkai, kurie nepalankiai žiūrėdavo į lietuvius. Pasirodo, pasikeitus ekonominėms sąlygoms keičiasi ir tautinės nuostatos.
Žinoma, išlieka grupė žmonių, kurie
gyvena senais laikais, bijodami, kad
Seinai „sulietuvės“, kad lietuviai labiau dominuos. Geras pavyzdys „Žiburio“ gimnazija. Lenkakalbiai savo
nukelta į 24 psl.
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PRANCŪZIJOJE

Apie mūsų ateities planus

Prasidedant metams noriu pasidalinti kai kuriomis Lietuvių Bendruomenės Prancūzijoje aktualijomis. Kas mėnesį vyksta Prancūzijos
LB tradiciniai susitikimai Paryžiuje.
Kaip paprastai, šių susitikimų metu
vyksta ir PrLB lietuviškosios mokyklėlės „Genys“ užsiėmimai, į kuriuos kviečiame visus vaikus. Susitikimas vyko sausio 20 d., po to vyks
vasario 17-ąją, kada PrLB švęs Nepriklausomybės dieną. Tradiciškai į
šią metinę šventę į Paryžių atvyksta
ir provincijos lietuviai, taip pat susirenka mūsų bičiuliai prancūzai iš
įvairių asociacijų.
Šalia mėnesinių susitikimų
planuojame karts nuo karto pasiūlyti
specialiuosius PrLB Knygos klubo,
Šachmatų ir Kino klubų susitikimus.
Leidžiamas PrLB informacinio biuletenio „Prancūzijos lietuvių žinios“
(redaktorius Jūsų nuolankus tarnas
šių eilučių autorius). PrLB biuletenis nušviečia svarbiausius praėjusio
ir ateinančio laikotarpio Prancūzijos,
Europos ir pasaulio lietuvių gyvenimo įvykius, pateikia bendros naudingos informacijos ir siunčiamas
daugiau kaip 800 adresatų.
Sausio 26-ąją, kartu su viso pasaulio lietuviais, prisijungėme
prie Lietuvoje jau treti metai iš ei-

lės rengiamos akcijos „Nacionalinis
diktantas“. Paryžiaus lietuviai rašė
Nacionalinį diktantą Lietuvos ambasadoje, o Strasbūro lietuviai – Lietuvos nuolatinėje atstovybėje prie Europos Tarybos.
Į Paryžiaus Rotšildo fondo ligoninę pakartotinei galvos operacijai
vėl atvyksta mažasis ligoniukas Antanukas iš Lietuvos. Jam ir jo mamai
vėl reikės, kaip ir praėjusiais metais,
pagalbos – vertėjauti ir bendrauti su
ligoninės personalu. Lauksime kuo
daugiau savanorių ir šį kartą (per
2007 m. Velykas buvau nuoširdžiai
sujaudintas visų kartų Prancūzijos
lietuvių solidarumu gelbstint Antanuką). Antanukas šį kartą turėtų būti
ligoninėje apie savaitę.
Noriu atkreipti dėmesį į du
2008 metų PrLB projektus, kurie bus
svarbūs Bendruomenės gyvenime ir
pasitarnaus jos sklaidai: netrukus
turėtų pasirodyti Birutės Liuorytės
Gambus vadovaujamo „Nimfealiu“
trio kompaktinė plokstelė „Baltik“,
ypatinga forma perteikianti baltų
folklorą viduramžių muzikos etoso
erdvėje (šį projektą rėmė TMID departamentas prie LR Vyriausybės);
2008 m. dienos šviesą turėtų išvysti
knyga „Prancūzijos lietuviai“, nušviečianti PrLB istorijos kelią ir įdo-

atkelta iš 23 psl.
vaikus leidžia į lietuvių darželį, nors
jiems iš karto paaiškinama, kad užsiėmimai vyks lietuvių kalba. Prieš
10-15 metų man pačiam būtų buvęs
neįsivaizduojamas toks dalykas. Galimybė tobulėti, išmokus lietuvių
kalbą, pasirodo, lemia net tokius stereotipinius dalykus.

priimti svečius, kurių labai daug sulaukiame. Seinuose turime Lietuvių
namus, kur atvyksta delegacijos iš
Lenkijos universitetų, kultūros centrų. Yra galimybė joms pristatyti
Lietuvą. Taigi savo žinias turiu kur
panaudoti. Ir apskritai lenkų susidomėjimas Lietuva labai padidėjo, ne
senąja LDK istorija, ne tik Lietuvos
lenkų problemomis. Aplamai lenkai
pradeda pamažu atrasti Lietuvą, kaip
modernią valstybę, turinčią puikius
gamtovaizdžius, kurortus, ne tik Vilniaus kraštą.

–Ar jums Lietuvos istoriko
išsilavinimas Lenkijoje labiau padeda ar pamaišo?
–Istoriko išsilavinimas yra
labai svarbus. O panaudoti yra labai daug galimybių, tik maža laiko. Galima rašyti į lenkų spaudą,
dalyvauti įvairiose konferencijose,
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–Gal turi reikšmės ir Lenkijos bei Lietuvos valstybių santykiai, kurie šiuo metu geri kaip
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PRANCŪZIJOS LB VALDYBOS PIRLINAS MAKNAVIČIUS. SIGITO
BIRGELIO NUOTR.

MI NIN KAS

miomis nuotraukomis bei autoriniais
straipsniais pristatanti atskirus lietuvių gyvenimo Prancūzijoje etapus
bei reiškinius (dėl šio projekto bendradarbiaujame su Išeivijos institutu
Kaune).
Linas Maknavičius
PrLB Valdybos pirmininkas
niekuomet?
–Sakoma, kad strateginiai. Aš
manau, kad jie tik geri. Tikriausiai
dar daug reikės padirbėti, kad jie
būtų tikrai labai geri. Juk net pastaruoju metu pastebėjome, kad, pvz.,
energetikoje prezidentai sutaria ir
žadama pasirašyti susitarimus, bet to
neįvyksta. Matyt, reikia naujo postūmio, kad santykiai būtų labiau nuoširdūs.
Nors, reikia pripažinti, kad
oficialūs valstybių santykiai daug
lemia. Jeigu pagrindiniai politikai
konfliktuoja, nėra ko kitko tikėtis iš
paprastų žmonių. Ypač mums, tautinei mažumai, žymiai geriau, kai yra
geri santykiai.

plb kraštų žinios

Europos LB pirmininkų ir LR
ambasadorių suvažiavimas
Vokietijoje veikiančio Europos lietuvių kultūros centro, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Europos
kraštų komisijos bei Lietuvos ambasados Vokietijoje iniciatyva sausio
25-27 dienomis Hiutenfeldo Rennhofo pilyje įvyko precedento neturintis
Europos kraštų lietuvių bendruomenių pirmininkų bei Lietuvos ambasadorių susitikimas. Lietuvos atstovybių Europoje ir čia esančių lietuvių
bendruomenių
bendradarbiavimą,
Lietuvos įvaizdžio plėtrą bei bendrų
projektų koordinavimo galimybes
aptarti į renginį atvyko 70 dalyvių
iš 20 Europos šalių, tuo paversdami
šį renginį pirmuoju tokio pobūdžio
bei masto renginiu europietiškoje
lietuvybės tvirtovėje – Hiutenfelde.
Greta ypač gausiai susirinkusių Lietuvos ambasadorių Europoje bei jų
atstovų, renginyje viešėjo Užsienio
reikalų ministras Petras Vaitiekūnas,
Kultūros ministerijos sekretorius
Juozas Širvinskas, Seimo narys prof.
Justinas Karosas bei kiti valdžios atstovai.
„Padėkite Lietuvai, ir Lietuva padės jums“, – skatino ministras,
akcentuodamas, jog Lietuva ir jos
išeivija yra „neatsiejamas vienis“,
kuriame abipusė parama turėtų būti
nekvestionuojamas reiškinys. Keturių bendrų sesijų metu, šalia Europos
lietuvių ir Lietuvos atstovybių bendradarbiavimo, puoselėjant lietuvybę ir bendruomenines tradicijas bei
pristatant Lietuvą užsienyje 2009ųjų metų renginiuose, buvo aptarti
pilietiškumo stiprinimo, pasirengimo 2008/2009 m. rinkimams ir kiti
praktiniai lietuvių bendruomenių ir
atstovybių sąveikos klausimai.
Sesijose buvo akcentuotas
aktyvėjantis lietuvių bendruomenių užsienyje ir Lietuvos atstovybių
bendradarbiavimas ir kartu ieškoma naujų formų lietuvybei Europoje
stiprinti ir Lietuvai pristatyti. Buvo

pabrėžta, kad išeivija yra neįkainojamas Lietuvos turtas, kurio negalime švaistyti, o turime pasitelkti
jos patirtį ir sugebėjimus Lietuvos
ryšiams su kitomis Europos valstybėmis stiprinti. Vienas svarbesnių
aptartų uždavinių – kurti ir remti
savaitgalio lituanistines mokyklas,
parengti kvalifikuotas mokymo programas, pritaikytas įvairiems mokyklų tipams. Tautinių mažumų ir
išeivijos departamentui buvo siūloma peržiūrėti lituanistinių mokyklų
finansavimo programą ir numatyti
būdus esamoms problemoms spręsti.
Bendruomenės ir atstovybės taip pat
nusprendė glaudžiau bendradarbiauti
skleidžiant informaciją apie grįžimo
į Lietuvą, mokymosi, įsidarbinimo
Lietuvoje galimybes. Buvo konstatuota, kad užmezgant ryšius su atsakingomis Lietuvos institucijomis
reikia supaprastinti teisinius formalumus ir biurokratines procedūras,
su kuriomis susiduria užsienyje gyvenantys Lietuvos piliečiai.
Pripažindamos, kad užsienyje gyvenančių Lietuvos piliečių
poveikis šalies politinės sistemos
ir politinės kultūros raidai yra pernelyg mažas, bendruomenės ir atstovybės nutarė bendradarbiauti sudarant palankias sąlygas visiems no-

EUROPOS

VOKIETIJOJE
rintiems išreikšti savo politinę valią
2008/2009 m. rinkimuose. Siekiant
tiesioginio ir proporcingo užsienyje gyvenančių lietuvių atstovavimo
Lietuvos Respublikos Seime buvo
siūloma apsvarstyti atskirų rinkimų
apygardų užsienyje gyvenantiems
lietuviams įsteigimo galimybę. Suvažiavimo dalyvių dėmesys taip pat
buvo atkreiptas į Lietuvos istorijos ir
kultūros paveldo užsienyje identifikavimo ir išsaugojimo svarbą.
Šeštadienio priešpietinių sesijų pertraukos metu visi suvažiavimo dalyviai buvo pakviesti rašyti
tiesiogiai iš Lietuvos transliuojamą
Nacionalinį diktantą. Šalia gausiai
susirinkusių vietinių gyventojų lietuvių kalbos žinias patikrinti už mokyklos suolo sėdo ir užsienio reikalų
ministras Petras Vaitiekūnas.
Diskusijomis pagrįstą tolesnę
suvažiavimo programą lydėjo kultūrinė renginio dalis – šeštadienio
vakarą svečiai buvo pakviesti į Vierheim‘o mieste vykusį dailės ir fotograﬁjų parodos „Žmones beskaitant“
atidarymą, kur buvo atidaryta ir lietuviškoji Baltijos šalių ir Vokietijos
kultūros metų 2008 programa. Parodoje, vyksiančioje iki vasario 23-os
dienos, savo darbus eksponuoja jau
pripažinti bei dar tik pradedantys menininkai iš Lietuvos bei Vokietijos.
Rimas Čuplinskas

KRAŠ TŲ LIE TU VIŲ BEN DRUO ME NIŲ PIR MI NIN KŲ BEI

SA DO RIŲ SU SI TI KI ME

HIUTENFELDE, VOKIETIJOJE

LIETUVOS
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JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE

Paminėtas skautijos 100-metis

FIL. VYTAUTAS ŠLIŪPAS (IŠ
IR V Y TAU TAS S A LIA MO NAS

KAI RĖS ), FIL .

EUGENIJUS VILKAS, LIETUVOS GARBĖS

KON SU LAS

VYTAUTAS ČEKANAUSKAS

Lapkričio 4 d. Los Angeles, CA, Brookside Country Club, vyko Akademinio skautų sąjūdžio sueiga, skirta paminėti 100 metų jubiliejui nuo skautijos įsikūrimo. Šiame minėjime Vytautas Šliūpas pasidalijo prisiminimais
apie skautijos įkūrėją lordą Baden-Powelį, kuris prieš Antrąjį pasaulinį karą, 1933 m., lankėsi Lietuvoje ir Palangoje buvojo jo tėvelio – dr. Jono Šliūpo, tuometinio Palangos burmistro, namuose. Čia spausdiname pluoštelį fil.
V. Šliūpo prisiminimų apie istorinę asmenybę – lordą Baden-Powelį.
Lordas Robert Stephenson
Smyth Baden-Powellis
Buvau labai jaunas, kada Palangoje 1933 m. rugpjūčio 17 dieną
vyko Lietuvių skautų ir skaučių jubiliejinė stovykla. Mano patys ankstyviausi gyvenimo prisiminimai,
nors ir nelabai aiškūs, susiję būtent
su tąja jubiliejine stovykla, kuri vy-
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ko Palangos miškelyje, Birutės kalno pietinėje pusėje. Mama nusivedė
mane į stovyklą, ir aš sėdėjau prie
smėlyje iškasto skautiško „valgomojo stalo“.
Iš tų laikų nuotraukų, spaudos
žinių ir mamos dažnų pasakojimų,
kurie neleido man tų įvykių užmiršti, žinau, kad mano tėvas, dr. Jonas
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Šliūpas, buvo pirmasis Palangos
miesto burmistras. Burmistraudamas
jis Palangai iškovojo miesto teises.
Į Lietuvą 1933 metų vasarą
„Calgaric“ laivu buvo atvykę apie
600 anglų skautų ir skaučių. Didžioji jų dalis apsilankė Palangos skautų
stovykloje, o likusieji buvo susodinti į keleivinį upės laivą ir Nemunu

plb kraštų žinios

nuplukdyti iki pat Kauno.
Ta grupė, kuri atvyko į Palangą, lydėjo skautijos įkūrėją Lordą
Robert Stephenson Smyth BadenPowellį ir jo žmoną, Pasaulio skaučių vadovę ledi Olave. Jie apsilankė
pas Palangoje tuo metu vasarojusį
prezidentą Antaną Smetoną ir pajūryje priėmė 15 000 įvairių tautybių
skautų ir skaučių paradą.
Po to visi nužygiavo į mišką
netoli Birutės kalno ir susėdo prie
to milžiniško „skautiško stalo“, kurį
vienas anglų skautininkas pavadino
„didžiausiu pasaulyje stalu“, kokį jis
yra matęs.
Po pietų svečiai atžygiavo
prie Vytauto gatvės ir dabartinio Botanikos sodo kampo. Mano tėvas,
kaip miesto burmistras, labai gerai
kalbėjęs angliškai (jaunystės metais
jis gyveno ir veikė lietuvybės baruose JAV. Red.), oficialiai pasveikino
lordą ir ledi Baden-Powellius bei
pakvietė perkirpti juostą gatvės, ėjusios palei parką, nuo Vytauto gatvės
link jūros, kuri buvo pavadinta Baden-Powellio vardu ir tą vardą išlaikė iki pat bolševikų atėjimo Lietuvon 1940-aisiais metais.
Po atidarymo garbinguosius
svečius tėvas pasikvietė į netoliese buvusius savo namus. Čia, prisi-

menu, didžiausią įspūdį man padarė
uniformuoti, skrybėliuoti, su ilgomis medinėmis lazdomis ir trumpomis kelnėmis vyrai. Mama ne kartą
yra pasakojusi, kaip tie anglų skautų
vadai, „kažkokie lordai“, mūsų namuose buvo tėvų pavaišinti Palangos vaistininko Bertingio gamintu
patentuotu gėrimu „Trejos devynerios“. Vienam iš lordų trauktinė labai patiko, tad keli nuėjo vaistinėn ir
nusipirko po kelis butelius lauktuvių
į Angliją.
Londone 1934 metais išleistoje knygoje „The Cruise of the Calgaric“, August 12-29, aprašoma lordo Robert Baden-Powellio kelionė,
minimas lankymasis Lietuvoje, ten
įdėtos ir nuotraukos, darytos Palangoje. Šią knygą, vienintelę išlikusią
Lietuvoje, turėjo grafas Vladimiras
Zubovas, gyvenęs Kaune. Aš iš jo
knygos pasidariau sau fotokopijas.
Knygos viršelio nuotraukoje užfiksuotas momentas, kaip Baden-Powellis perkerpa gatvės atidarymo
juostą. Šalia stovi mano tėvas. Kitos
trys nuotraukos rodo tėvą, sveikinantį lordą ir ledi Baden-Powellius,
matyti tas „skautiškas stalas“ , prie
kurio, anot mamos, ji buvo ir mane
pasisodinusi.
Savo archyve turiu keletą ki-

FOTOPARODĖLĖ, KURIĄ SURENGĖ V. ŠLIUPAS

SKAU TI JOS

tų nuotraukų, kurias radau internete:
laivas „Calgaric“, skautai Klaipėdoje pasitikdami saliutuoja garbingiesiems svečiams, iškilmingas 15 000
skautų ir skaučių paradas smėlėtame
Palangos pajūryje.
Noriu pasakyti, kad su BadenPowelio vardu man teko dar susidurti ir vėliau. 1976 metais su Department of Commerce misija man teko
lankyties Gabarone mieste, Botswanoje, Pietų Afrikoje. Tenai atvykęs
gavau telegramą, kad Šiaurinėje
Californijoje mirė mano motina. Iš
Gabarone nepavyko gauti vietos lėktuve, tai pasisamdęs taksi važiavau
į už kelių šimtų mylių ęsantį Johannesburgą. Pakeliuje sustojau aplankyti muziejaus ir kelių kitų įžymesnių vietų Mafekingo mieste. Kaip
žinome, per Mafekingo apsupimą
anglų-būrų kare, 1899-1902 metais,
miesto gynimui vadovavo pulkininkas Baden-Powellis. Jis čia priešo
užnugarin pasižvalgyti (angliškai,
carry out scouting) pasiųsdavo jaunus berniukus. Jų žvalgyba buvo tokia sėkminga, kad Baden-Powelliui
kilo mintis įkurti organizaciją, pavadintą „scouts“. Taip po keleto metų,
1907-aisiais, Anglijoje gimė pasaulinio masto skautų organizacija.
Fil. Vytautas Šliūpas

100-MEČIO MINĖJIME LOS ANGELES
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Didysis 2008 metų įvykis – XIV
Mokslo ir kūrybos simpoziumas

Keturioliktasis Mokslo ir kūrybos (MKS) simpoziumas vyks
2008 m. lapkričio 27-30 d., Padėkos
dienos savaitgalio metu Chicagoje.
Kaip ir pradedant šeštuoju MKS, numatoma, jog šiame – keturioliktajame – be mūsų pačių, JAV ir Kanados lietuvių mokslininkų, dalyvaus
nemažai prelegentų iš Lietuvos ir
taip pat gausiai prisidės neseniai iš
tėvynės išvykę Australijos, Azijos,
Sibiro, Rusijos, Pietų Amerikos, Vidurio bei Vakarų Europos lietuviai
mokslininkai. Nuo kuklios pradžios
1969 metais Mokslo ir kūrybos simpoziumas, inicijuotos JAV Lietuvių
Bendruomenės bei išeivijos lietuvių
mokslininkų, išaugo į palyginus didžiulį renginį, kuriame dalyvauja
arti 300 mokslininkų ir lietuvių tautos kultūros darbuotojų. Šis, XIV,
Mokslo ir kūrybos simpoziumas
vyks Lietuvos valstybės tūkstantmečio ir 40 metų MKS sukaktuvių išvakarėse.
XIV MKS sieks įgyvendinti
šiuos tikslus: 1. galimybę susiburti
plačiai pasaulyje pasklidusiems lietuviams mokslininkams tautiniu pagrindu; 2. pasidalinti moksliniais ir
kultūriniais pasiekimais; 3. skatinti
dalyvauti bendrose mokslo programose; 4. puoselėti lietuvybės sąmoningumą bei siekti, kad jie per savo
pasiekimus pasaulyje garsintų Lietuvos vardą; 5. palaikyti glaudesnius
ryšius su Lietuvos mokslo bendruomene, užsienyje gyvenamo krašto
lietuvių bendruomenėmis, taip, kad
jie aktyviai dalyvautų šių organizacijų veikloje; 6. sužadinti norą sugrįžti į Lietuvą ir dirbti jos naudai.
MKS mokslo ir kūrybos pasaulyje tai unikalus lietuvių išeivijos
renginys, neturintis paralelių tarp
užsienio šalyse gyvenančių kitų tautybių, ypač, kad jis kilęs pavienių
žmonių iniciatyva. MKS metu atsinaujina vieni kitų pažinimas ir jų
pasiekimų įvertinimas lietuviškoje
aplinkoje. Tai ypač svarbu ateinan-
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čioms lietuvių išeivių kartoms bei
pačios Lietuvos suvokimui, kokia
turtinga ir ypač gili yra jos tautiečių
mokslinė bei kūrybinė bazė. Simpoziumai yra visiems lietuviams mokslininkams ir kultūros darbuotojams
prieinami, visi gali turiningai prisidėti prie lietuvių mokslinio, kultūrinio bei visuomeninio gyvenimo
raidos.
Keturioliktasis Mokslo ir kūrybos simpoziumas vėl sudarys progą išgirsti apie daugybę nuostabių
ir svarbių darbų, atliekamų lietuvių
mokslininkų užsienyje ir Lietuvoje.
Taip pat bus gera galimybė gvildenti
naujai iškylančias problemas, pvz.,
masinę jaunuomenės emigraciją į
Vakarus; protų nutekėjimo nuostolius (o gal net ir tam tikrą to naudą);
komunikacijos priemonių įvairumą
ir jų įtaką susižinojimui, bendravimui ir švietimo ugdymui; globalizacijos grėsmę tautinėms kultūroms;
pilietinės visuomenės išsivystymą;
Lietuvos ir išeivijos lietuvių vieni
į kitus požiūrį; sveikatos apsaugą;
iškylančias energetikos problemas,
uždarant Ignalinos antrąjį bloką;
Lietuvos energetinius išteklius ir jų
gavimo pastovumą; aplinkosaugą ir
klimato pasikeitimų įtaką; sociologines problemas – alkoholizmą, narkomaniją, savižudybes, agresyvumą;
svetimtaučių imigraciją, daugiapi-

Pasaulio lietuvis / 2008 Vasaris

lietybės klausimus; lietuvių kultūrinį paveldą JAV ir t.t.
Kaip ir visada, būsimasis
Mokslo ir kūrybos simpoziumas suteiks progą ne tik pasidalinti ir pasidžiaugti lietuvių tautos kūryba
bei pasiekimais, bet ir pažvelgti į
iškylančias problemas iš kelių perspektyvų, iš žmonių, turinčių daugybės kraštų ir net žemynų patirtį. Tai
laikas svarstymams ir diskusijoms
apie naujas išeivijos bendruomenių
struktūras, besivystančias įvairiuose
pasaulio kraštuose, bet taip pat bendromis jėgomis ieškant priežasčių ir
supratimo padėti Lietuvai rasti atsakymus į ne vieną ją slegiantį rūpestį.
Mokslo ir kūrybos simpoziumo organizatoriai laukia gausaus
lietuvių mokslininkų ir kultūros darbuotojų prisidėjimo su paskaitomis
iš jų veiklos šiose srityse bei plataus
tautiečių atsilankymo šiame renginyje. Jis bus taip pat paįvairintas
nauja dailės bei meno paroda, plataus spektro muzikinių talentų pasirodymais. Informacija apie numatomą programą, kvieslys, kur ir kaip
registruotis, bus netrukus paskelbta
išeivijos spaudoje ir elektroninėje
žiniasklaidoje.
Danutė Bindokienė
XIV MKS informacijos vadovė

2008 m. liepos 6 d,
sekmadienį, Los Angeles,
CA, vyks XIII Tautinių
šokių šventė, į kurią
jau užsirašė per 1 tūkst.
šokėjų.
Galen Center at the University
of Southern California
3400 S. Figueroa Street
Los Angeles, CA 90007
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Pietų Amerikos lietuvių
jaunimo suvažiavimas
noje, San Martin
miesto
savivaldybė,
Lietuvių
fondas, Pasaulio
Lietuvių Bendruomenė,
Kanados
Lietuviu Bendruomenė,
Pasaulio
Lietuvių jaunimo
sąjunga.
Lietuvos
ambasados Buenos Aires tinklalapyje buvo pranešta, kad suvažiavimo dalyviai
sausio 11 dieną
apsilankė Lietuvos ambasadoje.
Ambasados diplomatai supažindino
jaunimą su Lietuvos užsienio politikos tikslais ir
ambasados veikla
Pietų Amerikoje,
ypatingą
dėmesį skirdami darbo
su išeivija klausimams. Lietuvos
laikinoji reikalų
patikėtinė Argentinoje Laura Tupe
PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNIMO SUVAŽIAVIMO DA- ragino lietuvius
aktyviau dalyvauLY VIAI LR AM BA SA DOJE . I Š LR A MBASADOS ARCHYVO
ti bendruomenės
2008 m. sausio 5-12 dieno- veikloje, akcentavo jaunimo iniciamis Argentinoje vyko Pietų Ameri- tyvos svarbą lietuvybei išlaikyti ir
kos lietuvių jaunimo suvažiavimas. patikino, kad jų idėjos ambasadoje
Suvažiavime dalyvavo atstovai iš visuomet laukiamos. Susitikime kalArgentinos, Urugvajaus, Brazilijos, bėjęs vienas iš suvažiavimo iniciatoKanados ir Lietuvos. Vyko „Studi- rių, Lietuvos vyskupų konferencijos
jų dienos“, diskusijos apie dabartinę delegatas užsienio lietuviams katajaunimo ir bendruomenės situaciją, likams prelatas Edmundas Putrimas
apie ateinantį Pasaulio lietuvių jau- pažymėjo Lietuvos ambasados Arnimo kongresą, kaip išlaikyti lie- gentinoje darbo su Pietų Amerikos
tuvybę ir pritraukti daugiau narių į lietuvių bendruomene reikšmę. Dėjaunimo organizacijas. Suvažiavimą kodami už šiltą priėmimą Pasaulio
rėmė Tautinių mažumų ir išeivijos lietuvių jaunimo sąjungos pirminindepartamentas (TMID) prie LR Vy- kas Stasys Kuliavas ir Pasaulio lieturiausybės, LR Ambasada Argenti- vių jaunimo sąjungos atstovas Pietų

ARGENTINOJE
Amerikai Juanas Ignacio Fourmentas Kalvelis pabrėžė šios ambasados
iniciatyvos svarbą lietuvių jaunimui.
Susitikimo metu ambasadoje buvo surengta viktorina „Ką aš žinau
apie Lietuvą“. Jos nugalėtojais tapo
lietuviškų šaknų neturintys aktyvūs
bendruomenės dalyviai, daugiausiai
žinantys apie Lietuvą.
Sausio 5 dieną prasidėjęs
PALJ suvažiavimas, kuriame dalyvavo apie 60 atstovų, baigėsi sausio 12
dieną futbolo ir tinklinio varžybomis
Lietuvos ambasados taurei laimėti.
PALJ suvažiavimas – kasmet vykstantis svarbiausias Pietų Amerikos
lietuvių jaunimo renginys, kuriame
gausu diskusijų ir lietuviškų tradicijų. Išskirtinis dėmesys šių metų suvažiavime skirtas Pasaulio lietuvių
jaunimo kongreso, vyksiančio 2009
metų pabaigoje Argentinoje, Urugvajuje ir Brazilijoje, organizavimo
klausimams.
Suvažiavimą laišku sveikino
S. Martin miesto meras dr. R. Ivoškus. Pasibaigus suvažiavimui prel.
E. Putrimas, kuris globoja Pietų
Amerikos jaunimą, padėkojo merui už jo pagalbą suteikiant „Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa
Ballester“ patalpas XI Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimui.
„Jos buvo labai tinkamos suvažiavimo programos pravedimui“, – rašė
laiške prelatas. Jis pasveikino dr. L.
Ivoškų užėmus tokias svarbias mero
pareigas.
Laiške taip pat pažymima,
kad „2008 m. kovo m. 1 d. drauge su
(ALOST) Argentinos Lietuvių Organizacijų Sajungos Tarybos pirmininku F. Daratėnu ir valdyba mes organizuojame Pietų Amerikos Lietuvių
Bendruomenių pirmininkų ir Draugijų vadovų konferenciją. Į konferenciją kviesime ir Jus oficialiai ją
atidaryti“. Taip pat prašoma pagalbos suteikiant renginiui patalpas San
Martin savivaldybos rūmuose, kur
galėtų sutilpti apie 30 dalyvių.
PL inf.
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susitikimai

Dailininkė Meilė Sposmanytė
Praėjusiais metais PL gavo laišką iš Danijos, iš Meilės Sposmanytės, kuriame ji pristatė įdomią asmenybę ir
lietuvių draugę Evą Caspersen iš Olborgo. Tuomet sužinojome, kad Meilė yra dailininkė ir panorome ją „Pasaulio lietuvyje“ pristatyti. Čia spausdiname dailininkės
Meilės Sposmanytės prisistatymą ir keletą tapybos kūrinių (žr. 4 viršelį). Plačiau su šia dailininke galima susipažinti jos internetinėje svetainėje http://meile.sig.lt

–Kaip atsitiko, kad tapote
dailininke ir kaip atsitiko, kad kuriate ne Lietuvoje? Atrodo, jaučiatės pasaulio dailininke, bent taip
atrodo žiurint į paveikslus, o kaip
Jūs pati save įvardijate? Ką veikiate be to, kad tapote?
–Visuomet mėgau piešti. Vaikystėje tėvai leido į muzikos mokyklą. Vyresnėse klasėse susidomėjau literatūra, teatru, kinematografu.
Vėliau studijavau pedagogiką. Ir visą tą laiką piešiau ir savarankiškai
studijavau dailę. Vėliau Klaipėdoje

pirmąkart dalyvavau parodoj, rodžiau piešinius ant šilko. 1999 m. išvykau į Daniją, kur laisvu nuo darbo
metu tapiau, rengiau parodas. Po to
atsirado galimybė pastudijuoti meno
koledže. 3 metus galėjau užsiiminėti
vien menais! Dabar, šiek tiek ūgtelėjus dukrelei, vėl po truputėlį pradedu
įeiti į senas vėžes, grįžtu prie tapybos ant šilko, koliažų, instaliacijų,
grafikos, koliažų, instaliacijų. Be to,
dar dirbu dailės mokytoja vaikų dailės mokykloje. O likusį nuo darbo ir
kūrybos laiką praleidžiu su šeima.
O Lietuva visuomet buvo ir
liks mano tėvynė. Tiesiog nemanau,
kad žmogus privalo gyventi ten, kur
gimė. Tačiau, kur begyventų, žmogus privalo elgtis dorai ir garbingai.
O šitos savybės juk nuo tautybės
nepriklauso. Apskritai nesu linkusi sureikšminti tautybės. Tai, be jokios abejonės, svarbu, bet giluminė
žmogaus tapatybė yra kur kas dau-

MEILĖ SPOSMANYTĖ. L’AMOUR
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giau nei kilmė, užimama padėtis visuomenėje, pinigai, šlovė, sveikata,
profesija, darbas, talentas, grožis,
protas. Žmogaus esmė yra laisva nuo
visų mano išvardintų elementų, visų
jų galima lengvai netekti. O esmė
yra siela. Bet tai jau platesnė tema
pokalbiui.
Man, be abejo, labai skaudu
dėl elementarių žmogaus teisių negerbimo Lietuvoje. Teismai neveikia, biurokratija ir korupcija klesti,
nuo policijos reik gintis ir t.t. Vidaus
politikoje – visiškas dilentantizmas,
kažkokie trejetukininkai tvarko ekonomiką, kultūrą. Vidutinė klasė visiškai nustekenta. Pensininkai gyvena skurde. Kaimas – prasigėręs. Tai
skausminga tema. Bet didžiuojuosi,
kad esu lietuvaitė, kai rengiu parodas, visuomet pabrėžiu savo tautybę, su dukrele šneku tik lietuviškai,
džiaugiuosi lietuvių menininkų, gydytojų, mokslininkų pasiekimais!
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Lietuviai – aktyviausi pasaulio migrantai
Dainius Paukštė

Migracijos departamento direktoriaus pavaduotojas
Migracija – sudėtingas reiškinys, kuris, kaip ir moneta, turi dvi
puses. Todėl, jeigu šneki apie emigraciją, tai kartu turi kalbėti ir apie
imigraciją. Pasauly je 3 proc. siekian čią migraciją (o tai 200 mln.
žmonių) galime laikyti vidurkiu.
Lietuva čia tvirtai pirmauja (daugiau
kaip 14 proc.) ES, lenkdama Nyderlandus, Latviją, Es tiją, Lenkiją.
Šiandien ES senųjų šalių rūpes tis yra auginti, stiprinti bei didinti savo šalies ekonominį potencialą, tam panaudojant darbo jėgą iš
naujųjų ES valstybių ir trečiųjų šalių (taip tikimasi laimėti konkurencinę kovą su JAV, Kinija, Japonija ir
kitomis ekonominėmis galybėmis).
Tuo tarpu Lietuva, iškėlusi tikslą,
kaip galima greičiau ekonomiškai
pasi vyti senąsias ES šalis, lygiagre čiai sprendžia ir kitą, ne mažiau
svar bią problemą: susigrąžinti į tėvynę emigravusius tautiečius. Todėl
Lietuvai, kitaip nei senosioms ES
narėms, galvos skausmą kelia abi
migracijos proceso pusės: ir emigracija – konkrečiomis priemonėmis
skatinti neišvykti jau susiruošusių
ir, įgyvendinant ekonominės migraci jos strategijoje numatytas priemones, susigrąžinti iš vykusius, ir imigra ci ja – protingai, tenkinant darbo
rinkos poreikius, įsileisti darbo jėgą
iš trečiųjų šalių. Savo kailiu patyrėm – emigracijos pasekmės tiesiogiai įtakoja ir imigracijos procesus.
Todėl akivaizdu ir tai, kad, grįžtant
saviškiams namo, darbo jėgos paklausa iš užsienio mažės. Žinia, tuščios vietos gamtoje nebūna: 14 proc.
iš vykusių tautiečių Lietuvoje pakeitė 1 proc. užsieniečių.
Kol nebuvome ES nariai, visus užsieniečius traktavome vienodai – nesvarbu, iš kurios pasaulio
vals tybės jie buvo atvykę. Norėdami
dirbti ir gyventi Lietuvoje jie priva-

lėjo gauti leidimą dirbti ir leidimą
laikinai gyventi Lietuvoje. 2004 m.
gegužės 1-ją Lietuva tapo ES nare.
Pagal ES teisės aktus turėjome sutvarkyti ir savo teisinę bazę. Todėl
po įstoji mo į ES užsieniečių teisinė
padėtis Lietuvoje kardinaliai pasikeitė. Santykiai su išoriniu pasauliu, esančiu už ES ribų, tapo griežtesni. Dabar užsieniečiai skirstomi
į „savus“ – iš ES (vaizdžiai tariant
– antrųjų šalių piliečiai) ir į „kitus“
– trečiųjų šalių piliečius. Pastarieji
savo ruožtu skirstomi į tuos, kurie
naudojasi bevizio įvažiavimo teise (JAV, Kanada, Japonija ir kt.) ir
tuos, kurie atvykti į ES teritoriją gali tik turėdami vizas (Rusija, Kinija,
Pakistanas ir t.t.). Tuo tarpu mums
visiems atsivėrė ES sienos, realiai
pradėjo veikti vidinių laisvių principas: laisvai juda ne tik žmonės, bet
ir prekės, kapitalas bei paslaugos.
Todėl darbdaviai vis labiau ima suvokti, kad laisvas asmenų judėjimas
skirtas ne visiems – o tik tiems, kas
naudojasi ES šalies piliečio privilegija.
UTPĮ, priklausomai nuo buvimo Lietuvoje laiko, numato užsieniečiams skirtingą teisinį statusą.
Tas, kas nori atvykti greitai ir trumpam – naudojasi vizomis (iš kurių
tai reikalaujama) – 90 parų per pusę
metų. Tas, kas sieja savo artimiausią
gyvenimą su Lietuva (šeimų susijungimas, darbas, mokslas ir pan.),
prašo leidimo laikinai gyventi Lietuvoje. Jo trukmė – 1 metai. Užsienietis, nepertraukiamai pragyvenęs
Lietuvoje 5 metus, t.y. gavęs 5 LLG,
gali pretenduoti jau ir į nuolatinio
gyventojo statusą. Kartu su LNG
jis gauna ir kai kurias pilietines teises – galimybę balsuoti savivaldos
rinkimuose ir būti išrinktu. Siekiant
išvengti integravimosi į lietuvišką
visuome nę problemų prieš metus

pataisytas UTPĮ, numatė, kad leidimus nuolat gyventi gaus tik tie
užsieniečiai iš trečiųjų šalių, ku rie
Lietuvoje išgyvens 5 metus bei išlaikys lietuvių kalbos ir LR Kon stitucijos egzaminus.
Taigi, skirtingas už sie nie čių
teisinis režimas lemia ir skir tin gą jų
galimybę užimti laisvą dar bo vie tą
Lietuvoje ar kitoje ES šaly je. Prioritetas pirmiausia taikomas sa vo
šalies piliečiams. Neradus pretendentų tarp jų laisvą darbo vie tą ga li
užimti bet kurios ES šalies pi lie tis.
Jei ir jų nerasta, į šią dar bo vie tą
gali pretenduoti jau ir trečio sios šalies pilietis. Taigi, ne tik po li ti nė je,
bet ir ekonominėje sferoje iš lie ka
gradavimas: „savas“ (Lie tu vos pilietis), „giminaitis“ (kitos ES ša lies
pilietis), „draugas“ (trečiosios ša lies
pilietis, galintis atvykti be vi zų) ir
„kitas“ (trečiosios šalies pi lietis, kuriam taikomas vizinis režimas).
Nors iki šiol į Lietu vą daugiausiai užsieniečių atvyksta šeimų susijungimo pagrindu (apie 30
proc.), šį dydį sparčiai veja si at vykstantys dirbti ekonominiai mig ran tai
iš trečiųjų šalių. Darbdavių ini ciatyva jau 2007 m. liepos 1 d. pa siek tas
2006 m. atvykusiųjų dirbti skai čius
– daugiau kaip 2000, o per 2007 m.
ketvirčius jų jau buvo 3557. Tai gi,
nors išvykstančių Lietuvos pi liečių
srautai pastaruoju metu ir ma žė ja,
tačiau beveik trečdaliu išaugs į Lietuvą dirbti atvykstančių trečių jų šalių piliečių skaičius. Todėl ben dras
migracijos saldo ir 2007 m. iš liks
neigiamas. Atkreipčiau dėmesį: nors
užsieniečiai Lietuvoje tesudaro vos
1 proc. visų gyventojų, jie pa kei čia
14 proc. išvykusių į kitas vals ty bes
tautiečių. Nepaisant šios aki vaizdžios disproporcijos jau keletas metų Lietuvos ekonomika auga žy miai
sparčiau nei ES vidurkis.
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Norim to ar nenorim, bet ekonominė migracija Lietuvos ūkiui ir
ekonomikai, o ir pačiai visuomenei
kas met tampa vis aktualesnė. Ekonominės migracijos filosofija moko,
jog šis reiškinys turėtų būti vertinamas kaip pelno projektas, kurio
įgyvendinime dalyvauja trys „žaidėjai“: darbdavys – siekiantis pelno;
ekonominis migrantas – siekiantis
uždirbti pinigų ir taip pakelti savo
ir savo šeimos gerovę, ir valstybė –
sutei kianti galimybę ir darbdaviui,
ir ekonominiam migrantui siekti savo tikslų ir už tai gaunanti mokesčius, kurie naudo jami visuomenės
la bui. Jei bent vienas projekto dalyvis lieka be pelno – toks projektas
pasmerktas žlugti ir jį privalo vertinti teisėsaugos institucijos.
Jeigu paimsime bendrus skaičius, tai 2006 m. ES (25 valstybių)
populiacija sudarė 462 mln. gyventojų. Trečiųjų šalių piliečiai šiose
šalyse sudarė 40 mln. Jų dalis ES
šalyse vidutiniškai siekė 8,6 proc.
vietos gyventojų populiacijos. O tai
reiškia, kad kai kuriose ES šalyse šis
procentas yra dar didesnis. Ir vienas
iškalbingas faktas: iš tų 40 mln. – 74
proc. yra žemos arba vidutinės kvalifikacijos. Ekspertai taip pat mano,
kad ES valstybėse gyvena nuo 5 iki
10 mln. nelegalų. Štai kodėl yra tokia griežta ES reakcija ir teikiami
siūlymai rengti naują direktyvą dėl
darbdavių, naudojančių nelegalų darbą, atsakomybės. Galima tik įsivaizduoti, kokio stambaus masto vyksta
žmonių išnaudojimas ir kokius pasakiškus pelnus susikrauna nelegalus
samdantys darbdaviai ir kokia gausybė mokesčių yra nuslepiama ir nusukama nuo ES valstybių.
Nepaisant visų šių problemų,
pvz., „Daily Telegraph“ nurodo, kad
imigrantai darbininkai prie D. Brita ni jos ekonominio augimo praėjusiais metais prisidėjo net 6 mlrd.
svarų sterlingų. O šios šalies imigraci jos ministras Lia mas Byrne‘as patiks lino: „Tyrimas parodė, jog mūsų
vals tybei imigraci ja yra geriau nei
jos nebuvimas“. Iškalbingi žodžiai,
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tiesa? 2006 m., rekordiniais metais,
užsienio darbininkai D. Britanijoje
sudarė 12,5 proc. visos darbo jėgos.
Kyla klausimas: ar galime
mes, ES naujokai, imigrantų skaičiumi darbo rinkoje, proporcijomis
ar srautais varžytis su ES senbuviais, kur imigracijos politika vykdoma jau gerus penkis dešimtmečius ir palaipsniui, kur skiriamos
didelės lėšos imigrantų ekonominei,
socialinei, kultūrinei integracijai,
sveikatos bei švietimo, tautinių mažumų klausimų sprendimui ar religinių įsitikinimų tenkinimui? Ar, pavyzdžiui, mūsų visuomenę galime
sulyginti su Anglijos, Prancūzijos ar
Nyderlandų visuomenėmis, kurios
ne tik priima, bet ir supranta naudą, kurią atneša imigrantai, įnešdami savo dalį į BVP – bendrą gerovės
lygio kė limą šalyje?
Atsakymus į šiuos klausimus
rasite visai nesunkiai – tereikia paspausti keletą kompiuterio klavišų
ir paskaityti tautiečių atsiliepimus
apie užsieniečius Lietuvoje. Greitai suprasime esą ksenofobai, t.y.
nepakan tūs kitataučiams, rasistai.
Tada jau niekaip nebesupranti tautiečių: kodėl jiems faktas, kad apie
pusę mln. Lietuvos piliečių užsienyje „ka lančių“ pinigą yra „gerai“,
o 33 tūkstančiai užsieniečių, atvykusių į Lietuvą tais pačiais tikslais,
yra „blo gis“ ir didžiausia „grėsmė“
tautai. Kas pagaliau turi duoti atsakymą į šiuos klausimus? Ir kokios
iš viso to seka tarptautinės ir galimos eko nominės bei socialinės pasekmės mūsų šaliai? Ir kaip prie šitos problemos sprendimo prisideda
trečiųjų šalių piliečius atsivežantys
darbdaviai?
Koks turėtų būti imigracijos
lygis šalyje? Šį strateginės reikšmės
klausimą turėtų priimti politikai po
visuotinai aktyvių debatų visuomenėje, kai bus įvertintos ir teigiamos,
ir neigiamos imigracijos nešamos
pasekmės. Atsižvelgiant į tai, kas
svarbiau visuomenei: tautos „grynumas“ ar aukštas (aukštesnis) ekonomikos lygis per trumpesnį laiką,
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didesnės pensijos šiandien, ankstesnis išėjimas į užtarnautą poil sį da bar
– ar po kelių dešimtmečių, ge ro vės
valstybės sukūrimo data dar šiai vyresnio amžiaus kartai (40-50-mečiams) ar jos palikuonims?
Ekspertai sako: būti na su kurti tokią racionalią imigravi mo sistemą, kad ji būtų ir saugi, ir val doma. Imigracijos politikos ak sio ma:
jei planuoji imigrantų porei kį, tu ri
kalbėti ir apie išlaidas jų in teg racijai. Nedraugiška ar priešiška imigrantams aplinka labai kom pli kuo ja
šalies ekonominių problemų sprendimą – tai kai kurios ES ša lys jau
patyrė savo kailiu.
Turime savo vadina mo sios
„imigracinės politikos“ prin ci pus,
kurie yra išdėstyti Ekonominės migracijos strategijoje. Trumpai išvardinsiu kai kuriuos jų:
darbo jėgos iš trečių jų ša lių
įvežimas neturi skatinti Lietu vos piliečių emigracijos;
darbuotojai iš trečių jų ša lių
pasitelkiami tik tuose sek to riuo se,
kur nustatytas vietinės ir ki tų ES
šalių darbo jėgos trūkumas; vie nai
laisvai darbo vietai įleidžiamas vienas užsienietis;
į darbo rinką priima ma tik
kvalifikuota darbo jėga iš trečių jų
šalių;
ekonominio imigran to bu vimas ir darbas Lietuvoje yra lai ki no
pobūdžio;
SAD ministras suda ro ir tvirtina probleminių pareigybių ir profesijų sąrašą; atvykstantiems dirb ti į
šias pareigybes sudaroma ga li my bė
greičiau įvažiuoti į Lietuvą (prašymų išduoti D vizą ir LLG patei kimas vienu metu);
šeimos susijungimas ga li mas
tik po 2-jų metų;
keičiantis užsieniečio iš trečiosios šalies teisinei padė čiai Lietuvoje (iš laikinos į nuola ti nę) leidimai nuolat gyventi išduo da mi tik
po lietuvių kalbos ir Konsti tu ci jos
pagrindų išlaikytų egzaminų.
Pranešimas Seimo ir PLB
komisijos posėdyje, 2007-10-16

knygų lentynoje

Norėjau pasodinti didelį sodą
Lietuvoje atspausdinta knyga
„Tai mano Lietuva“ apie Jungtinių
Amerikos Valstijų lietuvių ir Lietuvos veikėją dr. Leoną Kriaučeliūną,
minint jo 10-ąsias mirties metines.
Knygoje skelbiami paties Leono
Kriaučeliūno – veterinarijos daktaro, politiko, kultūrininko, mecenato,
gyvenusio Chicagos apylinkėse, gausūs interviu, duoti išeivijos ir atsikūrusios Lietuvos žurnalistams, jo paties straipsniai, pranešimai, skaityti
įvairiuose renginiuose, taip pat žurnalistų, specialistų, politikų, bičiulių
straipsniai apie dr. L. Kriaučeliūno
veiklą, jo surengtus renginius. Visa
ši medžiaga buvo kruopščiai ir nuolat renkama Irenos Kriaučeliūnienės.
Ji buvo ir šios knygos sudarytoja bei
mecenatė. Žmonos nuopelnus dr. Leonas įvairiomis progomis yra minėjęs ne vieną kartą. Jis sakė, kad visų
tų darbų jis nebūtų pajėgęs padaryti,
jeigu ne jo ištikimosios talkininkės –
žmona ir dukros Vida bei Jolita.
Knygoje atsispindi dr. Leonas
Kriaučeliūno veikla veterinarijos
srityje, Lietuvių tautininkų sąjungo-

je, Lietuvių bendruomenėje (tai daugiausiai kultūrinė veikla), Bendrajame Amerikos lietuvių fonde, Amerikos lietuvių taryboje, Visos Lietuvos
išlaisvinimo komitete, Lietuvos vyčių organizacijoje ir kt. Paminėti ir
mažesni, bet ne mažiau svarbūs lietuvių išeivijai darbai. Kaip knygoje
liudijama, dr. Leonas Kriaučeliūnas
buvo dažnai kviečiamas kaip įvairių
renginių, ypač didelių, kur reikėjo
ypatingos jėgos, ypatingų sugebėjimų ir didelio finansinio pajėgumo,
organizatorius. Jis daugelį kartų rengė Vasario 16-osios minėjimus Chicagoje, žymiųjų asmenybių pagerbimus, kitas šventes. Jo rengiamoms
šventėms blizgesio duodavo ypatingi svečiai, kurie atkreipdavo ne tik
lietuvių, bet ir amerikiečių dėmesį.
Jo renginiai visada būdavo pastebėti ir nušviesti ne tik lietuviškos, bet
ir amerikietiškos žiniasklaidos. O tai
ir būdavo visų lietuviškų organizacijų tikslas – dar ir dar kartą atkreipti
Amerikos dėmesį į Lietuvą, į Lietuvos okupaciją, neleisti užmiršti lietuvių skriaudos. Praktiškai visi didieji
lietuvių renginiai būdavo
rengiami turint vienintelį
ir svarbiausią
tikslą – palaikyti pasaulyje
gyvą
Lietuvos skriaudą.
Kriaučeliūno
renginiai visada to tikslo pasiekdavo.
Knyga
pradedama istorikės Danutės Jokimaitytės straipsniu
apie Kriaučeliūnų giminės
medį ir baigiaLIETUVOS VETERINARIJOS AKADEMIJOS GARBĖS DAKTARAS ma artimųjų,
LEONAS KRIAUČELIŪNAS IR LIETUVOS VETERINARIJOS AKADEMI- draugų ir bendražygių prisiJOS REK TO RIUS V ID MAN TAS B I ŽO KAS PA SI RA ŠO KLI NI KŲ DO VA minimais apie
NO JI MO L IE TU VAI AK TĄ . V LA DO B A BARS KO NUOTR . 1996 M .

dr. Leono – vyro, senelio, bičiulio
asmenybę.
Net ir nepažinojęs dr. Leono Kriaučeliūno skaitytojas knygą
užvers su dvasiniu pasitenkinimu –
praturtėjęs, nušviestas stiprios, įdomios asmenybės žavesio, o Lietuvos
ir išeivijos patriotai atras jame savo
brolį, kuris Tėvynę Lietuvą mylėjo
ne žodžiais, o darbais. Per šią asmenybę skaitytojas daug sužinos ir
apie Amerikos lietuvių gyvenimą bei
veiklą, nes dr. Leonas buvo šio gyvenimo smaigalyje ir aplink jį sukosi
lietuviškojo gyvenimo verpetas. Jis
nemokėjo būti stebėtoju.
Dr. Leonas jautėsi laimingas,
nes sulaukė Lietuvos nepriklausomybės ir dar turėjo galimybės pasidarbuoti laisvos Tėvynės gėrybei.
Paskutinysis Jo darbas buvo Lietuvos Veterinarijos akademijai Kaune padovanota Smulkiųjų gyvulių
klinika. Tai buvo jo dovana savajai
Alma Mater, kuri jam suteikė daug
galimybių.
A.V.Š.
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Rimos Žemaitytės De Iuliis rankraštis

PL skaitytojai tikriausiai įsidėmėjo Montrealio Maironio mokyklos mokytojos Rimos Žemaitytės De Iuliis mokinių rašinius. Iš jų buvo galima suprasti, kad jaunieji lietuvaičiai turi kūrybingą mokytoją. Vieną dieną mokytoja
Rima, Vilniaus pedagoginiame institute baigusi lituanistiką, o dabar gyvenanti Kanadoje, parašė laišką į redakciją,
siūlydama savo paslaugas. Šiuo metu ji augina vaikutį ir sakėsi turinti daugiau laiko. Išsiaiškinusios, kad geriausia
parama PL redakcijai – tai rašiniai, išsiaiškinome ir kad pati Rima yra rašytoja. Ji rašo savo senelės, kuri XIX a.
pabaigoje gimė Amerikoje, gyvenimo istoriją ir ketina ją išleisti knyga. Rima sako:
„Rašau savo sūnėnams, dukterėčioms ir, žinoma, savo vaikui. Giminės istoriją įpusėjau. Močiutė gimusi JAV,
kai jos tėvai XIX a. pabaigoje ten išplaukė ieškoti sotesnio duonos kąsnio. Ten mirė jų 6 sūnūs. Motina su dukromis
parplaukė į tėviškę prieš Pirmąjį pasaulinį karą ir mirė kartu su viena dukra šiltine. Toliau – kaip toje pasakoje
apie pelenę: turtingos mažos mergaitės, pagrobus jų turtą, tampa tarnaitėmis. Po karo grįžęs jų tėvas už uždirbtus
pinigus pastato bažnyčią Kiburiuose (dabartinis Pasvalio raj.), kuri dar tebeveikia, išaugina dukras, veda antrą
kartą. Dukros išteka, augina vaikus ir po karo ištremiamos į Sibirą. Kas grįžta, kas – nebe. Chicaga-Lietuva-Permė-Magadanas-Lietuva. Aš savotiškai kartoju savo prosenelių kelius: dabar Kanada, vėliau tikriausiai Lietuva. Tik
bažnyčios grįžusi nepastatysiu...
Kad suprasčiau, kaip vyko ta kelionė, išstudijavau, kiek galėjau, viską apie tuometinius keleivinius laivus,
apie Ellis salą, kur visi imigrantai būdavo perkratomi, apie rūbus, apie istorinę padėtį Lietuvoje ir mano krašte,
perskaičiau Sinklerio knygą „Džiunglės“ apie mėsos kombinate tuo laikotarpiu dirbusius lietuvius, apie naujoves
Amerikoje, Chicagoje, apie atlyginimus, kainas ir viską, kuo gyveno ir kas galėjo sudaryti mano prosenelių gyvenimą. Žinoma, svarbiausia buvo tai, ką atsiminiau iš močiutės Elenos pasakojimų. Dar būtinai turiu nusigauti į East
St. Louis miestą, IL, Amerikoje, kur gimė mano močiutė. Užčiupau siūlo galą, kurį padėjo rasti prel. E. Putrimas,
sužinojau, kur archyvai bažnyčios, kur senelė buvo krikštyta. Reikės ten keliauti. Tik, va, turiu keisti lietuvišką pasą,
nes niekur be jo nepakeliausiu, kadangi tik jį vienintelį ir turiu. O keitimas – tikras pragaras“...
Pradedame spausdinti Rimos Žemaitytės būsimosios knygos ištrauką „Šaknys Pumpėnuose”. Šios ištraukos
veiksmas prasideda Rimos prosenelei Elenai Juzeliūnaitei Staškevičienei su dukromis grįžus iš Amerikos.

Pumpėnų amerikonkos
Rima Žemaitytė De Iuliis

...Nugręžusi ir į tuo pačiu upelio vandeniu perplautas rėčkas sudėjusi užvalkalus ir užvalkaliukus,
paklodes ir staltieses, atskirai suklotus šilkinius ar vilnonius drabužius,
stumiasi Elena atgal. Išdžiūvusius
turės išlyginti, iškočioti ir atiduoti
savininkui, už ką gaus menką pinigą. Bet gaus... Tiesą sakant, nelabai
jai ir reikėtų dirbti, nes parplaukdama parsiplukdė iš užjūrių ir auksinių. Nemažai ten jų yra, maišelyje
skrynios dugne po amerikoniškom
medžiagom, skarelėm ir suknelėm.
Elena sumoka Kulalienei nuomą; dar
ilgai jų ir užteks, bet ką gali žinoti, kokie laikai užeis. Kai grįš Juozapas, vėl bus geriau... Tada tai jau
pirks didelį ūkį, samdys mergiotes
ir berniokus darbams, ir patys dirbs,
prasigyvens. Dukterims gyvenimas
bus lengvesnis. Tegu jis ten dar pabūna, padirba, nes to, ką gali uždirbti
ten, čia net ir pasapnuoti sunkoka...

34

Kitaip ko gi žmonės per tokius vandenis sirgdami, perbalusiais veidais,
kiti negalėdami net kąsnio per visą
kelionę praryti, ten veržtųsi?
Ko gi ten važiavo ir Kulaliai?
Ir jis dar paliko ten, kai jos išplaukė
Lietuvon... Daili moteris ta Kulalienė. Gražių veido bruožų ir sudėjimo
gražaus... Plonytė, tamsiaplaukė. Ir
maloni tokia... Vyrų kaip medaus
prie jos visada... Ko nebus? Žino,
kad iš Amerikos grįžo. Piniguota.
Karčemoje, žinia, pasibūna... Ir apsieti su visais moka. Surado meistrus, statytojus, darbininkus, ir, va,
pasistatė malūną. Didelį, su vėjiniais
sparnais.
Ieškojo ūkio pirkti ir Elena,
norėdama tinkamai išleisti Juozapo
įdėtus pinigus. Jo brolis nuvežė į Pažąsius, ten sodybą buvo apėjusi. Jai
kaip ir patiko, jau ir derybas norėjo
pradėti, bet giminės suniekino, supeikė... Geresnį, sako, gali ūkį gau-
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ti... Taip ir nenupirko... Gyveno pas
tėvus Elena su mergaitėmis. Bet kiek
gi ten ant galvos sėdėsi? Kol mama
gyveno, dar buvo kaip buvo. O kai ją
Dievulis pasišaukė, Elena ir pati nebenorėjo namie būti. Brolis ūkį perėmė, ir ji pasijuto kaip šašas...
Užtat Kulalienė čia pat... Paeini gatvele, vedančia į vakarus, keli
žingsniai, kelios minutės – ir Kulalienės malūnas sparnais mojuoja. Ir
šulinys skaidraus vandens šalia. Gerai, kad ji netoli Elenos, nes Elena
čia nieko nepažįsta.
Kai skalbiniai buvo sukabinėti ant ištampytų virvių, apkabinusių
vyšnių liemenis, Elena, žvelgdama į
jurginėlių krūmus, sugeltonavusius
ir praaugusius namo langus, atsikvėpė ir žengė vidun ką nors pravirti
valgyti sau ir dukterims.
Kol motina geldoje minkė tešlą iš vandens ir miltų, mergaitės atnešė malkų ir pametė po krosnimi,
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dar nuo virinimų karštą ir taip prikaitinusią trobą, kad nors lauke gyvenk.
Šlapia pašluoste nuvaliusi ir
taip švarų, bet, žinia, musės ne kartą
perbėgtą stalą, motina jį dar nutrynė
lininiu rankšluostėliu, pasiguldė ant
stalo tešlą, po ja papylusi saują kvietinių miltų su visomis sėlenomis, ir
sparčiai ėmė kočioti. Geri miltai,
sunku jų gauti. Jei ne Kulalienė,
kažin kaip ten būtų... Plonytį tešlos skritulį supjausčiusi rombeliais,
mergaičių padedama metė į kunkuliuojantį vandenį.
– Su kuo valgysim skrylius?
– paklausė jaunėlė, ir motina iš kamarėlės atnešė gniužulą sviesto, suspausto į raštuoto stiklo sviestinę. Ir
puodynėlėje nuo vakar likusios grietinės. Dar ir pieno yra, gal nepragižo
per tokias šilumas... Rytoj kaimynė
vėl atneš, kaip ir sutarta, kas antrą
dieną, tai ji nugraibys paviršių, ir vėl
turės grietinės. Kitos savaitės pradžioje gal ir sviesto jau reikės. Gal
jo tiek ir nereikėtų, bet mergaitėms
kiaušinienę rytais kepa. O ant sviesto taigi visai kitoks kiaušinis, nepridėsi prie taukų ar lašinukų. Kamarėlėj tebekaba lašinių paltelė, per šoną
perverta virvele ir užkištu pagalėliu
– kad laikytųsi. Kartais atpjauna, supjausto gabaliukais, česnako prikapoja... Tada prispaudi lašinėlį prie
česnako, kandi duonos – ir nebijok,
kad kokia liga prisikabins. Česnakas
gerai...
Kol jos valgė, nuo žarijų šilumos drungo vanduo: reikia vaikus
išmaudyti. Kartais eidavo į pirtį, bet
dabar, kadangi krosnis karšta, negi
be reikalo kaitinsi šitaip ir malkas bei
šilumą eikvosi?.. O ir nemėgo Elena
pirties, kur sueina visokių žmonių. Ir
sergančių, ir utėlėtų, ir kas žino kokių dar... Perskalavusi dukterų plaukus išrūgomis, kurias nusunkė, į sūrmaišį supylusi pakaitintą rūgštų pieną – bus varškės, – šukavo plaukus,
apdžiovintus suminkštėjusiu nuo
plovimo linų rankšluosčiu. Elenutės
tai bent kasos. Ilgos, plaukai stiprūs ir stori. Buvo šviesučiai, o dabar
tamsėja. Abiejų tėvų tamsūs, tai ir

vaiko, matyt, tokie
bus.
Išdžiūvusias
supynė į dvi kietas
kasas, riestėmis suraitė, kasapinėliais
surišo. Jau netoli
miego laikas, tai galės išsirišti, kad galvos nespaustų.
Kai kitą kartą
plaus, reikės nuvirinti ramunėlių, nes
šiemet jų su Kulaliene prisirinko iki valios. Ir dabar, kai tik
duris pradarai, žinai,
kad jie džiūsta, sukabinti virš lango
ir surišti mažais ryšeliais. Dar pelynų
reikėtų ir valerijono
šaknų. Paskiau liepos žydės, tai vaikai
parinks, prie pat namo juk...
Jau buvo prietemėliai, kai Elena
atsiminė, kad paliko
nepririšti geltonieji
jurginėliai. Jie dar
nežydi, bet išaugo,
išsistiebė ir nulinko
ties langu iš namo
galo. Nuo malkinės
atsinešusi du pagaliokus ji įspraudė
juos iš abiejų krūmo
JUZELIŪNAI IŠ PAĮSTRIEČIŲ KAIMO, IŠLYDĖJĘ AMERIpusių, perrišo virve, KON SAVO DUKRĄ ELENĄ, SU SŪNAUS KLEMENSO ŠEIMA.
ir krūmas nebesisky- XX A. PRADŽIA
rė... Bus gražu, kai
žydės.
galais, nesuviliojo dukterų miegui.
– Mama, – vos įėjusią pakvie- Nei jos pasiūtos vilnonės antklodės,
tė apsiašarojusi vidurinioji. – Elena nei dailiais žalčiukais išraitytais nėmane gąsdina. Sako, ateis žydas ir riniais apsiūtos lino paklodės. Elena
išsineš mane, jei nemiegosiu... Bet irgi audė iki išvažiavimo Amerikon,
aš nenoriu miego... Taip šilta...
o paskiau nebebuvo kada įsėsti į
– Ji norėjo eiti pro duris pas stakles. Gal Amerikoje ir būtų buvę
tave, sakau, negalima... Kojas tik kada, tik kad ten nelabai kas audinusiplovė, ir vėl nori basa laukan... mais namie užsiėmė. O ir staklių ji
– teisinosi Elenutė, paguldyta vie- neturėjo... Ten medžiagas parduotunoje lovoje su Adele. Nemiegojo nė vėse pirko... Amerika... Iš ten parviena. Močiutės supiltos pagalvės iš vežtos medžiagos siuvėja pasiuvo
suplėšytų plunksnų, minkštos ir di- vaikams marškinius, kuriais dabar
delės, įvilktos į aštuonianyčio užval- jos ir apsitaisiusios.
kalus su išnertom gražiausiom gėlėm
Šilta. Elena pradarė duris ir
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abudu kambario langus: tegu įeis vakarinės vėsos. Ačiū Dievui, dar naktimis galima pailsėti... Iš užvalkalų
ištraukusi antklodes, užklojo jais
dukras. Tada pakedeno visų pagalves, nuramino mažąją, kad jokiam
žydui jos nereikia, kur jis ją dės, ir
pažadėjo tuoj ateiti į jųdviejų lovą.
Tik mieles sumaišys su miltais bei
pienu ir paliks pasikelti per naktį.
– Mama, ta paklodė tai šiurkšti, – skundėsi Adelė, traukdama žemyn naktinius marškinius ir mėgindama jais uždengti kojas, kad jos nesiliestų prie paklodės.
– Su ašutais, Adelyte, užtat ir
šiurkšti. Kai kelis kartus išskalbsim,
jie suminkštės, ir pakulinė paklodė bus švelni kaip šilkinė, – aiškino
mama.
– O kodėl čia nėra tokių paklodžių kaip mūsų marškiniai? – nepatenkinta bumbėjo Adelė.
– Marškiniai iš bovelnos, o
paklodė iš lino...
– Kodėl paklodė ne iš bovelnos?
– Tai kad ji čia neauga. Sako,
tokie krūmai auga ten, kur šilta, o
ant jų šakų bovelna pasidaro – kaip
vata..., – aiškino mama tai, ką buvo
girdėjusi užjūriuose. – Tada ją sukaršia, suverpia ir išaudžia medžiagą...
Tėvelis dirbo medvilnės malūne. Jis
jums pasakys, kai parplauks, kaip
tokia švelni medžiaga išaudžiama...
Bet linas daug stipresnis. Ir iškentėjęs labai daug, kol paklode pavirto...
Žvilga kaip šilkinis... Bobutės austa,
– perbraukė per pagalvės užvalkalą
mama. Paskiau prilietė ir tą šiurkščią
paklodę, pakėlė prie jos šono prisiūtus nėrinius.
– Bobutės austa, – perbraukė
ranka ir vidurinioji. – Tu, Adele, tylėk... Bobutės austa...
– Tu pati tylėk...
– O tie karbatkai irgi bobutės
austi? – klausinėjo Apolonija.
– Nerti, vaikeli, kabliuku nerti... Bobutės... – mergaitės išgirdo
liūdną balsą, slopinamą ašarų, ir dabar jau visos trys išsigando, kad mama vėl pravirks, kaip atsitikdavo labai dažnai, kalbant apie jų močiutę.
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– Ar tos gėlės greitai žydės?
– paklausė Elenutė, linktelėjusi į jurginėlius už lango.
– Po švento Jono...
– Po kurio Jono? – parūpo
Apolonijai.
– Šventas Jonas bus po dviejų
dienų.
– Ir kas tada bus?
– O tada bus... Aš jums paseksiu pasaką, kas būna švento Jono
naktį... Ar pasekti?
Pasakos norėjo net paniurusi
Adelė ir, žinoma, tylioji Elenutė. O
ką jau bekalbėti apie smalsuolę viduriniąją... Adelė atsisėdo, pamiršusi
apie besibadančią paklodę, atsirėmė
į sieną ir apkabino kelius, Elenutė
šonu pasisuko į motiną, vidurinioji atsisėdo prie mamos ir atsirėmė į
ją... Už lango pamažiukais temo, bet
dukterys įsmeigė akis į vis dar matomą motinos veidą ir klausėsi.
– Seniai seniai gyveno pamotė. Ji turėjo dukterį. Negraži buvo
ta duktė. Išsprogusiom akim, veidas
kaip mėnulis per pilnatį, nusipešusiais trumpais plaukais, tamsiaodė,
nors saulėje nebuvo, nes nedirbo
jokio darbelio po laukus, storalūpė. Sėdėjo troboje rankas susidėjusi ir nieko nedarė. Tik rijo visokius
pyragus ir miegojo. Kartu su jomis
gyveno ir vargšė našlaitė, neturinti
jokių giminaičių. Viena kaip pirštas
visame pasaulyje. O pamotė žinojo,
kad ji neturės kam pasiskųsti, tai ir
išnaudojo tą vargšę mergaitę. Jos
rankos pavargdavo nuo žlugto, daržų ravėjimo, gyvulių liuobos, galva
sukdavosi, nes ji niekada nepamiegodavo iki valiai... Kartais upėje
prie jų namų plaukiodavo gulbės,
su kuriomis našlaitė pasidalindavo
duonos rieke, gauta pietums... Vieną
kartą ji išsinešė krepšius skalbinių
perskalauti į upę. Jau buvo vakaras,
ėmė temti, o našlaitė vis negalėjo
baigti savo darbo. Iki kelių į drungną
vasaros vandenį įmerktų kojų oda išbalo, išbrinko, kaip ir rankų pirštai.
Juosmuo ėmė skaudėti, bet vargšė
mergaitė vis skalavo paklodes, trynė
jas, kad tik pamotė nesibartų, kad tik
būtų patenkinta jos darbu... Netikė-
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tai virš jos pralėkė gulbių pulkelis.
Paskiau kitas. Kai ji pamatė atskrendant trečiąjį, pakėlė galvą ir pamojo
grakštiems baltiems paukščiams, su
kuriais dalindavosi duona... Ir staiga
vienas iš jų beskrisdamas nusileido
labai žemai, plast plast, pačiupo iš
krepšio jau nuskalautą pagalvės užvalkaliuką su našlaitės nėriniais, va,
tokiais pat, kaip po Paliutės galva...
– Kodėl ne kaip mano? – nusiminė mažoji...
– Buvo ir toks kaip tavo, tik
gulbė negalėjo pasiekti, nes jis gulėjo pintinės dugne...
– Aš galvojau, kad gulbės geros, – atsiduso Adelė...
– Gal ir neblogos...
– Na, va, pavogė užvalkaliuką, ir neblogos, – nebesuprato mažoji, riesta nosele duktė.
– Klausyk toliau, – tęsė mama. – Našlaitė nusigando, ką reikės
pamotei pasakyti, kad vieno užvalkaliuko nebėra. Ji šoko iš upės ir pasileido paskui gulbes, skrendančias
tiesiai miško linkui... Bėga našlaitėlė, kliūdama už kupstų, basa koja prispausdama usnį, bet nejaučia
jokio skausmo... Užduso, temsta, o
ji vis lekia ir galvoja: „Kad tik pavyčiau, kad tik užvalkaliuką atgaučiau“... Bet gulbės skrido ir nuskrido virš miško... Kurgi žmogui, kad
ir jaunam, su paukščiais varžytis...
Plast, plast stipriais sparnais, – sumojuoja motina rankomis lyg gulbė.
– Plast, plast, – sumojuoja ir
Apolonija.
– Plast, plast, – lėtai rankas
sujudina ir lovoje jau atsisėdusi Elenutė.
– Ir kas toliau?
– Našlaitėlė įpuolė į mišką ir
toliau skuba ta kryptimi, kur gulbės
nulėkė. O miške jau ir visai tamsu.
Vis tiek bėga mergaitė, kol supranta,
kad paukščių nepavys. Tada atsisėdo
ant kelmelio pailsėti, pasirėmė galvą rankomis ir pravirko graudžiomis
ašaromis. Ką dabar daryti? Namo
juk neisi be užvalkaliuko...
– Na, dabar gi, Paliute, – paglostė galvą mama kumšteliu ašaras
braukiančiam vaikui.

mūsų kūryba

– Gaila gi jos...
– Tu palauk, paklausyk, kas
buvo toliau... Ir tada pamato ji du
šviesos taškelius. Jie artėja prie jos
– du žalsvi žiburiukai. Ir mergaitė
negali savo ausimis patikėti: ji girdi
jų kalbą:
– Vargšė našlaitė. Kad ji eitų pagal senąjį ąžuolą, ten pamatytų, koks stebuklas jos laukia, – sako
vienas.
– Kad ji žinotų, kokia ypatinga šita naktis... – pridūrė kitas.
– Kad ji žinotų, jog dabar jos
visi norai gali būti išpildyti...
Našlaitėlė dar pasėdėjo kiek
ir per žolynus nubrido link didžiojo,
tamsesnio už tamsą ąžuolo, dunksančio už jaunų pušelių. Ji tikėjo,
kad ten atras prarastąjį užvalkaliuką
ir tada galės rami pareiti namo. Kuo
arčiau ąžuolo ėjo, tuo baisiau jai buvo: vilkai staugė, meškos visai čia
pat maurojo. Rodėsi, visai šalia. Pagriebs ir suplėšys... Bet pareiti namo
tuščiomis ji negalėjo. Kad būtų drąsiau, užmerkė akis ir brido per miško
žolę, pasilaikydama už nusvirusių
berželių šakų, atsiremdama į sutrūkinėjusia žieve pušelių kamienus.
Kai atsimerkė, nebežinojo, kur ji dabar atsirado. Buvo šviesu kaip dieną.
Aikštelėje šoko gražiai apsitaisiusios
poros, o toliau už jų mergaitė pamatė
išmėtytus gulbių sparnus. Kai šokėjai ją išvydo, visi sustojo, ir vienas
iš jų pasakė:
– Mes tavęs laukėme. Nežinojom, kaip tave čia atsivilioti, tai
ir pačiupom užvalkaliuką iš tavo
krepšio.
– Ar jį man atiduosit?
Gražiai apsitaisiusi viena iš
šokėjų priėjo prie jos ir padavė išlygintą ir išstandintą užvalkaliuką.
– Štai, – pasakė, – bet palauk,
– pagriebė už rankos jau besisukančią namo našlaitę, kuri pamatė prie
jos prieinantį gražuolį jaunikaitį.
– Mergele, – tarė jis, – aš žinau, kaip sunkiai tu dirbi ir kaip tave
pamotė skriaudžia. Ir žinau, kokia
gera tavo širdis. Tik vieną kartą per
metus mane tėvas išleidžia išlėkti
iš rūmų nuotakos ieškoti – tik per

šventą Joną. Šiemet išleido paskutinį
kartą. Jeigu nuotakos nerasiu, turėsiu vesti tą, kurią man tėvas išrinks...
Ar keliausi su manimi į mano rūmus,
kur būsi karalienė, kur tau nei skalbti, nei jokių kitokių darbų dirbti nebereikės?
Našlaitė galvojo, kad sapnuoja.
– Tau kelią čia parodė paparčio žiedelis, užsikabinęs už mažojo
kojos pirštelio. Užtat tu girdėjai, ką
jonvabaliai kalbėjo, užtat pikti žvėrys tavęs nepuolė...
Iš tiesų nustebusi mergaitė pamatė žiedą, kokio niekada nebuvo
mačiusi. Užsikabinusį už mažojo jos
kojos pirštelio.
– Kaip jis atrodė? – parūpo
Elenutei.
– Ar žiedas?.. Baltas, su aukso
spurgeliais vidury... Nedidelis, nes
mergaitė net nepajuto, kad jis užsikabino.
– Gal kaip jazmino? – spėjo
Apolonija...
– Aš žinau, – sako mažoji, –
kaip ramunėlio...
– Kaip pakalnutės tikriausiai,
– įsivaizdavo Elenutė.
– Aprengė ją dailiais rūbais, ir
kitą dieną iškėlė karalius sūnui vestuves, – mama jau norėjo baigti užsitęsusią pasaką. – Ir pamotę, ir pamotės dukrą pakvietė, bet jos neatėjo,
nes joms gėda buvo. Gal iš pavydo
nesirodė... O našlaitė, tapusi karaliene, ilgai ir laimingai gyveno...
– O koks buvo karalaičio vardas? – parūpo Apolonijai.
– Juozapas...
– Kaip mūsų tėčio... O koks
buvo našlaitės vardas?
– Elenutė...
– Aaa, - nustebo dukra. – O
vaikų jie turėjo?
– Turėjo. Tris dukteris ir keturis sūnus, – klostė mama Elenutę
ir Adelę patalais – labiau iš įpratimo
negu iš reikalo: buvo nešalta, o paskiau ir pati atsigulė prie mažosios.
– Mama, o kodėl ta mergaitė
buvo našlaitė?
– Todėl, kad jos tėvai buvo
mirę... Miegok...

– O mes brolių tai neturim, a
ne?... – dar kartą sukuždėjo vaikas.
– Mes neturim... Labanakt...
Mažoji prisispaudė prie mamos ir užsimerkė. Tada dar pasivertė
ant kairiojo šono ir dešiniąja ranka
apkabino motiną per pusiaują...
Pirmoji atsibudusi Elenutė
rado motiną, virtuvėje ant stalo kočiojančią skalbinius. Pradaryti langai ir durys įsileido vidun ankstyvą,
dar saulės neužkaitintą orą. Kartu
su juo pro langą vidun vilnijo šviesa ir krito ant mamos veido, plaukų,
pečių, ir ji išsiskyrė iš visų tamsių
virtuvės daiktų: krosnies su puodais
ir samčiais, pakabintais ant sienos,
suoliuko, ant kurio pastatyti du vandens kibirai, ir didesnio suolo palei
sieną, dviejų spintelių, vieną iš kurių
jos parsiplukdė iš Amerikos, lentynų
su uždengtais indais... Mama buvo
labai graži. Gražiau negu graži – tokia, kad duktė ir neturėjo jos su kuo
palyginti... Gal su paveikslu bažnyčioje?..
Apie apvalų medinį kočėlą
mama apsuka sulankstytą paklodę,
padeda ant stalo, o tada, ant jo uždėjusi kitą, dantytą, kočėlą, panašų
kaip skalbimo lenta, tik siauresnį,
stumia tolyn, kad paklode apvyniotasis volelis rieda lyg ratas. Tada
ranka prisitraukia artyn ir vėl stumia.
Drrrrrinnn, drrrinnn, drrrinnn... Ir linas išsilygina... Drrrinnn, drrrinnn,
drrrinnn – kol staltiesės, paklodės,
užvalkalai ir užvalkaliukai bus šitaip
iškočioti ir sudėti į pintinę.
Ištipenusi laukan dukra prausiasi prie šulinio: patrina nosį dar
nespėjusiu sušilti į nupjautą statinę
įpiltu šulinio vandeniu, ir švari, matai. Elena šįryt nė vienos ir neragins
plauti kaklų ir rankų iki pat pečių,
nes vakar numaudė, tai dabar švarios. Ir kasų perpinti nereikia. Visų
plaukai gražūs. Po nakties nesusivėlė, tad motinai darbo su jomis ne per
daugiausia. Ryt peršukuos. Sekmadienis... Švento Jono atlaidai Pumpėnuose. Prieš savaitę bažnyčioje
sutikti teta ir tetulėnas Mackevičiai
nukelta į 38 psl.
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„pasaulio lietuvio“ žinios

Ar pavyks sujungti viso pasaulio lietuviukus?
Laima Apanavičienė „Draugo“ dienraštyje rašė, kad Chicagoje
viešėjo Lietuvos prodiuseris, Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūros (sutr. LATGA-A) tarybos narys, kompozitorius Gediminas
Zujus, kuris užsidegė nauja idėja
– bendram projektui sujungti talentingiausius po pasaulį pasklidusius
lietuvių vaikus.
Pirmieji žingsniai jau žengti
– praėjusių metų rugpjūčio pradžioje Lietuvoje vyko bendra Lietuvos ir
Didžiosios Britanijos lietuviukų stovykla, kur susirinkę vadovai ir vaikai statė ištrauką iš roko operos „Eglė Žalčių karalienė”. Artimiausiuose
G. Zujaus planuose – savo Scenos ir
estetikos mokyklos filialus įsteigti
įvairiuose pasaulio kampeliuose ir
taip padėti mažiesiems lietuviukams
profesionaliai mokytis dainavimo,
muzikavimo, scenos judesio ir kitų menų. Iki 2009 metų prodiuseris
ketina su įvairių kraštų jaunaisiais
lietuviais surepetuoti (daugiausia
virtualiai) ir Vilniuje pristatyti Sigito Gedos ir Laimučio Vilkončiaus
moderniąją roko operą „Eglė Žalčių
karalienė”.
Kaip gimė ši idėja? „Pasirodo,
kad vasarą Jungtinės Karalytės Lietuvių Bendrijos pirmininkas Petras
Derevenko pakvietė G. Zujų į jaunų-

jų talentų konkurso komisiją. Konkurse dalyvavo iš visos Didžiosios
Britanijos suvažiavę vaikai. Tada
Zujus ir pamatė, kaip reikalinga kultūra emigravusiems žmonėms. Ne
paslaptis, kad į Didžiąją Britaniją
bei kitas šalis daugiausia išvažiuoja žmonės, kurie ten dirba statybose,
valo viešbučius ir, atrodytų, kad jų
vaikai turėtų būti nelabai siekiantys
kultūros, bet, pasirodo, yra kitaip.
Konkurse dalyvavo tiek daug vaikų,
kad komisija dirbo nuo ankstaus ryto
iki vėlyvo vakaro. Tas konkursas G.
Zujų sujaudino. Jis pamatė, kad išvažiavusiems būtinai reikia kultūros
ir, žinoma, geresnės, aukštesnės kokybės. Pamatęs tiek talentingų vaikų
ir supratęs, kad nėra daug žmonių,
kurie galėtų jauniems talentams padėti, Zujus numatė Londone kurti savo mokyklos filialą ar kažkaip kitaip
su jais bendrauti“, – rašo L. Apanavičienė.
Buvo surengta stovykla, kurioje dalyvavo vaikai iš Didžiosios
Britanijos ir iš Lietuvos. Stovykla
vyko dešimt dienų. Per aštuonias
dienas stovyklautojai pastatė spektaklio ištrauką. Rėmėsi Sigito Gedos
„Egle Žalčių karaliene”, kuriai muziką yra parašęs Laimutis Vilkončius.
Buvo pasirinkta šios operos ištrauka, kur veiksmas vyksta po vandeniu

– Žilvino karalystėje. Stovykloje iš
viso buvo penkiolika vaikų, dalis iš
Lietuvos, dalis iš Londono bei Manchesterio.
„Padarius šį projektą kilo sumanymas apjungti išeivijos vaikus,
o dabar projekto autorių tikslas – apjungti kuo daugiau bendruomenių,
ne tik Didžiosios Britanijos, bet ir
Airijos, Ispanijos, Prancūzijos, jau
kalbėtasi ir su Argentinos, Brazilijos, Australijos bendruomenėmis.
Tuo tikslu G. Zujus atvyko ir į JAV,
kur susitiko su JAV LB Kultūros
tarybos pirmininke Dale Lukiene,
lankėsi Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate, kur kalbėjosi
su generaliniu konsulu Arvydu Daunoravičiumi, matėsi su didžiausių
lituanistinių mokyklų – Lemont ir
Chicagos – mokytojais bei vadovais,
bendravo su kai kurių grupių vadovais, pasakojo savo idėjas Chicagos
lituanistinės mokyklos aukštesniosios mokyklos mokiniams. Projekto
sumanytojai tikisi, kad iki 2009-ųjų
suspės apjungti daugiau mažiau visas bendruomenes – ar tai po vieną
vaiką, ar po penkiolika iš kiekvienos
šalies“, – papasakojo L. Apanavičienė „Draugo“ dienraštyje.
Apie šį projektą skelbė ir Lietuvos žiniasklaida.
PL inf.

atkelta iš 37 psl.
užsiminė, kad Jonas žadėjo pas Eleną užvažiuoti po atlaidų. Tegu atvažiuoja, tepasakė Elena. Negi, čia pat
gyvendami, taip ir nebesueis... Užtat reikės šiandien pyrago išsikepti...
Ką darysi, teks krosnį kurti, nors ir
kaip karšta...
Pavakariukais šeši raguoliai
suguldomi ant rankšluosčiu užkloto
stalo ir uždengiami tokiu pačiu lino
audiniu. Kad atauštų pamažiukais ir
kad musės neapropinėtų. Pridėjo Elena taukų – neduokdie, surūdys per
vasarą – kad nebūtų toks kietas. Vis
tiek pyragas nespės pasenti... Namie
keturios burnos, o dar brolis su vi-

som šešiom turbūt atvažiuos, nes nėra su kuo namie palikti... Ryt vakare
jau bus baigta su pyragu... Čia aplinkui turbūt niekas jo ir nekepa... Kad
tik duonos būtų. Bėralinė, ir ta gerai.
Miltai jau visai baigiasi. Palepins
vaikus dabar, o paskiau bus prasta
duona. Vieną raguolį supjaustė dabar, dar šiltą, su blizgančia plutele,
ir, įpylusi šviežiai gauto pieno į tris
puodelius, pasišaukė vaikus. Kai jos
persižegnojusios sėdo prie vakarienės stalo, motina iš kamaros atnešė
medaus. Šiųmetinio. Pirko vaistams,
žiemai... Betgi kaip vaikams dabar
neduosi. Žiemai dar ir vėlyvesnio
nupirks, po liepų žydėjimo... Medus

juk šitaip sveika... Kad tik nesirgtų
mergaitės... Kaip nors išsiteks su pinigais... Kad jau bus visai blogai, tai
Juozapui rašys...
Elena žinojo, kad ji savo dukras palepina labiau negu kiti miesto
gyventojai. Ir saugojo jas Elena labiau kaip savo akį. Kiti jų amžiaus
daržus svetimiems ravi, piemenauja,
vaikus pažiūri... Jos dukterys padeda
jai, ir tai gerai... Žiemą reikės leisti mokyklon. Mokytas žmogus ir yra
mokytas. Ar čia, ar Amerikoje... Galės tėvui laišką parašyti... Džiaugsis
Juozapas...
(Bus daugiau)
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Medininkai, garsūs ir dabartimi, ir istorija

GERAI IŠSILAIKĘ MEDININKŲ

PI LIES MŪ RAI LEI DŽIA TI KĖ TIS , KAD PI LIS BUS AT STATY TA

Šiandien Medininkus mes labiau žinome kaip naujausios istorijos paminklą. Medininkuose (Vilniaus rajonas), esančiuose už 26 km.
į rytus nuo Vilniaus, vietos pasienio
poste, 1991 m. liepos 31 d. Rusijos
OMONo pajėgos plėšikiškai užpuolė
ir sušaudė 7 Lietuvos muitinės darbuotojus, greitojo reagavimo rinktinės „Aras“ ir kelių policijos pareigūnus. Tą naktį budėjęs Tomas Šernas
vienintelis stebuklu išliko gyvas, bet
buvusios sveikatos neatgavo ir liko
prikaustytas prie vežimėlio. Tomas
Šernas – žymiojo savo senelio Jokūbo Šerno, 1918 m. Nepriklausomybės akto signataro palikuonis, šiandien yra protestantų pastorius. Jo

mylima mergaitė, išslaugiusi jį, tapo
jo žmona ir pagimdė jam sūnų.
Medininkuose yra pastatytas
memorialas pasienio didvyriams atminti, kur kas metai, jų žūties dieną, vyksta
valstybinės pagerbimo iškilmės.
Medininkai – garsi istorinė
vietovė šiandien administraciniame suskirstyme vadinama kaimu su
500 gyventojų. Bet pilies griuvėsiai
primena, kad XIV–XVII a. čia buvo miestas, turėjęs gatves, turgavietę, rotušę ir didelę mūrinę pilį. Šios
pilies neblogai išsilaikę griuvėsiai
supažindina mus su Lietuvos fortifikacinių įrenginių bei mūrinės statybos raida. Apie tai naujų duomenų
gauta tyrinėjant bei konservuojant

pilies liekanas. Šiuos darbus atliko
Spec. mokslinė restauracinė gamybine dirbtuvė. Medininkai atsirado
prie vieno seniausių ir didžiausių
Lietuvoje prekybos ir žygio traktų,
kuriuo lietuviai susisiekdavo su rusų žemėmis. Jo pakelėse dažnai sutinkami pilkapynai, piliakalniai bei
senųjų gyvenviečių pėdsakai liudija,
kad šio trakto praeitis siekia pirmąjį tūkstantmetį po Kristaus. Senasis
traktas iš Vilniaus į rytus buvo daug
kartų tiesintas, kol 1917 m. virto
plentu.
Medininkų fortifikacinę pilį ketinama atstatyti, čia vasaromis
vyksta archeologiniai kasinėjimai,
kol kas pilies sienos yra sutvirtintos
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ir pridengtos. Griuvėsiuose išliko
sunykusių detalių bei konstrukcijų,
iš kurių galima atsekti buvusią pilies
visumą, net išskaityti tai, ko apie šią
pilį nerandame metraščiuose, – sako
archeologas Karolis Mekas. ”Medininkų pilies lankytoją stebina didingas pagrindinis įtvirtinimas – keturios akmeninės kiemo sienos, kurios
kažkada buvo 14–15 m aukščio. Jų
griuvėsiai dar tebesiekia 8–12 m.
aukščio. Bendras sienos ilgis 568 m.
Palei žemę jos yra 18–1,9 m storumo, viršūnėje – 1,4–1,6 m. Jos juosia apie 1,85 ha kiemą. Tai viena
didžiausių Lietuvos mūrinių pilių.
Daugelyje vietų sienų paviršius dėl
ypač geros kalkių skiedinio kokybės ir galbūt dėl mums nežinomų
priemaišų išliko kone visai sveikas.
Sienos jau vien dėl savo storumo ir
aukštumo sudarė patikimą pasyvią
pilies kiemo apsaugą. Be to, jos buvo pritaikytos ir svarbiausiam reikalui – aktyviai gynybai. Sienų virtšūnėje, 13-14 m aukštyje, juodavo
šaudymo angos. Ties jomis iš kiemo
pusės visais pasieniais buvo nuties-

tas medinis tiltas – šaulių galerija, iš
kurios per šaudymo angas strėlėmis
buvo galima apšaudyti priešą. Gynėjai į galeriją patekdavo per bokštus ir pasieniais pristatytus medinius
laiptus. Nors šaudymo angos sienose neišliko, tačiau jų skaičių, formą
ir išdėstymą galima atsekti iš visai
panašios to paties laikotarpio Lydos
pilies. Iš jų panašumo sprendžiama,
kad Medininkų pilies kiemo sienose
būta apie 280 tokių angų. Sienų viršūnėje maždaug 2 m tarpais išdėstytos, šaudymo angos baltame sienų
tone iš tolo atrodė lyg geometrinio
rašto pynė. ...Lietuvoje Medininkų
pilis yra vienintelė, kurioje šis plytų
rišimo būdas išliko. Iš kiemo pusės
visos sienos krautos vien akmenimis
ir kalkių skiediniu nuglaistytos. Kai
sienos buvo dar naujos, žalio miško
fone jos atrodė labai baltos. Medininkų pilies kiemo sienų aukštis ir
storis yra būdingi pilims, statytoms
laikotarpyje, kai dar nebuvo žinomas paraku šaunamas ginklas, nebuvo išsivysčiusi ir mūrinių sienų griovimo technika, kai kuo aukščiau sto-
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vinčio kario padėtis dar buvo žymiai
pranašesnė už žemai esančio. Apie
XIV a. vidurį, atsiradus įvairaus tipo
sienodaužiams, naujai statomų pilių
sienos pradedamos storinti, jų storis
pasiekia 3–3,5 m, o vėliau, atsiradus
paraku šaunamiems ginklams, mažėja sienų aukštis, kol apie XVIII a.
pabaigą antžeminės sienos visai išnyksta, visi įtvirtinimai pradedami
daryti po žeme. Svarbiausias pilies
bruožas yra tas, kad pilis taikyta tik
frontalinei gynybai”, – sako archeologas Karolis Mekas.
Medininkus verta aplankyti dar
ir dėl to, kad šalia esančios kalvos –
Aukštasis kalnas (293,84 m) ir Juozapinė (293,60 m) – yra laikomos aukščiausiomis Lietuvos kalvomis. Čia
vyksta Joninių šventės, į kurias suvažiuoja žygeiviai iš visos Lietuvos. Medininkuose veikia pasienio kontrolės
postas kelyje į Baltarusiją. Nors Švč.
Trejybės ir Šv. Kazimiero bažnyčioje
aukojamos tik lenkiškos Mišios, bet
apie istoriją ir gyvenimo prasmę pamąstyti galima ir lietuviškai.
Parengta pagal Lietuvos spaudą
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skelbimai

„Pasaulio lietuvio“ aukotojai
ir garbės prenumeratoriai
„PASAULIO LIETUVIO“
RĖMĖJAI (Australija)
(2007
lapkritis–gruodis;
Australijos doleriais)
GARBĖS PRENUMERATORIAI: Frank Repsys, Elwood,
Vic.;
AUKOS: 5 aud. - Algis Dudaitis, Carlingford, N.S.W.; Elena
Jonaitis, Epping, N.S.W.; Jadvyga
Mickus, Yagoona, N.S.W.; Juozas
Paškevičius, West Moonah, Tas.;
Bronė Ropė, Yagoona, N.S.W.;
Halina Statkus, Hawthorn, Vic.;
Jonas Zinkus, Panania, N.S.W.
„PASAULIO LIETUVIO“
RĖMĖJAI (Europa)
(2007 lapkritis–gruodis)
AUKOS:
137,50 zl - Dalia Henke,
Hamburg, Vokietija
32,52 zl - Juozas Levinskas,
Bordon, Didzioji Britanija
25,18 zl - Juozas Maslauskas, Derbyshire, England
„PASAULIO LIETUVIO“
RĖMĖJAI
(2007 lapkritis–gruodis; US
doleriais)
GARBĖS PRENUMERATORIAI: Pranas F. Adomaitis,
Crestwood, IL, JAV; Vytautas
Anonis, Rego Park, NY, JAV;
Kun. Alfonsas Babonas, Detroit,
MI, JAV; Vanda Bagdonas, Daytona Beach, FL, JAV; Rimas J.
Banys, Burr Ridge, IL, JAV; Arvydas Barzdukas, Falls Church,
VA, JAV; Vytautas J. Bieliauskas, Cincinnati, OH, JAV; Alfons Bimbiris, Boise, ID, JAV;

Juozas Bružas, Woodstock, CT,
JAV; Pranas Budininkas, St. Pete
Beach, FL, JAV; Roma Čepulis,
Willoughby, OH, JAV; John. V.
Černius, Glendale, CA, JAV; Gediminas ir Sigita Damašius, Libertyville, IL, JAV; Julia Danta,
Exton, PA, JAV; Gediminas Dragūnas, Philadelphia, PA, JAV;
Arūnas Draugelis, Lemont, IL,
JAV; Alfonsas Jarmas, Clark, NJ,
JAV; Vytautas Jonaitis, Grand
Rapids, MI, JAV; Aldona Kairienė, North Providence, RI, JAV;
Richard Klementavičius, Gulf
Breeze, FL, JAV; Victoria Karaitis, Union Pier, MI, JAV; Jonas
Kardokas, Baltimore, MD, JAV;
Povilas Karosas, New Britain,
OH, JAV; Anthony Kavaliauskas, Fairfax, VA, JAV; Walter
Klosis, Gendale, NY, JAV; Irena
Kuras Checchia, Palos Heights,
IL, JAV; Vytautas Lapatinskas,
Seattle, WA, JAV; Juozas P. Laukaitis, Bethedesa, MD, JAV; J.V.
Lopatauskas, Santa Monica,
CA, JAV; Alfonsas Lukas, Dearborn, MI, JAV; Juozas Mačiulaitis, Sunny Hills, FL, JAV; Kazys
ir Elena Majauskas, Chicago,
IL, JAV; V. & V. Matusaitis, Livingston, NJ, JAV; Vaclovas ir
Vanda Mažeika, Park Ridge, IL,
JAV; Arturo Mičiudas, Australija; Vaclovas Momkus, Chicago,
IL, JAV; Ray Namikas, Wasaga
Beach, Ontario, Kanada; Regina
ir Bernardas Narušis, Cary, IL,
JAV; Kostas Norvila, Brooklyn,
NY, JAV; Juozas Pečiulis, Burbank, IL, JAV; Elena ir Antanas
Pešteniai, Philadelphia, PA, JAV;
Vygand Petravičius, Kenosha,
WI, JAV; Vytas Petrulis, Walled
Lane, MI, JAV; Zenonas Prūsas,
Chillicothe, OH, JAV; Vacys Rociūnas, Independence, OH, JAV;

Rimvydas Sidrys M.D., Streator,
IL, JAV; Vladas Sinkus, Lemont,
IL, JAV; Kostas Stankus, Homer
Glen, IL, JAV; Magdalena Stankūnas, Oak Lawn, IL, JAV; Jonas
Starinskas, Belmont, MA, JAV;
Danutė Sulskienė, Omaha, NE,
JAV; Irena Sušinskas, Cleveland,
OH, JAV; Agatha E. Šidlauskas
M.D., Carp, Ontario, Kanada;
Dr. Adolfas Šležas, St. Pete Beach, FL, JAV; Aldona Šmulkštienė, Chicago, IL, JAV; Nemira
Šumskienė, Chicago, IL, JAV;
Narimantas V. Udrys, Farmington Hills, MI, JAV; Šarūnas C.
Užgiris, Highland Park, IL, JAV;
Rimas Vaičiaitis, Lido Beach,
NY, JAV; Sofija Vashkys, Saint
Petersburg, FL, JAV; Dalius F.
Vasys, Chicago, IL, JAV; Eugenijus P. Vilkas, Valencia, CA,
JAV; Juozas Vizgirda, Putnam,
IL, JAV; Jonas ir Bronė Zdanys,
Centerville, MA, JAV; Egidijus J.
Žilionis, Baltimore, MD, JAV;
AUKOS:
200 dol. - Vytautas Lapatinskas, Seattle, WA, JAV;
180 dol. - Irena Kuras Checchia, Palos Heights, IL, JAV;
160 dol. - Malvina Klivecka,
Woodhaven, NY, JAV;
100 dol. - Rimas J. Banys, Burr Ridge, IL, JAV; Victoria Karaitis, Union Pier, MI,
JAV; Agatha E. Šidlauskas M.D.,
Carp, Ontario, Kanada;
90 dol. - Petras Dirda, Oak
Lawn, IL, JAV;
60 dol. - Bronius Saplys,
Etobicoke, Ontario, Kanada; Romualdas Veitas, Milton, MA, JAV;
54 dol. - Regina Kučienė,
Homer Glen, IL, JAV;
50 dol. - Romualdas Jagminas, Bridgewater, MA, JAV;
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45 dol. - Vytautas Šoliūnas,
Lemont, IL, JAV;
40 dol. - Arvydas Barzdukas, Falls Church, VA, JAV; Alfons Bimbiris, Boise, ID, JAV;
Richard Klementavičius, Gulf
Breeze, FL, JAV; Vaclovas Momkus, Chicago, IL, JAV; Vytenis V.
Šilas, Chicago, IL, JAV; Nemira
Šumskienė, Chicago, IL, JAV;
Kęstutis ir Birutė Tautvydas, Greenbank, WA, JAV;
35 dol. - Antanas Valavičius,
Chicago, IL, JAV;
30 dol. - Vladas Armalis,
Baltimore, MD, JAV; Algis P. Strimaitis, Chicago, IL, JAV;
25 dol. - Kazys G. Ambrozaitis, Chesterton, IN, JAV; Erdvija J. Ginotienė, Los Angeles, CA,
JAV; Albert Kvecas, Sunny Hills,
FL, JAV;
20 dol. - Rimas Bitėnas,
Bronxville, NY, JAV; Eugenia Kolupailaitė, Chicago, IL, JAV; Balys
Kondratas, Quaker Hill, CT, JAV;
Albinas Kurkulis, Chicago, IL,
JAV; Sigitas Liaukus, Shelton, CT,
JAV; Mr. ir Mrs. Putinas Mašalaitis, Wayne, PA, JAV; Petras R. Ir

Aldona Meilus, Orland Park, IL,
JAV; Marija Noreikienė, Putnam,
CT, JAV; Jonas ir Valeria Pleirys,
Chicago, IL, JAV; Irena Raulinaitienė, Glendale, CA, JAV; Ada E.
Sutkus, Beverly Shores, IN, JAV;
Stasė Vaišvila, Oak Lawn, IL,
JAV;
15 dol. - Ona Adomaitis,
Sunny Hills, FL, JAV; Gediminas
ir Sigita Damašius, Libertyville,
IL, JAV; V. & V. Matusaitis, Livingston, NJ, JAV; Danutė Sulskienė, Omaha, NE, JAV;
10 dol. - Vincas Apanius,
Chesterland, OH, JAV; Kun. A.
Babonas, Detroit, MI, JAV; Rymantė T. Barauskas, Glendale, CA,
JAV; Juozas Baužys, Orland Park,
IL, JAV; Agnes Bigelis, North Riverside, IL, JAV; Antanas ir Jūratė
Budrys, Chicago, IL, JAV; Kazys
Butkus, Jamaica, NY, JAV; Birutė
Čepaitis, Etobicoke, Ontario, Kanada; Elena Dambriūnienė, Brentwood, MD, JAV; Dr. G. & A. Grinis, St. Pete Beach, FL, JAV; Paulina Heiningas, Detroit, MI, JAV;
Elena Jasaitienė, Saint Petersburg,
FL, JAV; Maria Jasėnas, Medford,

NJ, JAV; Romas Kasparas, Arlington, VA, JAV; Aldona Kavaliūnas,
Waukegan, IL, JAV; Henrikas Laucius, Union Pier, MI, JAV; Juozas
Lukas, Grand Rapids, MI, JAV; Jonas Mikulionis, Sterling Heights,
MI, JAV; Juozas Mikulis, Westchester, IL, JAV; Victoria Pikelis,
Chicago, IL, JAV; Vladas J. Plečkaitis, Richmond Heights, OH,
JAV; V.V. Procuta, Hamilton, Naujoji Zelandija; Leonas Raslavičius,
Elk Brove Village, IL, JAV; Jonas
ir Aldona Raugalis, Waterbury, CT,
JAV; Albinas Reškevičius, Omaha, NE, JAV; Angelė B. Stankaitis; Whiting, NJ, JAV; Algimantas
Švilpa, London, Ontario, Kanada;
Augustus Virkutis, West Hartford,
CT, JAV; Kęstutis Virkutis, Baltimore, MD, JAV; Juozas Vizgirda,
Putnam, IL, JAV; Vytautas Zdanys, West Hartford, CT, JAV;
5 dol. - Richard E. Bartash,
Rochester, NY, JAV; Vytautas Musonis, Oak Lawn, IL, JAV; Leonas
Petronis, Dearborn Heights, MI,
JAV; Jonas V. Ruzgys, Anaheim,
CA, JAV; Bronius Siliūnas, Clarendon Hills, IL, JAV.

Nacionalinis diktantas – visame pasaulyje

Sausio 26 d. Lietuvos diplomatinės atstovybės, bendradarbiaudamos su lietuvių bendruomenėmis
užsienyje, antrą kartą buvo sukvietusios lietuvius rašyti Nacionalinį
diktantą Europoje, Amerikoje ir
Azijoje. Jungtinėje Karalystėje rašė 93 lietuviai, Hiutenfelde (Vokietija) – 47, Briuselyje (Belgija) – 43,
Dubline (Airija) ir Punske (Lenkija) – po 19, Chicagoje (JAV) – 16,
Varšuvoje (Lenkija) – 12, Bonoje
(Vokietija) ir Stokholme (Švedija)
– po 11, Almatoje (Kazachstanas),
Hagoje (Nyderlandai), Minske
(Baltarusija) ir Sankt Peterburge
(Rusija) – po 10, Helsinkyje (Suomija) ir Washingtone (JAV) – po 9,
Berlyne (Vokietija) ir Kijeve (Ukraina) – po 8, Strasbūre (Prancū42

zija) – 7, Vienoje (Austrija) ir Paryžiuje (Prancūzija) – po 6, Budapešte (Vengrija) ir Maskvoje (Rusija) – po 5, Bukarešte (Rumunija),
Madride (Ispanija) ir Tokijuje (Japonija) – po 4, Berne (Šveicarija)
ir Osle (Norvegija) – po 3. Iš viso
Nacionalinį diktantą užsienyje rašė
440 dalyvių (2007 metais – 303).
New Yorke gyvenantys lietuviai dėl laiko skirtumo nusprendė
rašyti diktantą dienos metu. Nors ir
nedalyvaudami konkursinėje diktanto programoje dėl raštingiausio užsienyje gyvenančio lietuvio
vardo New Yorko Maironio lituanistinėje mokykloje varžėsi net 48
lietuvių kalbos entuziastai, kurie
rašė mokyklos mokytojų parengtą
diktantą – ištrauką iš Jurgos Iva-
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nauskaitės romano „Kelionių alchemija“. O patys ištvermingiausi
Nacionalinio diktanto dalyviai net
trečią valandą nakties susirinko
Lietuvos generaliniame konsulate Chicagoje JAV. Toks neįprastas
diktanto rašymo laikas neišgąsdino
JAV gyvenančių tautiečių, kurių
susirinko 16 – dvigubai daugiau
negu 2007 metais.
Užsienio reikalų ministras
Petras Vaitiekūnas nacionalinį diktantą rašė kartu su Vokietijos lietuviais Hiutenfelde, dalyvaudamas
Europos lietuvių bendruomenių
pirmininkų ir Europos valstybėse
dirbančių Lietuvos diplomatinių
atstovybių vadovų suvažiavime.
Parengta pagal Lietuvos užsienio
reikalų ministerijos inf.

