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Reikia išeivijos ministerijos?
Šis „Pasaulio lietuvio“ numeris dar kartą rodo, kokį galingą užnugarį turi Lietuva: tarp
2007-ųjų Lietuvos Nacionalinės ir kultūros premijos laureatų yra poetė Liūnė Sutema – Zinaida
Nagytė Katiliškienė iš Chicagos apylinkių; pristatome knygą apie buvusį ilgametį diplomatą
Anicetą Simutį „60 metų Lietuvos diplomatinėje tarnyboje“. O „Mūsų kūrybos“ skiltyje tęsiame lituanistinės mokyklos mokytojos, literatės ir
tikriausiai būsimos rašytojos iš Kanados Rimos
Žemaitytės De Iuliis rašinį apie savo senelės, gimusios Amerikoje, gyvenimo istoriją. Kiek talentingų žmonių paminėta, o kiek jų nepaminėta. Visi jie yra mūsų – Lietuvos turtas. Tik gaila,
kad valstybėje vis dar per mažai tai vertinama ir
dėl to per mažai panaudojama ta intelektualioji
jėga, kuri turima už valstybės ribų. Yra keletas
institucijų, kurios rūpinasi išeivijos reikalais, bet
tai daugių daugiausia – rūpinimasis, kad lietuviai
svetur nepamirštų lietuvių kalbos ir kad vaikai
mokėtų kalbėti lietuviškai. To akivaizdžiai maža. Lietuvoje jau pradedama aiškiai justi, kad
trūksta darbo jėgos – ir fizinės, ir intelektualinės. Užuot įsivežus svetimtaučių iš Rytų, reiktų daugiau stengtis panaudoti tas pajėgas, ku“pasaulio
lietuvio”
žinios
rios
šiuo metu
naudojamos
svetimų valstybių
gerovei. Grįžusiųjų yra, bet jų kol kas dešimtys.
Tartum pradėjo veikti programos, siekiančios susigrąžinti tautiečius, bet akivaizdu, kad tai menkas vėjelio dvelksmas, kuris šiurena tik ketinimų protokolus. Programos praktiškai nepradėjo
veikti. O reikia gero vėjo – tikriausiai atskiros
ministerijos, kuri rūpintųsi vien tik užsienio lietuviais, ir ne tik jų švietimu, bet ir kova už jų
susigrąžinimą, už tai, kad jau šiandien bendrose
su Lietuva programose dirbtų užsieniečiai lietuviai. Negalima nepaminėti Tautinių mažumų ir
išeivijos departamento veiklos, bet jam užkrauta
našta ne pagal pečius – departamentas rūpinasi
ne tik išeivija. Ir tai tik kultūriniu jos gyvenimu.
Įvairioms Lietuvos institucijoms gal reiktų
suteikti privilegijų už tai, kad jos iš užsienio susigrąžina gerų specialistų. Šiame numeryje PLB
Europos kraštų reikalų komisijos pirmininkė
Dalia Henke kalba apie tai, kad Europos kraštų
lietuvių bendruomenių vadovai savo suvažiavime kalbėjo apie atskirą apygardą rinkimuose į
Seimą, kurioje galėtų balsuoti užsienio lietuviai,
Lietuvos piliečiai. Tai labai rimtas siūlymas, kurį
verta svarstyti. Ir tai galėtų būti vienas iš bendros
plačios programos elementų.
Audronė V. Škiudaitė+
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Vasario 13-14 d. Londone su oficialiu vizitu lankėsi LR prezidentas Valdas Adamkus ir kartu su viena didžiausių pasaulyje lietuvių bendruomenių
paminėjo Lietuvos valstybės atkūrimo 90 – metį. Iškilmingame priėmime Vasario 16-osios Akto jubiliejaus proga šalies vadovas už nuopelnus Lietuvai
ir dvišalių santykių puoselėjimą bei rėmimą įteikė Vytauto Didžiojo ordino
Didžiojo kryžiaus apdovanojimą buvusiai Didžiosios Britanijos premjerei
Margaret Thatcher, – pranešė LR Prezidentūros spaudos tarnyba. Spausdiname Valdo Adamkaus kalbą. (Prezidentas pirmiausiai lietuviškai kreipėsi
į tautiečius, po to, kreipdamasis į Margaret Thatcher ir kitus garbingus minėjimo dalyvius, savo likusios kalbos dalį perskaitė angliškai.)

Lietuvių Bendruomenė D. Britanijoje padeda kurti
naujus draugystės ir partnerystės ryšius tarp mūsų tautų
Valdas Adamkus

Lietuvos Respublikos Prezidentas

LIETUVOS PREZIDENTAS VALDAS ADAMKUS (VIDURYJE) IR AMB. D. BRITANIJOJE
VYGAUDAS UŠACKAS BUVUSIAI DIDŽIOSIOS BRITANIJOS MINISTREI PIRMININKEI
MARGARET THATCHER ĮTEIKĖ LIETUVOS APDOVANOJIMĄ – VYTAUTO DIDŽIOJO ORDI NO D I DĮ JĮ K RY ŽIŲ
Su džiaugsmu ir didžiuoda- tautos dvasia, lemiamu momentu sumasis esu kartu su Jumis Vasario 16- vienijusi mus darbams, kurie buvo
osios išvakarėse. Tai įvykis, kuris didesni už pačią tautą. Todėl Vasario
mus jungia, įkvepia ir stiprina. To, 16-oji, suburdama Lietuvos piliečius
kas įvyko prieš 90 metų, negalima ir viso pasaulio lietuvius į vieną šeipavadinti kitaip, kaip tik stebuklu. mą, leidžia kiekvienam iš mūsų paTo stebuklo vardas – nepalaužiama sijusti didesniu. Ši šventė į mus pra-
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byla drąsos ir vilties žodžiais, kiekvieną kartą primindama, kad, kaip ir
prieš 90 metų, taip ir dabar, tautos
gerovė yra mūsų rankose. Sveikinu
jus Vasario 16-osios proga ir kviečiu
visus pasaulio lietuvius susikibti rankomis, kad drauge nenuilsdami gintume ir puoselėtume protėvių mums
išsaugotas brangiausias – laisvės ir
tautiškumo – dovanas.
Vasario 16-ąją viso pasaulio
lietuviai mini Lietuvos Valstybės
atkūrimo dieną. Prieš 90 metų paskelbtas Nepriklausomybės aktas –
tai istorinio Lietuvos žmonių siekio
ir pasiryžimo laisva valia, kartu su
kitomis Europos tautomis kurti savo
ateitį nepriklausomoje tėvynėje, išraiška.
1918 metais Baltijos šalims
paskelbus nepriklausomybę Britanija suteikė joms labai reikalingą politinę ir karinę pagalbą. Vėliau, po
Antrojo pasaulinio karo, kai Sovietų
Sąjunga pavergė pusę Europos, Londonas nepripažino mūsų okupacijos
ir palaikė mūsų ginkluotą pasipriešinimą, kuris kaip organizuota kova
tęsėsi iki 1953 metų. Kaip ir visi nusikaltimai žmonijai, Sovietų okupacija dar turės būti deramai įvertinta
tarptautiniu lygiu. Ledi Thatcher,

„pasaulio lietuvio“ svečias
Jūsų parodyta drąsa pasipriešinti tironijai ir neteisybei įkvėpė ir teikė
viltį daugeliui Lietuvos žmonių paskutiniame Sovietų okupacijos dešimtmetyje. Mano tauta visuomet
bus dėkinga Jums ir geriems draugams britams už nuolatinę paramą
mūsų nepriklausomybės siekiui.
Lietuva brangina savo glaudžius santykius su Britanija – santykius, pagrįstus tokiomis bendromis
vertybėmis kaip laisvė, demokratija
ir pagarba žmogaus teisėms. Šios
vertybės įtvirtintos visoje Vidurio
Europoje, nes Lietuva ir kitos regiono šalys nuosekliai ir energingai
vykdė demokratines reformas ir sėkmingai įsiliejo į Europos Sąjungą ir
NATO. Britanija visą laiką palaikė
mus kelyje į šias struktūras ir mes
dėkingi už tai. Dėl ES ir NATO plėtros padidėjo Jungtinės Karalystės ir
visos Europos stabilumas, saugumas
ir gerovė. Šiandien mūsų šalys kartu
stengiasi plėsti šį stabilumą, demokratiją ir gerovę tolyn į Rytus. Tikiu,
kad galime tai pasiekti paremdami
Ukrainos ir Gruzijos siekį įstoti į ES
ir NATO, o taip pat gilindami savo
integraciją su tokiomis Europos šalimis kaip Moldova. Šiandien Lietuva
ir Britanija yra partnerės Afganistane, Balkanuose ir kitose pasaulio
vietose, kur jos kartu taiso tironijos
ir neteisybės padarytą žalą. Mes kartu kovojame su pasaulyje klestinčiu
skurdu, terorizmu, su žemės atšilimo
grėsme ir kitais iššūkiais. Lietuva
visuomet bus patikima Britanijos sąjungininkė siekiant šių tikslų.
Šiandieniniai Lietuvos ir Britanijos santykiai yra tvirti ir plėtojami įvairiais aspektais. Mes bendradarbiaujame politikos, ekonomikos,
kultūros ir mokslo srityse. Geriausias mūsų santykių kokybės ir svarbos pavyzdys – Jos Didenybės Karalienės Elžbietos valstybinis vizitas
Lietuvoje 2006 metų spalį. Šiandien
norėčiau su jumis pasidalyti, kaip
kartu galėtume dar labiau stiprinti
mūsų santykius.
Manau, kad šioje srityje didžiausios galimybės slypi naujoje ir
sparčiai augančioje mūsų santykių

jėgainėje – beveik 150 000 lietuvių,
gyvenančių Jungtinėje Karalystėje
– bendruomenėje. Lietuviai dirba finansinių paslaugų įmonėse ir ūkiuose, mokslo įstaigose ir prekybos
centruose, viešbučiuose ir statybos
bendrovėse. Daug jų mokosi Britanijos universitetuose. Savo žiniomis ir
įgūdžiais, savo energija ir darbštumu
jie prisideda ir prie Britanijos ūkio
augimo. Jų įnašas į Britanijos kultūros įvairovę ir mokslinį gyvenimą
yra taip pat svarus. Jie steigia vietos
įmones ir buriasi į naujas bendruomenes. Jie dalyvauja ir balsuoja vietos rinkimuose. Energinga Britanijos
lietuvių bendruomenė – tai tiesioginė ir labai svarbi grandis žmonių,
jungiančių mūsų tautas ir kuriančių
neribotas galimybes dvišaliam bendradarbiavimui, grandinėje.
Būdami toli nuo savo gimtinės
lietuviai stengiasi kiek galima labiau
įsilieti į Britanijos visuomenę. Kartu
jie stengiasi išsaugoti ir savo tautinį
identitetą. Labiausiai žaviuosi tais,
kurie leidžia savo vaikus į šeštadienines lietuvių mokyklas mokytis
gimtosios kalbos. Ne mažiau žaviuosi vaikais ir jų tėveliais, visus savaitgalius skiriančiais lietuvių kalbos ir
Lietuvos istorijos mokymuisi. Tai –
kilnus tikslas, skirtas ir gimtinei, ir
Europai, kurios stiprybė slypi įvairovėje.
Iš 150 000 Jungtinėje Karalystėje gyvenančių ir dirbančių lietuvių 30 000 yra mokyklinio amžiaus vaikai. Londone, Birmingame,
Manchesteryje, Šiaurės Airijoje ir
kitur veikia 18 savanoriškų lietuvių
kalbos mokyklėlių, kuriose šeštadieniais ir sekmadieniais mokosi apie
600 vaikų, entuziastingai lankančių
šias mokyklas. Čia gyvenanti jaunoji lietuvių karta nenori prarasti savo
šaknų, tautiškumo ir pamiršti savo
istorijos. Turime palaikyti jų alkį
mokslui ir jų norą puoselėti nacionalinę kultūrą. Būtent dėl šios priežasties buvo surinkta 9 000 tėvų parašų
už tai, kad būtų laikomas lietuvių
kalbos brandos (General Certificate
of Secondary Education) egzaminas.
Šiandien šį klausimą iškėliau Mi-

nistrui Pirmininkui Gordonui Brownui ir tikiuosi, kad netrukus bus rastas tinkamas sprendimas.
Britanijoje lietuviai buriasi
į įvairius klubus ir draugijas, net ir
tokius, kurie vienija vienodus interesus turinčius žmones. Jie rengia
daug kultūrinių, tautinių, mokslinių
ir sporto renginių. Norėčiau paskatinti jus įtraukti į šią veiklą kuo daugiau lietuvių. Tik vieninga ir atvira,
o ne susiskaldžiusi ir pasyvi lietuvių bendruomenė gali pasiekti, kad
jos balsas būtų išgirstas. Tikiu, kad
lietuvių iniciatyvos ras supratimą ir
paramą Britanijos institucijose. Kuo
daugiau, kuo aktyviau vietos institucijos Britanijoje rems lietuvių
iniciatyvas, tuo daugiau ir lietuviai
duos vietos bendruomenėms.
Britanijoje lietuviai atskleidė
savo verslumą – nemažai jų pradėjo
čia savo verslą, taip sukurdami naujų darbo vietų ir sudarydami naujų galimybių Lietuvos ir Britanijos
ekonominiam bendradarbiavimui.
Noriu, kad žinotumėt, jog Lietuvai
labai reikia ir Lietuvoje labai laukiamos ne tik jūsų investicijos, bet ir jūsų intelektinis kapitalas, įgūdžiai bei
patirtis.
Turiu pripažinti, kad mūsų
valdžia padarė ne viską, kad paskatintų lietuvius grįžti. Kviečiu jus
teikti savo siūlymus, kaip padaryti
Lietuvą patrauklesnę ir palankesnę
užsienyje gyvenantiems lietuviams.
Tikiuosi, kad 2009 metais, kai minėsime pirmąjį Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmetį ir Vilnius taps
Europos kultūros sostinė, kai kurie
iš jūsų bus sugrįžę namo. Taip pat
tikiuosi, kad dalyvauti šventiniuose
renginiuose į Lietuvą suplauks daug
turistų iš Britanijos.
Šiais metais Lietuvoje vyks
rinkimai į Seimą. Tikiu, kad jūs aktyviai juose dalyvausite. Tai jūsų
galimybė padaryti Lietuvą tokią,
kokią norite ją matyti. Kita vertus,
demokratija – tai ne tik rinkimai, tai
ir visuomeninė pozicija, skatinanti piliečius nuolat dalyvauti sprendžiant viešuosius klausimus. Tad
nukelta į 15 psl.
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Tremtinių namai Vilniuje ir jų problemos
Įgyvendinant tremtinių grįžimo į tėvynę Vyriausybės programą,
1997 m. spalio 22 d. buvo įkurti
Specialieji globos namai „Tremtinių namai“, skirti gyventi neteisėtai
represuotiems pensinio amžiaus LR
piliečiams (politiniams kaliniams,
tremtiniams, rezistencijos dalyviams) bei jų sutuoktiniams, kurie
dėl senatvės, negalios ir tam tikrų
socialinių aplinkybių negali savimi
pasirūpinti. Globos namai yra išlaikomi iš valstybės biudžeto, gyventojų mokesčių, paramos bei kitų teisėtų lėšų. Tremtinių namuose gyvena
72 gyventojai, iš jų – trys šeimos.
Vidutinis gyventojų amžius – 78 metai, jauniausias – 62, o vyriausias –
95 metų. Už išlaikymą be maitinimo
gyventojas per mėnesį moka vieną
bazinę pensiją, o už maitinimą dar
vieną bazinę pensiją. Maitinimas nėra privalomas, todėl kiekvienas gali
pasirinkti. Stipresnieji maistą pasi-
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gamina patys savo virtuvėse, – taip
sakoma informaciniame Tremtinių
namų puslapyje internete. Štai dėl
pastarųjų frazių žurnalistas ir atvyko į šiuos namus. O atvykti pakvietė
Tremtinių namų socialinės darbuotojos Virginijos Miliauskienės laiškas
Seimo nariui Antanui Napoleonui
Stasiškiui – Seimo Pasipriešinimo
okupaciniams režimams dalyvių ir
nuo okupacijų nukentėjusių asmenų
teisių ir reikalų komisijos pirmininkui.
V. Miliauskienės laiške apgailestaujama, kad 2006m. birželio
14 d. Lietuvos vyriausybė priėmė
nutarimą Nr.583 Dėl mokėjimo už
socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo, kuris įsigaliojo nuo
2007 m. sausio mėnesio. Nuo šiol
tie, kurie į globos namus atvyko po
2007 m. sausio 1 d., už išlaikymą
turi mokėti valstybei 80 proc. savo
pajamų ir dar kas mėnesį – 1 proc.

Pasaulio lietuvis / 2008 Kovas

mokestį nuo turimo turto vertės, viršijančios siunčiančioje gyventoją
savivaldybėje nustatytą turto vertės
normatyvą.
„Norėčiau paklausti, kokia
krizė ištiko Lietuvą per tuos 20062007 m., koks lūžis, kad reikia jų,
nukentėjusiųjų senukų, paprašyti didesnės dalies Lietuvos labui? – klausia ji savo laiške. – Išvežti į Sibirą
kaip stovi, dažnas be rūbų, daiktų ir
duonos, paliko viską, ką turėjo. Paleistas gi ne vienas, neturėdamas leidimo apsigyventi Lietuvoje, įvairiais
būdais vis dėlto sugebėjo grįžti į Tėvynę, susirasti darbą, apsirūpinti pastoge, nors buvo daroma daug kliūčių. Nepaisant sveikatos, dauguma
jų stengėsi sąžiningu darbu užsidirbti pensijai, ir kaip galima didesnei.
Nebuvau tremtinė, bet gerai
atsimenu okupacijos laikus, kai į
namus ateidavo turto surašinėtojai.
Ypač mums, vaikams, buvo skau-

tėvynėje

du ir baisu, kai mama kaskart apsiverkdavo nepasisekus užslėpti nors
kokį menką namie laikomą gyvulį
ar paukštį, kad „neuždėtų“ prievolių – odos, pieno, vilnų, kiaušinių...
Prievolės baigėsi, kai 1953 m. kovą
mirė Stalinas. Savivaliavimas vyko
Lietuvoje, o ką patyrė ištremtieji,
įkalintieji alkanajame Sibire – sunku
ir įsivaizduoti. Skaitant Vyriausybės
nutarimą vėl apninka tos praeities,
beviltiškumo jausmas. Stalino nebėra, bet palikti viską, ką turėjo, žmonėms štai teks jau nebe pirmą, o gal
ir kelintą kartą.
...Šie namai buvo įsteigti žymia dalimi padedant užsienio lietuviams, kurie santaupų pavidalu
bandė įgyvendinti savo svajones dėl
prarastos Tėvynės. Nutarimas, liečiantis šiuos namus, parašytas, kai
tik Anapilin iškeliavo šių namų iniciatorius, Altajaus tremtinys, poetas,
Tremtinių grįžimo fondo pirmininkas Vytautas Cinauskas“... – rašo socialinė darbuotoja.
Tremtinių namuose susitikome su V. Miliauskiene. Ji problemą
paaiškino detaliau. Anksčiau atvykę
gyventi į Tremtinių namus gyventojai moka vieną bazinę pensiją (316
Lt.) už pagrindines socialines paslaugas – už gyvenamąją patalpą,
šildymą, tvarkymą, medicinos paslaugas ir kt. Jeigu žmogus maitinasi
globos namų valgykloje, moka dar
vienos bazinės pensijos dydžio sumą
– iš viso 632 Lt.
Pagal naująjį Vyriausybės potvarkį dabar atvykstantieji turi mokėti jau 80 proc. nuo visų savo pajamų ir dar 1 proc. nuo turimo turto
vertės
„Nemanau, kad valstybė daug
iš to laimės. Didelių turtuolių pas
mus nėra. Be pagrindinės pensijos,
kiekvienas mūsų gyventojas, kaip
turintis nukentėjusio asmens statusą, gauna dar valstybinę nukentėjusio asmens pensiją, kuri per 10 metų
nuo 75 litų paaugo iki 200 Lt (nuo
š. m. sausio 1 d.). Keli gyventojai
gauna antro ar pirmo laipsnio šias
valstybines pensijas, t. y., po 400
ar 800 Lt. Mano nuomone, yra ne-

teisinga, kad mokestis už gyvenimą
globos namuose, ir ne tik šiuose, yra
išskaičiuojamas ir iš valstybinės nukentėjusio nuo sovietinių represijų
asmens pensijos. Juk tai nėra socialinė pensija, o tik mažytė kompensacija už praradimus, už tai, kad jis
kentėjo, kad patyrė netektis. Tų lėšų
negalima vertinti kaip socialinių pajamų. Valstybė iš to tikrai nepralobs,
o mūsų žmonėms tai didžiulė moralinė skriauda ir neteisybė.
Štai vienas mūsų gyventojas,
kuris beveik nemato, yra 25 metus
kalėjęs įvairiuose lageriuose, buvo
mušamas ir kitaip skriaudžiamas. Iš
panašaus likimo žmonių buvo atiminėjama viskas, jie buvo taip nuasmeninti, kad nebeturėjo net savo pavardės nei vardo, tik kalinio numerį. O
dabar atima net dalį jo – nukentėjusio asmens pensijos. Neturėtų taip
būti.
Įgyvendinus naująjį Vyriausybės potvarkį sukuriama ir priešprieša
tarp gyventojų, – vieni moka pagal
senąją tvarką, pagal senąsias sutartis,
o naujai apsigyvenantys – daugiau,
pagal naująsias, nors gauna tas pačias socialines paslaugas. Gyvenimo

–

aplinkybės kartais pakinta žaibiškai,
o, norint apsigyventi Tremtinių namuose, eilėje tenka laukti ne vienerius metus. Tau nepasisekė, jeigu
nesugebėjai čia pakliūti anksčiau. O
juk iki 2012 m. dar veikia tremtinių
grįžimo į tėvynę Vyriausybės programa“, – sako V. Miliauskienė.
Tokios pat nuomonės yra ir
Tremtinių namų direktorius Dalius
Bitaitis. Jis mano, kad tame Vyriausybės nutarime reiktų padaryti išlygas nukentėjusiesiems nuo okupacijų globos namų gyventojams. Ta
pensija, kurią gauna šiandien, yra tik
maža dalis tos skolos, kurią nukentėjusieji nuo okupacinio režimo gauna
už savo skriaudą, kančias ir tremtyje, lageriuose, kalėjimuose prarastą
sveikatą.
Vieno globos namų gyventojo išlaikymas per mėnesį kainuoja
1523 Lt, gyventojas moka vidutiniškai 800 litų, kita dalis apmokama iš
gyventoją siunčiančios savivaldybės
biudžeto.
Tremtinių namų direktorius
Dalius Bitaitis sako: „Man iš principo nepatinka mūsų socialinė politika. Štai yra žmogus, kuris visą gyve-

REPETUOJA TREMTINIŲ NAMŲ DAINOS MYLĖTOJŲ KLUBAS. 1 EIL. SU KANKLĖMIS
D. ČIČINSKIENĖ; ANTROJE EIL. ANTRA IŠ KAIRĖS V. MILIAUSKIENĖ
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nimą valkatavo, ir žmogus, kuris visą gyvenimą labai sąžiningai ir daug
dirbo. Atsiradus socialinėms problemoms jie abu apsigyvena, sakykim,
kažkuriuose globos namuose. Vieno
pensija – 1 tūkst. litų, kito – 300 litų.
Nuo vieno pensijos bus atskaičiuojama 800 litų, nuo kito 280 litų. Abu
šie žmonės gali gyventi viename
kambaryje ir naudotis tomis pačiomis paslaugomis. Tokia sovietinė lygiava man nepatinka. Kitas dalykas
– turto mokestis. Man nesuprantama, kodėl 1 proc. turto mokestį globos namų gyventojas turi mokėti kas
mėnesį. Mes, įstaiga, turto mokestį
mokame kartą per metus“.
Socialinės darbuotojos laiškas
nagrinėjamas Seime ir, reikia tikėtis,
kad neteisybė bus sustabdyta.
„Tremtinių namuose“
verda gyvenimas
Solidaus amžiaus žmonių namuose toli gražu nėra ramu. Tuo metu, kai ten apsilankiau, buvo priešpietis ir koplyčios salėje repetavo
Tremtinių namų choras (dainos mylėtojų klubo nariai), o po poros valandų turėjo vykti Vasario 16-osios
minėjimas ir profesionalių muzikantų koncertas.
Socialinė darbuotoja V. Miliauskienė papasakojo, kad Dainos
mylėtojų klubas veikia seniai, jam
vadovauja čia labai gerbiama Daiva
Čičinskienė, buvusi ilgametė Vilniaus universiteto ansamblio kanklių
grupės vadovė, o dabar Mokytojų
namų ans. „Kankleliai“ vadovė, bendraujanti su jau 103 metų sulaukusia
„kanklių karaliene“ Ona Mikulskiene, iš Clevelando (JAV) atvykusia
gyventi į kitus globos namus – Gerontologijos centrą. Tremtinių namų
chore – keliolika dainininkų.
„Visoms šventėms rengiame
savo programą, o renginių pas mus
daugiau, negu kituose globos namuose: pažymime Sausio 13-ąją, Vasario
16-ąją, Kovo 11-ąją, Partizanų pagerbimo dieną, Vilniaus išvadavimo
dieną, Juodojo kaspino dieną ir kt.,
jau nekalbant apie religines šventes,
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o taip pat savo likimo draugų išlydėjimą Anapilin. Ruošiame ir temines popietes-koncertus, pvz., vyko
renginiai, skirti poetams – Salomėjai
Nėriai, Maironiui, Pauliui Širviui.
Choras moka labai daug dainų, viename dainyne yra apie 130 dainų,
kitame – apie 80 dainų. Repertuaras
platus, žmonės gabūs, tik sveikatos
mažoka. Yra momentų, kad pritrūksta kurių nors balsų, tada man tenka
padėti. Todėl aš taip pat kartais lankau repeticijas, kad, reikalui esant,
galėčiau būti naudinga. Gaila, kad
dar neturime geresnės garso įrašymo aparatūros”, – sako Virginija Miliauskienė ir pasidžiaugia, kad viena
Tremtinių namų dainininkė savo 80
metų jubiliejaus proga chorui pasiuvo ir padovanojo gražias skraistes ir
baltas palaidines.
„Čia gyvena daug gražių ir
talentingų žmonių. Mūsų gyventojų prisiminimų rasime ir Natalijos
Gudonytės knygoje „Naikintos, bet
nenugalėtos kartos kelias“, knygoje
„Aukštaitijos partizanų prisiminimai“ IV tome. Laukiame jų straipsnių ir jau 3-iam „Sibiro Alma Mater“
tomui. Šioje knygoje, pastebėjau,
savo kelius į mokslus aprašo ir lietuvių išeivijos atstovai. Turime rašytojų, poetų, išleidusių savo knygas,
yra darbščių gėlininkių, auksarankių
moteriškių – mezgėjų ir buvusių audėjų, įvairių specialybių gyventojų,
kurie pagal galimybes stengiasi užsiimti malonia ir naudinga veikla.
Sudėtinga būtų visus ir išvardinti,
norint neužgauti nepaminėtų. Apie
mūsų žmones būtų galima pasakoti ir pasakoti. Gyventojai dalyvauja
politinėje veikloje, kas gali, vyksta į
parodas, koncertus, spektaklius, vietoje eksponuojame jų rankdarbius,
puokštes, klausome jų prisiminimų,
eilių, peržiūrime filmus, pas mus
atvyksta koncertuoti kiti, o ir patys
išvykstame su dainomis ir poezija.
Mums labai svarbu, kad geroms iniciatyvoms pritaria, visada išklauso ir
padeda mūsų globos namų direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Jolanta Bielskienė“, – priduria V. Miliauskienė.
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10 metų Tremtinių namų istorijoje
– ir užsienio lietuvių pėdsakas
Direktorius Dalius Bitaitis papasakojo, kad, steigiant Tremtinių
namus, nemažai prisidėjo išeivijos
lietuviai – jie suaukojo 1,3 mln. litų,
o valstybė skyrė 2,8 mln.litų. Tremtinių namai buvo atidaryti 1997m. Jie
įsikūrę Vilniuje, Antakalnyje, gražiame Valakupių pušyne, Meškeriotojų
g. 13, netoli LR Vyriausybės vadovų
rezidencijos, poilsinėje zonoje.
Ant Tremtinių namų sienų yra
lentelės su aukotojų vardais: Tėvynės sąjungos Pietų Californijos skyriaus valdyba; Toronto lietuvių „Prisikėlimo“ parapija; Lietuvos dukterų
draugija iš Chicagos; Vita ir Albinas
Markevičiai; Hamiltono lietuvių kredito kooperatyvas ir kt.
„Mes ir šiuo metu kartas nuo
karto gauname paramos iš užsienio lietuvių, – sako direktorius. –
Praėjusiais metais, pvz., gavome iš
Toronto Hamiltono „Talkos“ banko,
o taip pat iš Australijos. Štai neseniai mūsų namų kieme išdygo gražus koplytstulpis. Nemažai lėšų jam
pastatyti paaukojo patys globos namų gyventojai ir jų artimieji, įstaigos bei organizacijos, tačiau kąsnelį
skyrė ir Australijos lietuviai. Didelis
ačiū visiems!
Mūsų gyventojai turi geresnes sąlygas gyventi, vienas žmogus
gyvena atskirame kambaryje. Du
žmonės turi dviejų kambarių butuką su bendra virtuvėle ir sanmazgu.
Dabar taip atsitiko, kad du kaimynai
už savo gyvenimą Tremtinių namuose moka skirtingai – vienas mažiau,
kitas – daugiau. Kaip mums paaiškinti žmonėms? Lietuvoje vieni tokie namai, ir Europoje negirdėjau,
kad tokių būtų. Jeigu valstybė žengė
vieną žingsnį, reikia, kad ji žengtų ir
kitą. Kiek gi politkalinių ir tremtinių
beliko, jų sparčiai mažėja kasmet, ir
jais, paskutiniaisiais, reikia geriau
rūpintis.
Atrodo, kad ši valdžia mūsų įstaigos nemėgsta. Prašėme lėšų
liftui. Reikėjo 200 tūkst., skyrė 140
tūkst.litų. Mums trūksta patalpų, nes
anksčiau čia stovėjo lengvų kon-
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strukcijų pastatas, kuriame vasaros
laikotarpiu poilsiavo sovietinė nomenklatūra. Neturime poilsio kambario gyventojams, masažo patalpos
ir kt. Norėtume įsirengti mansardą,
kad pagerintume sąlygas tiek gyventojams, tiek darbuotojams. Projektui
reikia 120 tūkst. Lt. Praėjusiais metais gavome 60 tūkst. Lt, šiais metais
– nieko. Tiesa, esame ir kai ką pagerinę, štai matote – pirmojo aukšto koridorius jau suremontuotas. Bet
to pasiekėme tik atskiriems Seimo
nariams padedant, minant valdiškų
įstaigų slenksčius“.
Tremtinių namų gyventojai.
Rašytojas Viktoras Alekna
Vienas ryškesnių Tremtinių
namų gyventojų buvo Viktoras Alekna. Jo bute radome tik pasimetusią
našlę, – rašytojas buvo miręs vos
prieš porą savaičių. Leoncija Aleknienė, buvusi mokytoja, tvarkė savo
vyro rankraštyną.
Viktoras Alekna – lietuvių literatūros tyrinėtojas, rašytojas, publicistas gimė 1915 metų kovo 19 dieną
Pašlynyje (Raseinių r.). Baigęs Raseinių gimnaziją, 1933-1937 m. Vytauto Didžiojo universitete studijavo
lotynų kalbą, lietuvių literatūrą ir
pedagogiką, kurį laiką dirbo „Naujosios Romuvos“ žurnalo redakcijoje,
mokytojavo, 1945 m. buvo suimtas,
kalėjo Vorkutoje. Į Lietuvą grįžęs
1957 m., ilgai negavo darbo pagal
specialybę, turėjo iš naujo studijuoti Vilniaus universitete lituanistiką.
Ilgai stumdytas pagaliau įsitvirtino
Širvintų rajono mokyklose.
V. Alekna ypač rūpinosi lietuvių kalbos ir literatūros ugdymu,
labiausiai buvo žinomas poetės Salomėjos Nėries kūrybos ir gyvenimo tyrinėjimais, išleido Salomėjos
Nėries gyvenimo ir kūrybos metraščio dvitomį, biografinę dokumentinę apybraižą „Salomėja“, sudarė S.
Nėries poezijos dažnumų žodyną,
akademiškai paruošė poetės „Raštų“
tritomį. 1996 m. V. Alekna išleido
biografinę apybraižą „Nepriklausomybės akto signataras kun. Alfonsas

RAŠYTOJAS VIKTORAS ALEKNA SU ŽMONA LEONCIJA OPEROS IR BALETO TEATRE
LIETUVOS DIDŽIOJO KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO ORDINO RITERIO
KRY ŽIU MI 2006 M . V A SA RIO 16- ĄJĄ
PO AP DO VA NO JI MO

Petrulis“, parašė autentiškų išgyvenimų knygą apie savo 12 metų patirtį
Vorkutos lageryje „Oi, ta Vorkuta“,
knygą „Ąžuolas“, knygą apie sovietų prievartą ir laisvės kovas Širvintų
rajone „Ūžė žalia giria“, eilėraščių
rinkinius „Pilkų dienų žingsneliai“
ir „Saulėlydis“.
Nuo 1999 m. buvo Lietuvos
rašytojų sąjungos narys. 2000 m.
jam suteiktas Širvintų rajono garbės
piliečio vardas, 2003 m. apdovanotas Stasio Lozoraičio žurnalistikos
premija, o 2006 m. – Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi.
Viktoras Alekna, nors jau
ėjo 93-iuosius metus, buvo kupinas
energijos ir kūrybinių sumanymų.

Spaustuvėje liko gulėti dar viena
knyga – jo straipsnių rinkinys, o eilėraščių knygelę jis gavo jau gulėdamas ligoninėje ir laukdamas operacijos, kurios neištvėrė jo širdis. ...Apie
mirtį neprileido net minties, nes dar
norėjo padaryti nebaigtų darbų.
Yra toks posakis: ką Dievas
myli, tam kryželį duoda. Panašiai
galima išaiškinti ir Viktoro Aleknos
gyvenimą: daug dešimtmečių okupacijos metais stumdytas Lietuvai
atkūrus nepriklausomybę, nors jau ir
solidaus amžiaus, atgavo gyvenimo
ir kūrybos džiaugsmą – labai daug
rašė ir, nors kasmet leido po vienądvi knygas, liko ir dar neįgyvendintų
jo kūrybinių planų.
Audronė V. Škiudaitė
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Prasmė būti ir būtinybė išlikti

„SUGRĮŽUS“ SAMBŪRIO NARIAI SUSITIKIMO ANTALAKAJOJE METU
2008 m. vasario pradžioje kaimo sodyboje „Antalakaja“, Antalakajos kaime, Mindūnų seniūnijoje,
Molėtų rajone, LGAVO „Sugrįžus“
nariai šventė savo oficialųjį gimtadienį. 2007 m. vasario 1 dieną Amerikos lietuvių klubas oficialiai tapo
visuomenine organizacija, vienijančia iš už Atlanto parvykusius lietuvaičius.
Susitikimas buvo iš dalies
darbinis – artėjo visuotinis ataskaitinis susirinkimas bei nauji rinkimai
į valdybą ir prezidento postą, buvo
nuspręsta padiskutuoti apie galimas
tolesnes veiklos sritis, organizacijos ateities perspektyvas. Sąmoningai sugrįžta prie esminių dalykų, lemiančių organizacijos gyvybingumą,
tokių, kaip: pagrindinė išplėstinė
morališkai nesenstanti ir kompatiška
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reprezentacinė organizacijos misija,
ilgalaikiai ir trumpalaikiai tikslai,
būtinybė „steigti postus“ atskiroms
veiklos sritims koordinuoti, atnaujinti ir sustiprinti valdybos veiksnumą, išgryninti individualaus indėlio
galimybes.
Nors kalbėta, ginčytasi, diskutuota, kritikuota daug, šį susitikimą galima drąsiai vadinti tikrąja
„cementovke“. Tikriausiai iš dalies
dėl to, kad pirmąkart organizacija
gavo tokią didelę ir šaunią naujų narių „injekciją“. Iš 36 dalyvavusių 16
buvo „naujokų“, prie organizacijos
gretų prisijungusių per pastaruosius
keletą mėnesių (iš viso organizacijoje beveik 100 narių ir kandidatų
į narius, užpildžiusių organizacijos
svetainėje (www.sugrizus.lt) esančio
naujo nario stojimo anketas).
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Be kitų, visuotinio ataskaitinio susirinkimo bei rinkimų metu
svarstyti numatytų temų iškelta ryški pastarųjų mėnesių aktualija – ar
organizacija turi ribotis emigrantų
ir reemigrantų geografine padėtimi?
Ar „sugrįžti“ labiau asocijuojasi su
„iš kur“ ar su „į kur“? Ar teisinga
ir ar laikas peržiūrėti galimus atsakymus į šį klausimą? Ar vadinamas
mūsų „geografinis ribotumas“ yra
trūkumas, ar privalumas? Daug debatų sukėlusios diskusijos tikrai bus
įtrauktos į ataskaitinio susirinkimo
dienotvarkę.
Bendraukime ir bendradarbiaukime! Ir mažas optimistų būrelis gali labai daug! Kiek pasirinksim
nuveikti – tai jau priklauso nuo mūsų atsakomybės prieš Lietuvą ir save
patį.

plb valdyboje

PLB valdybos pranešimas
apie 2007 m. veiklą bei 2008 m. planus (svarbesni aspektai)

Petras Maksimavičius

PLB valdybos pirmininkės pavaduotojas
Spaudos ir informacijos komisijos pirmininkas
I. Ap lin kos po ky čių api būdi ni mas. 2007 m. Pa sau lio Lie tuvių Ben druo me nės val dy ba (to liau
PLB val dy ba) sten gė si įgy ven din ti
XII PLB Sei mo me tu pri im tas rezo liu ci jas (re zo liu ci jos www.PLBe.
org). Dau giau sia dė me sio skir ta neati dė lio ti nų klau si mų spren di mui.
In ten sy vė jant lie tu vių emig ra cijai vis ak tu a les nis ta po Lie tu vos
Res pub li kos pi lie ty bės iš sau go jimo klau si mas, už sie ny je gi mu sių
lie tu vių vai kų tei si nio sta tu so ir
mo ky mo pro ble mos, orga ni za cinės struk tū ros, jun gian čios kraš tų
ben druo me nes, stip ri ni mas, PLB
val dy bos ben dra dar bia vi mo su Lietu vos vals ty bės ins ti tu ci jo mis ge rini mas. Pra ėju siais me tais Lie tu vo je
daug dis ku tuo ta lie tu vių emig ra cijos klau si mais. Bu vo ban do ma kurti įvai rias stra te gi jas šiems pro cesams val dy ti. PLB ak ty viai įsi jun gė
į šį dar bą, ban dy da ma per teik ti savo pa tir tį ir ži nias. Įkur ta Lie tu vos
Res pub li kos Sei mo ir Pa sau lio Lietu vių Ben druo me nės ko mi si ja. PLB
val dy ba įvai rioms Lie tu vos ins titu ci joms pa tei kė daug pa siū ly mų,
pa sta bų, re ko men da ci jų. Jų tiks las
– pa ge rin ti pa sau ly je gy ve nan čių
lie tu vių pa dė tį ir su stip rin ti abi pusį ry šį. Mi nė ti pro ce sai įta ko jo ir
kraš tų ben druo me nių pa dė tį. Įsi kūrė dar 2 kraš tų Lie tu vių Ben druome nės: Liuk sem burge ir Slo vė ni joje. Šiuo me tu PLB su da ro 37 kraš tų
Lie tu vių Ben druo me nės. PLB kaip
ir anks tes niais me tais iš gy ve no taip
pat fi nan si nes pro ble mas. Tai ženkliai ri bo jo jos veik los ga li my bes.
Ne pai sant to, bu vo nu spręs ta tęs ti
„Pa sau lio lie tu vio“ lei dy bą, ap mokė ti PLB at sto vy bės orga ni za ci nes
iš lai das, vyk dy ti ki tus bū ti niau sius
pro jek tus.

II. Organizaciniai reikalai.
2007 m. įvyko 6 PLB valdybos posėdžiai (2 akivaizdiniai ir 4 elektroniniu būdu). Kiekvienas valdybos narys yra nors vienos srities komisijos
pirmininkas/ė. Kiekviena komisija
privalėjo pateikti Valdybai patvirtinti savo ilgalaikius ir trumpalaikius
veiklos planus ir komisijos sudėtį.
Valdyba patvirtino PLB atstovo Lietuvoje pareigas, teises ir atsakomybes bei patvirtino Valdybos darbo
gaires. Valdybos nariai pasidalijo atsakomybę už PLB XII Seimo rezoliucijų vykdymą. Norėdama geriau
susipažinti su kiekvieno krašto Lietuvių Bendruomenės veikla, galimybėmis ir veiklos apribojimais, Valdyba pravedė kraštų Lietuvių Bendruomenių apklausą. 2007 m. rugpjūčio
6–8 d. Kernavėje vyko pirmasis šios
PLB valdybos kadencijos rengtas
Kraštų Lietuvių Bendruomenių ir
Kraštų Jaunimo Sąjungų pirmininkų
suvažiavimas. Į suvažiavimą atvyko LR prezidentas Valdas Adamkus
ir LR Seimo pirmininkas Viktoras
Muntianas, kai kurie LR Seimo nariai. Po suvažiavimo Valdyba susitiko su LR ministru pirmininku
Gediminu Kirkilu. Suvažiavime 10
posėdžių metu aptartos svarbiausios
Lietuvių Bendruomenių veiklos sritys. Nuo 2007 m. gegužės 1 d. LR
Seimo nutarimu buvo sudaryta nauja
LR Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisija. Komisiją sudaro 9 LR Seimo nariai – po vieną
nuo kiekvienos Seimo frakcijos ir 10
užsienio lietuvių: penki JAV Lietuvių Bendruomenės tarybos išrinkti
atstovai ir penki Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės valdybos išrinkti atstovai iš kitų užsienio lietuvių bendruomenių. PLB valdyba patvirtino
PLB atstovų nuostatus, kurie nustatė
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šios komisijos narių išrinkimą ir jų
darbo gaires. Komisijoje Pasaulio
Lietuvių Bendruomenei atstovauja:
Aurelija Goris Norienė (Belgija),
Jadvyga Kuršelienė (Austrija), Joana
Kuraitė (Kanada), etninių kraštų atstovė Irena Gasperavičiūtė (Lenkija)
ir Rytų kraštų lietuvių bendruomenių
atstovas Antanas Rasiulis (Krasnojarskas, Rusija). Pirmasis Komisijos
posėdis įvyko 2007 m. spalio 15-19
d. Kitą Komisijos posėdį numatoma
surengti 2008 m. gegužės mėn.
III. PLB valdybos einamoji
veikla (PLB Seimo rezoliucijų vykdymas). 1. PLB valdybos pasiūlymai dėl politikos užsienio lietuvių
atžvilgiu tobulinimo. Atsižvelgiant
į didelę migraciją iš Lietuvos Lietuva vis didesnį dėmesį kreipia į
užsienio lietuvius. Pradėtos kurti
įvairios strategijos. Pirmoji strategija sukurta Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie LR Vyriausybės (toliau: TMID). PLB valdyba
kai kuriems planams bei nuostatoms
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nepritarė. Valdyba išryškino 6 svarbiausias sritis, kurių patobulinimas
leistų efektyviau panaudoti Lietuvos
skiriamą paramą užsienio lietuviams
bei kraštų Lietuvių Bendruomenių
patirtį stiprinant tarpusavio ryšį:
1.Būtina, kad TMID veiktų
per lietuvių bendruomenių kraštų
valdybas ir finansinės paramos užsienio lietuvių projektams skyrimą
svarstytų tik tuomet, kai projektams
pritaria ir juos patvirtina Bendruomenių valdybos; 2. PLB prašė ne tik
gauti iš TMID informaciją ir nutarimus, bet ir bendradarbiauti formuojant esminius sprendimus dėl užsienio lietuvių; 3. TMID privalėtų remti
išeivijos veiklą partnerystės pagrindais; 4. 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; 5. reikia administracine prasme atskirti tautinių
mažumų Lietuvoje reikalus nuo išeivijos (užsienio lietuvių) departamento, nes šios dvi sritys iš esmės
skiriasi; 6. 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.
PLB valdyba rekomendavo
sukurti Užsienio lietuvių ir Lietuvos ryšių koordinavimo komisiją.
PLB valdybos siūlomos Ryšių su
užsienio lietuviais Koordinavimo
komisijos tikslas, pareigos ir sudėtis buvo nubrėžti taip: 1.Vyriausybė
sukuria Užsienio lietuvių ir Lietuvos
ryšių koordinavimo komisiją, kuri
yra jai atskaitinga; 2. 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 rū-
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pintis 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. 3.Komisiją 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.
PLB valdyba atkreipė dėmesį, kad kuriant įvairias strategijas dėl
pasaulyje gyvenančių lietuvių verta
pasiremti (ligi šiol vieninteliu) LR
Seimo 1996 m. rugsėjo 2 d. politiniu
sprendimu, kai LR Seimo ir JAV LB
komisijai priėmė koncepciją „Integrali Tauta“. Ši koncepcija remiasi
Lietuvių Chartos ir Lietuvos Konstitucijos nuostatomis. Koncepcijos
politiniai principai yra šie – „Lietuvių tautą sudaro ir tėvų žemėje
gyvenantys, ir už jos ribų įsikūrę
pasaulio lietuviai. Juos į integralią
tautą jungia aukščiausioji tautos
bendruomenės organizacija – nepriklausoma valstybė“.
PLB valdyba rekomendavo
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.
Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija yra paruošusi Ekonominės migracijos reguliavimo strategiją ir jos įgyvendinimo priemonių
2007-2008m. planą, kurį Lietuvos
Vyriausybės priėmė 2007 m. balandžio 25 d. Šios Strategijos tikslas yra
„siekti, kad spartaus ekonominio augimo sąlygomis Lietuvos Respublikoje netruktų darbo jėgos ir išvengti
neigiamų migracijos proceso pasek-
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mių“. PLB valdyba teigiamai įvertino šią strategiją, tačiau pabrėžė, kad
jos sėkmė visų pirma priklausys nuo
sudarytų jai įgyvendinimo sąlygų.
2. Laidų užsienio lietuviams
transliavimas. 2007 m. Kultūros
ministerija parengė „Nacionalinių
transliuotojų informacinės sklaidos per sienas skatinimo koncepciją“. Ši Kultūros ministerijos koncepcija sukūrė galimybę vykdyti „TV
Lituanica“ projektą. PLB pirmininkė
Regina Narušienė aktyviai dalyvavo
visuose pasirengimo darbuose, specialios darbo grupės darbuose. 2007
m. rugpjūčio 10 d. susirinkime, kuriame dalyvavo ministras pirmininkas Gediminas Kirkilas ir PLB valdybos nariai, ministras pirmininkas
patvirtino „TV Lituanica“ projekto rėmimą. „TV Lituanica“ 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.
3. Balsavimas interneto pagalba. Rinkimų įstatymo tobulinimas. LR Seime buvo svarstomas
balsavimas internetu rinkimuose ir
referendumuose. PLB valdyba nusprendė remti Lietuvos ir užsienio
lietuvių balsavimą elektroniniu būdu su sąlyga, kad bus garantuota,
kad toks balsavimas teisėtas, saugus
ir nekorumpuotas. PLB nuomone,
prieš įdiegiant tokią sistemą, būtina gauti ekspertų išvadas. Taip pat
rekomendavo
tobulinti Rinkimų
įstatymą. Šiuo metu apie 400 000
Lietuvos piliečių, turinčių balsavimo teises, gyvena užsienyje. Tačiau,
remiantis galiojančiu rinkimų įstatymu, jiems priskirta tik viena rinkiminė apygarda.
4. Lietuvos Respublikos pilietybė. 2006 m. lapkričio 13 d. LR
Konstitucinis Teismas paskelbė savo
paaiškinimą, kad dabartinis Pilietybės įstatymas prieštarauja LR Kon-
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stitucijai. PLB valdyba inicijavo viešas diskusijas šiuo klausimu. 2007 m.
gruodžio 20 d. ministras pirmininkas
Gediminas Kirkilas savo potvarkiu
sudarė darbo grupę išnagrinėti LR
pilietybės sampratą, atsižvelgiant į
valstybės raidos tendencijas ir jos
geopolitinę padėtį. Darbo grupės
veikloje dalyvauti buvo pakviesta
PLB pirmininkė Regina Narušienė.
Tačiau ji nebuvo informuota apie
posėdžius ar pakviesta dalyvauti diskusijose ir svarstymuose. Todėl PLB
pirmininkė pateikė atskirą Valdybos
poziciją pilietybės klausimu, kuri iš
esmės skyrėsi nuo minėtos komisijos išvadų. PLB informavo ministrą
pirmininką, taip pat spaudą, kad šios
darbo grupės pasiūlymas suteikti
užsienio lietuviams „ypatingo ryšio
su Lietuva“ statusą nėra priimtinas.
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 „ypatingojo 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 iš PLB kraštų bendruomenių
gautas pasirašytas peticijas. 2007 m.
gegužės mėnesį Regina Narušienė,
JD, parengė pilietybės praradimo
Europos Sąjungoje klausimo teisinę
analizę (išvados paskelbtos „Lithuanus“, „Bernardinai“ bei PLB interneto svetainėse).
2007 m. rugsėjo mėnesį Vidaus reikalų ministerija pateikė parengtą Pilietybės įstatymo projektą.

PLB valdyba spalio 11 d. pateikė
savo poziciją, kurioje vienareikšmiai buvo pabrėžta, kad šis projektas neatitinka Konstitucinio Teismo
pateikto Konstitucijos paaiškinimo
(„raidės ir dvasios“).
2007 m. rugsėjo 12 d. LR Seimo narys Artūras Paulauskas pateikė
Seimui Nutarimo projektą 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“. PLB valdyba nepritarė referendumo rengimui.
Paaiškino, kad PLB neprašo dvigubos pilietybės be jokių apribojimų įteisinimo, o nori tik išsaugoti
lietuvių kilmės žmonių prigimtinę
teisę į LR pilietybę. 2007 m. spalio 17 d. Seime 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 savo rekomendacijas iki kovo 1 d. (daugiau informacijos: PLB
Visuomeninių reikalų komisijos pranešime: žr. „Pasaulio lietuvis“, Nr.
02(458)
5. „Pasaulio lietuvis“, www.
PLBe.org. 2007 m. „Pasaulio lietuvis“ (toliau: PL) buvo redaguojamas Vilniuje (redaktorė Audronė V.
Škiudaitė, redakcijos sekretorė A.
Jonušonytė), spausdinamas Lenkijos
lietuvių „Aušros“ spaustuvėje Punske. PL platinamas beveik visuose
pasaulio kontinentuose. Tai sukelia
taip pat daug administracinių sunkumų (skirtingi pašto išlaidų įkainiai,
sudėtinga platinimo sistema ir pan.).
PLB valdyba, nepaisant finansinių
sunkumų, priėmė sprendimą tęsti PL
leidybą, manydama, kad šis leidinys pagerina pasaulyje gyvenančių
lietuvių tarpusavio ryšius, užtikrina
informacijos sklaidą. Absoliuti prenumeratorių dauguma yra JAV. „Lietuvos paštui“ padidinus siuntimo

įkainius beveik dvigubai padidėjo
kaštai. PLB valdyba parengė projektus bei ieškojo paramos PL leidybai
Lietuvių fonde, Tautinių mažumų
ir išeivijos departamente, Kanados
fonde, ragino kraštų lietuvių bendruomenes populiarinti šį leidinį,
skatinti savo narius jį prenumeruoti
(parengtas specialus lankstinukas),
tobulino prenumeratos sistemą (taip
pat internetu). Priimtas sprendimas
visą PL turinį skelbti internete.
„Pasaulio lietuvio” prenumerata 2007 m.: JAV – 444, Lenkija –
65, Rytų kraštai – 62 (Rusija – 28),
Australija – 57, Kanada – 46, visa
Vakarų ir Vidurio Europa (be Lenkijos) – 47 (19 Vokietijoje), Pietų
Amerika – 23, Lietuva – 74 (dalis
platinama nemokamai bibliotekoms,
mokykloms, valstybės institucijoms).
PLB valdyba priėmė sprendimą įkurti atskirą svetainę www.
PLBe.org (kūrėjas ir svetainės administratorius: S. Birgelis, Punskas).
Joje galima rasti svarbiausią informaciją apie PLB istoriją bei nūdienos sprendimus, nuotraukų galeriją, naujienas. Iki 2007 m. pabaigos
svetainėje apsilankė 7500 lankytojų.
Daug naudingos informacijos apie
PLB taip pat galima rasti svetainėje www.lrs.lt (PLB skirtą dalį administruoja Virginija Grybaitė).
„Pasaulio lietuvio“ redagavimas, leidyba ir platinimas organizaciniu ir finansiniu požiūriu išlieka
vienas sudėtingiausių PLB valdybos
veiklos uždavinių.
6. Švietimas. XII PLB Seimo rezoliucijų vykdymas. - Dėl
užsienyje gyvenančių lietuvių studentų studijų galimybių Lietuvos
aukštosiose mokyklose. PLB Švietimo reikalų komisijos (toliau ŠRK)
narė, atsakinga už užsienio lietuvių
studentų studijų koordinavimą, Irena Gasperavičiūtė pateikė pasiūlymus dėl nuoseklios ir supaprastintos
informacijos šiuo klausimu parengimo bei pateikimo būsimiems studentams. ŠRK pasiūlė per balandžio
mėn. 21 d. susitikimą su ŠMM mi-
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nistre bei keletą susitikimų su TMID
atstovais, kad ŠMM ir TMID, Lietuvių namų ar Ozo mokyklos svetainėse būtų pateikta supaprastina
informacija, pasiekiama tėveliams.
Remiantis šiuo pasiūlymu buvo pakeistos kai kurios interneto svetainės
ar sukurti jose specialūs poskyriai.
-Dėl mokytojų, dirbančių užsienio lietuvių mokyklose. ŠRK iškėlė klausimą dėl mokytojų darbo
stažo pripažinimo, užsienio lituanistinės mokyklėlės statuso ir mokymo
įvertinimo, bendradarbiavimo su
Lietuvos įstaigomis gerinimo. Sprendžiant švietimo klausimus TMID buvo surengęs du seminarus. Diskusijų
ir ilgų svarstymų išdavoje LR Vyriausybei pateikti konkretūs pasiūlymai. Svarbesni jų – pripažinti
kvalifikuotų pedagogų, sukaupusių
darbo stažą Lietuvoje ir šiuo metu
dirbančių lituanistinėse mokyklose,
darbo stažą, sudaryti sąlygas Pietų
Amerikos lietuviams studijuoti Lietuvoje pagal tam specialiai sudarytą vienerių metų mokymo programą,
pritaikytą jų mokslo metams (nuo
kovo iki gruodžio mėn.), pasinaudojant jau esama Vilniaus vidurinės
mokyklos „Lietuvių namai“ baze,
susisteminti ir išplatinti informaciją apie užsienio lietuvių mokymosi
galimybes Lietuvos aukštosiose mokyklose.
2007 m. spalio 10 d. LR Seimo švietimo komiteto posėdyje buvo
svarstomos užsienyje dirbančių Lietuvos mokytojų socialinių garantijų
problemos.
PLB Švietimo reikalų komisija inicijavo „Lituanistinių mokyklų bendrųjų nuostatų“ peržiūrėjimą.
2007 m. lapkričio mėnesį vyko Bendruomenių apklausa bei sudaryta
darbo grupė, į kurią įeis ŠRK narės
Jūratė Caspersen ir Vaiva Vėbraitė,
ŠMM, TMID bei VU lituanistinių
studijų katedros atstovai. Ši grupė
turėtų pradėti veikti nuo 2008-ųjų
pradžios.
- Dėl Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir Pasaulio Lietuvių
Jaunimo Sąjungos vardų rašymo.
Gautas Valstybinės lietuvių kal-
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bos komisijos atsakymas, kad pagal
1997-06-19 nutarimą Nr. 60, nustatantį aukščiausiųjų valstybinės valdžios ir tarptautinių organizacijų ir
jų vyriausiųjų organų pavadinimų rašymą didžiosiomis raidėmis, PLB ir
PLJS negali būti rašomos didžiosiomis raidėmis, nes jos yra visuomeninės organizacijos. 2007 m. birželio 6
d. minėtu klausimu PLB Valdyba dar
kartą kreipėsi į LR Vyriausybę.
- Dėl Vasario 16-osios gimnazijos. Rezoliucijos uždavinys yra
remti šią švietimo instituciją. ŠRK
2007-aisiais atnaujino ryšius su PLB
valdybos atstovu Vasario16-osios
gimnazijos kuratorijoje Antanu Karčiausku. Komisijos pavedimu Antanas Karčiauskas perdavė komisijos
nuomonę gimnazijos kuratorijos posėdyje 2007 balandžio 14 d. Gimnazijoje vykusio „Draugystės tilto“
metu ŠRK pasiūlė konkrečias priemones, padėsiančias stiprinti Vasario 16-osios gimnaziją ir jos atliekamus uždavinius.
ŠRK komisija dirbo ir kitus, nesusijusius su PLB Seimo rezoliucijų vykdymu, darbus. Jų tarpe
– svarbiu veiklos baru buvo akademiniai klausimai.
7. Sielovados ir Pietų Amerikos reikalai. Sielovados ir Pietų
Amerikos lietuvių reikalais rūpinosi prelatas Edmundas Putrimas. Jis
nuolat teikė paramą toms lietuvių
bendruomenėms, kurios susidurdavo su įvairiomis problemomis sielovados gimtąja kalba srityje, rėmė ir
padėjo organizuoti Pietų Amerikos
lietuvių veiklą.
Svarbiausi 2007 m. įvykiai:
sausio mėn. įvyko X Pietų Amerikos Lietuvių Jaunimo Suvažiavimas
Brazilijoje; dalyvauta Vasario 16 d.
minėjimuose (bei pasirengimo darbuose) Montevideo (Urugvajuje),
San Paulo (Brazilijoje) ir Kovo 11osios minėjime Buenos Aires (Argentinoje); 2007 m. balandžio 26
d. Philadelphijoje; JAV įvyko JAV
Lietuvių katalikų sielovados konferencija; sausio 5-13 d. vyko XI Pietų Amerikos Jaunimo Suvažiavimas

Pasaulio lietuvis / 2008 Kovas

Argentinoje.
Planai 2008 m.: vasario-kovo mėn. planuojami Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo jubiliejiniai
minėjimai Montevideo (Urugvajuje), San Paulo (Brazilijoje) ir Buenos Aires; vasario 29-kovo mėn. 2 d.
Pietų Amerikos lietuvių bendruomenių pirmininkų ir draugijų suvažiavimas Buenos Aires; balandžio 26 d.
įvyks II JAV Lietuvių katalikų sielovados konferencija Chicagoje; rugsėjo mėn. vyks Šiluvos Šv. Marijos
400 m. jubiliejaus proga rengiama
maldininkų kelionė į Lietuvą.
8. Socialiniai reikalai. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Socialinių reikalų komisija (toliau: SRK)
vykdė veiklą, remiantis darbo plane
pateikta komisijos veiklos misija:
„Koordinuoti ir padėti įvairiuose užsienio kraštuose gyvenantiems lietuviams gauti reikiamą informaciją
socialinių garantijų klausimais, rūpintis pagalbos teikimu Lietuvai bei
sudaryti efektyvesnį ryšių ir pagalbos tinklą tarp lietuvių bendruomenių, konsulatų bei ambasadų ir valstybės institucijų Lietuvoje“.
Įgyvendinant šiuos planus
2007 m. buvo parengti projektai,
skirti svarbiausių socialinių klausimų sprendimui: „Socialinių reikalų komisijos konsultacinio centro
ir interneto svetainės sukūrimas“,
Konferencija-seminaras „Užsienyje gyvenančių ir keliaujančių į
užsienį lietuvių socialinės rūpybos
klausimai“ bei „Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės Socialinių reikalų
interneto svetainė prie PLB“.
SRK 2007 m. parengė ir LB
kraštų pirmininkams išplatino anketą, skirtą socialinių klausimų aktualumui įvairiuose kraštuose įvertinti.
Atlikta surinktų duomenų analizė.
Remiantis šiais duomenimis bus kuriamos ir įgyvendinamos atitinkamos priemonės, leisiančios užsienio
lietuviams lengviau spręsti iškylančias socialines problemas.
Daug dėmesio skirta konsultacinio-informacinio centro steigimo
galimybėms aptarti. Atlikta analizė
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rodo, kad tai pagerintų informacijos
teikimą, sustiprintų įvairių įstaigų
veiksmų koordinavimą bei teikiamą
paramą padarytų labiau prasmingą.
9. Kultūros reikalai. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Kultūros
reikalų komisija (toliau: KRK) 2007
m. stengėsi įgyvendinti savo veiklos
plane numatytas priemones. Pagrindiniai veiklos tikslai buvo šie: lietuviškos kultūros ir tautinio tapatumo
išsaugojimas, informacijos apie Lietuvą ir jos kultūrą sklaida, dalijimasis menine patirtimi kultūrinių mainų
dėka. 2007 m. vykdyti du reikšmingi projektai: Ambasadorių programa
bei „Netikėčiausi susitikimai“.
„Ambasadorių
programos”
tikslas – paskatinti žmones skleisti
žinią apie Vilnių bei Kultūros sostinės renginius, didinti jo žinomumą užsienyje. Norą dalyvauti šioje
programoje pareiškė 11-kos lietuvių
bendruomenių atstovai. „Netikėčiausių susitikimų“ projektas skirtas
Lietuvos tūkstantmečio paminėjimo
jubiliejui, Vilniui – Europos kultūros
sostinei, visiems kraštams, priklausomai nuo kiekvieno krašto bendruomenės pajėgų, norų ir poreikių.
Dalyvauti gali kolektyvai, pavieniai
menininkai, įvairių meno sričių atstovai, nepriklausomai nuo jų amžiaus, norintys savo darbais garsinti Lietuvą. Pirmasis projekto etapas
2007 m. jau įvyko Paryžiuje.
10. PLB Atstovybė Lietuvoje. PLB atstovybė Lietuvoje (būstinė Vilniuje) vykdo PLB valdybos
pavestus darbus, atstovauja jai įvairiose Lietuvos institucijose. PLB
atstovas Lietuvoje Gabrielius Žemkalnis dirba visuomeniniais pagrindais. Sprendžiant pasaulio lietuvių
problemas palaikomi nuolatiniai ryšiais su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Socialinių įstaigų
priežiūros ir audito departamentu
(tremtinių klausimai), Švietimo ir
mokslo ministerija, Užsienio reikalų
ministerija, Vidaus reikalų ministerija – Migracijos departamentu, LR
Seimu, Išeivijos institutu, Užsienio

lietuvių rėmimo centru, vidurine
mokykla „Lietuvių namai“, Valdovų
rūmų rėmimo fondu, Prezidentūra,
LR Archyvų departamentu.
PLB atstovas Lietuvoje atstovauja PLB valdybai šiose darbo grupėse: TMID Koordinacinėje taryboje – užsienio lietuvių bendruomenių
ir užsienio lietuvių švietimo įstaigų
projektų ir paramos prašymų analizavimas ir vertinimas; Ekonominės
migracijos reikalų komisijoje (Socialinės apsaugos ir darbo ministerija); Prezidento dekretu sudarytoje
apdovanojimų taryboje; „Auksinės
paukštės“ skyrimo (apdovanojimo)
komisijoje – Lietuvių liaudies kultūros institutas; Valdovų rūmų komisijoje – atstovaujant PLB valdybos
pirmininkei, Dvigubos pilietybės
(Pilietybės įstatymo pakeitimo) darbo grupėje.
PLB Atstovybė bendradarbiauja su TMID, kartu rūpinasi metinių PLB ir LJS kraštų valdybų pirmininkų suvažiavimų organizaciniais
klausimais, sprendžia finansinius ir
techninius klausimus (2007 m. suvažiavimas vyko Kernavėje).
PLB Atstovas atstovauja PLB
valdybai įvairiuose renginiuose ir
minėjimuose, dalyvauja iškilminguose LR Seimo posėdžiuose, išreiškia PLB valdybos nuostatas bendraujant su spaudos atstovais.

IV. Veiklos apibendrinimas.
Apibendrinant galima teigti, kad
PLB valdyba 2007 m. stengėsi nuosekliai įgyvendinti XII PLB Seimo
numatytus uždavinius. Aktyvi PLB
valdybos pozicija svarstant užsienio
lietuviams skirtas įvairias strategijas
pagerino PLB ir Lietuvos valstybės
institucijų tarpusavio dalykinį dialogą. Tokiu būdu PLB balsas buvo
girdimas ir neabejotinai buvo naudingas tiek Lietuvos valstybei, tiek
užsienio lietuviams.
PLB valdyba 2007 m. paskatino atvirą ir viešą diskusiją Lietuvos
Respublikos pilietybės išsaugojimo
klausimais. Ši diskusija labai svarbi,
nes lemia tolesnę valstybės ir jos piliečių tarpusavio ryšio kokybę. Manau, tai buvo vienas didžiausių 2007
m. PLB laimėjimų. Reikia tikėtis,
kad šiuo metu vykstanti intensyvi
teisinė analizė ir politinės diskusijos greitu laiku padės žengti antrąjį svarbų žingsnį – bus surasti patys
geriausi politiniai ir teisiniai sprendimai, išsaugantys lietuvių prigimtinę teisę į LR pilietybę.
PLB valdybos veiklą sustiprino priimtas sprendimas įkurti įvairių
veiklos sričių komisijas. Į jų sudėtį įėjo daug veiklių, kompetentingų
įvairių sričių specialistų. Tai praturtino PLB valdybos darbą, leido atlikti daug papildomų, neatidėliotinų
uždavinių.

atkelta iš 5 psl.
kviečiu jus būti aktyviais ir atsakingais Lietuvos ir Britanijos pilietinės visuomenės nariais. Jungtinė
Karalystė kilniai ir svetingai atvėrė
jums duris, tad jūs privalote gerbti
savo naujos tėvynės įstatymus. Neabejoju, kad jūs, daugeliui Britanijos
žmonių būdami tiesioginiu ryšiu su
Lietuva, esate pavyzdingi ir garbingi
Lietuvos ambasadoriai. Negaliu įsivaizduoti geresnės lietuvių bendruomenės Britanijoje nei tokios, kuri
pasižymi dvejopu patriotizmu: meile savo naujai tėvynei ir ištikimybe
savo etninėms šaknims. Teišsipildo
jūsų svajonės ir tebūna jūsų darbai

visada verti Lietuvos ir Britanijos
pagarbos.
Didelė ir gerai organizuota
Lietuvių Bendruomenė Britanijoje padeda kurti naujus draugystės ir
partnerystės ryšius tarp mūsų tautų.
Tai leidžia Lietuvai ir Jungtinei Karalystei toliau stiprinti politinius bei
kultūros saitus, plėsti prekybą bei
investicijas ir skatinti mokslo bei regionų bendradarbiavimą. Tikiuosi,
kad pasinaudosime šiomis plačiomis
galimybėmis, kad dar labiau suartintume mūsų tautas ir sustiprintume jų
gebėjimą siekti bendrų tarptautinės
dienotvarkės tikslų.
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KANADOJE

AMB. GINTĖ DAMUŠYTĖ
JAV visuomenės veikėjų Jadvygos ir Adolfo Damušių šeimoje
Detroite gimusi ir JAV aukštuosius
diplomatijos mokslus baigusi ambasadorė Gintė Damušytė pradėjo eiti ambasadorės pareigas Kanadoje.
Pastaruosius dvejus metus ji buvo
Lietuvos užsienio reikalų ministerijos ambasadorė ypatingiems pavedimams ir kuravo Afganistano provin-

Gintė Damušytė – Lietuvos
ambasadorė Kanadoje
cijos atkūrimo grupę.
„Lietuvos žinioms“ duotame
interviu ambasadorė sakė: „Paradoksas – du mano broliai gimė Lietuvoje, bet jie negrįžo gyventi į gimtąjį kraštą, liko Amerikoje. Kai 1997
metais mūsų tėvai, jau būdami brandaus amžiaus, parvyko į Vilnių, manęs ilgai neapleido mintis, kad ir aš
turiu grįžti su jais. Taip ir padariau.
Čia yra mano tikrieji namai“.
Į Kanadą kartu su dukra atvyksta ir 92 metų Gintės mama Jadvyga Damušienė. Tėvo, žinomo ateitininko, mokslininko, 1941 metų
birželio sukilimo dalyvio, Laikinosios vyriausybės nario, profesoriaus
Adolfo Damušio šeima neteko prieš
penkerius metus.
Gintė Damušytė, kaip ir jos
tėveliai, nuo jaunystės buvo aktyvi
visuomeninkė, Lietuvos reikalų išeivijoje gynėja. Baigusi politinius
mokslus ir istoriją universitete ji dirbo Lietuvių Bendruomenės Informaciniame centre New Yorke, redagavo pranešimus spaudai ir užsienyje
platino Lietuvos pogrindžio spaudą,
pvz., „Lietuvos Katalikų Bažnyčios
kroniką“ anglų kalba. Todėl nenuostabu, kad, Lietuvai tapus nepriklausoma valstybe, Gintė Damušytė įsi-

jungė į tarnybą Lietuvai. Diplomatinę tarnybą ji pradėjo New Yorke, kai
Lietuva 1991 metų rugsėjo 17 dieną
buvo priimta į Jungtinių Tautų Organizaciją ir čia buvo įsteigta atstovybė. Ją pakvietė dirbti tuometinis
Lietuvos ambasadoriaus JT Anicetas Simutis. 2001 metais prezidento dekretu ji buvo paskirta Lietuvos
nepaprastąja ir įgaliotąja ambasadore prie Šiaurės Atlanto sutarties
organizacijos (NATO) bei Europos
Sąjungos, nors tuo metu Lietuva dar
nebuvo NATO narė.
„Prieš septynerius metus tas
paskyrimas man buvo ypač svarbus.
Iš dalies jis pakeitė mano gyvenimą
– pagaliau atsidūriau arčiau Lietuvos“, – sakė ambasadorė žurnalistui.
Dirbdama LR atstovybėje NATO ji
tęsė šalies integracijos į NATO procesą, kuris atvedė Lietuvą į visateisę
narystę. Patekusi į NATO sprendžiamąjį organą – Šiaurės Atlanto tarybą
– ji buvo pirmoji moteris ambasadorė šios organizacijos istorijoje, tokio
aukšto rango pareigūnė, peržengusi
būstinės slenkstį. Tuometinis NATO
generalinis sekretorius George’as
Robertsonas posėdžius pradėdavo
kreipdamasis: „Gerbiamoji ponia ir
ponai“...

Pietų Amerikos lietuvių bendruomenių ir draugijų vadovų suvažiavimui
Man malonu pasveikinti Jus, Pietų Amerikos lietuvių bendruomenių ir draugijų vadovus, susirinkusius į neeilinį renginį. Šis suvažiavimas suteikia neįkainojamą galimybę sužinoti ir sugrįžus į savo draugijas paskleisti visiems lietuviams rūpimą, svarbią ir naudingą informaciją dvigubos pilietybės, grįžtamosios migracijos klausimais.
Diskutuoti, apsikeisti požiūriais ir mintimis apie lietuviško identiteto išsaugojimą Pietų Amerikoje, bendradarbiavimo tarp lietuviškų draugijų stiprinimą. Suvažiavimo programoje ir ypatingos svarbos klausimas – „Nemuno“
draugijos 100 metų veiklos sukakties šventės parengimas. Ši sukaktis atskleidžia jūsų, brangūs lietuviai, stiprybę,
pasiaukojimą lietuviškai veiklai, meilę Tėvynei ir įrodo, kad lietuviškas identitetas ir svarbiausios vertybės – meilė
savo kalbai ir Tėvynei – bus išsaugotos!
Dar kartą sveikinu visus Suvažiavimo dalyvius ir linkiu įdomių ir vaisingų diskusijų!
Regina Narušienė
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdybos Pirmininkė
2008 m. vasario 29 d.
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Kaip gražios svajonės pavirsta realybe
arba pokalbis su teatrą mylinčiu žmogumi

TORONTO VAIKŲ DRAMOS GRUPĖ SU
Su Daiva Botyriene, ramiu,
švelniu ir kukliu žmogumi, kalbamės jos šviesiuose, saulėtuose namuose, ant kurių sienų puikuojasi ir
šiuolaikiniai draugų tapyti paveikslai, ir šeimos nuotraukos, kuriose
– ir jos vestuvės su vilkaviškiečiu
Narimantu Botyriumi, ir sūnus Tomas, kūdikių ropojimo varžybų čempionas, dabar – vidurinės mokyklos
mokinys, ir mažytė mėlynakė dukra
Linutė. Yra ten ir viena nuotrauka,
išsiskirianti iš kitų: joje giminė, kuri pokario metais buvo išsklaidyta.
Daivos senelis Pranas Šukevičius,
išslapstęs savo vaikus nuo pokario
išvežimų į Sibirą, pats pakliuvęs į
Vokietiją, vėliau laivu atplaukęs į
Kanadą. Tik maždaug po dvidešimties metų jam pavyko vėl susitikti su
žmona Konstancija, kuri atvyko gyventi į Kanadą. Čia vėliau abu sene-

GERBĖJAIS PO SPEKTAKLIO

„BULVINĖ PASAKA“. ALDO MINKEVIČIAUS NUOTR.

lius ir palaidojo pati Daiva su savo
mama, buvusia Kauno J. Gruodžio
aukštesniosios mokyklos mokytoja metodininke Aldona Šukevičiūte
Šikšniene.
– Daiva, kada atvykote į Kanadą?
– 1989 m., kai baigiau Kauno
Politechnikos universiteto Mechanikos fakultetą.
– Kodėl į KP universitetą?
Kodėl Mechanikos fakultetą? Esate
labai meniškos prigimties. Taip sako ir vietiniai lietuviai: gabi menui.
– Turėjau tokią svajonę – studijuoti režisūrą, bet mama neišleido
į Vilnių. Ji norėjo dukters muzikės.
Liepė man groti. Baigiau muzikos
mokyklą, akordeono klasę. O mechaniką pasirinkau todėl, kad ten

įstojo mano draugės. Paskaičiau,
kokiame fakultete ko moko, ir man
labiausiai tiko mechanika. Bet dabar
tikrai nesigailiu ir esu labai dėkinga
savo mamai, kad mano gyvenimas
susiklostė būtent taip.
– Visą gyvenimą domitės
scenos menu. Ir Kanadoje, Toronte, esate vaikų dramos grupės įkūrėja. Iš kur šitie sugebėjimai?
– Tik vėliau supratau, kad iš
mamos... Nuo pat vaikystės žavėjo
teatras, ypač – pasakų pastatymai.
Esu mačiusi visus Kauno dramos teatro spektaklius vaikams, pats mėgstamiausias iš jų buvo „Merė Popins“.
Dar besimokydama Kauno „Saulės“
vidurinėje mokykloje (tada buvo
Aleksonio vidurinė) su draugėmis
sužinojome, kad Mokytojų namuose yra vaikų dramos būrelis. Ten ir
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rutos romaną. Aš vaidinau davatką. Paskui su
mumis dirbo aktorius
Sakalas
Uždavinys.
Statėme komedijas.
Bent kartą per savaitę žiūrėdavome vaidinimus Kauno valstybiniame dramos teatre
arba operas ir operetes
– Kauno muzikiniame
teatre, su draugėmis
važiuodavome ir į Vilnių. Žavėjausi režisieriais Jonu Vaitkumi ir
Gyčiu Padegimu, labai
mėgau aktorius D. Kazragytę, R. Adomaitį, N.
Lepeškaitę, A. Masiulį,
J. Onaitytę, R. Varnaitę... Vilniaus Operos
ir baleto teatre mačiau
tikriausiai visas to meto operas: ir „Aidą“, ir
„Normą“, arijos iš kurios iki šiol tebeskamba...
Daug spektaklių
mačiau per televizorių.
DAIVA IR NARIMANTAS BOTYRIAI FLORIDOJE SU Nemirtingos tos koSŪ NU MI T O MU IR DUK RE LE L I NU TE
medijos – J. Keturakio
„Amerika pirtyje“, B.
Sruo
gos
„Do
bi
lėlis penkialapis“...
nuėjome. Geriausiai atsimenu SauBuvo tokie labai įdomūs stulutės vaidmenį. Tai tokia mergaitė,
kuri eina per stebuklingas pasaulio dijų metai, kuriuos baigusi iš karto
šalis: gėlių šalį, lėlių šalį... Vaidinau išskridau į Kanadą aplankyti ten gydaugybėje pjesių ir pasakų. Važiuo- venančios savo mamos.
davome į gastroles, todėl vadovai tu–Ir likote Kanadoje.
rėjo skambinti mokykloms, kad mes
– Ir likau Kanadoje gyventi su
kartais negalėsime ateiti į pamokas.
Taip mokykla ir sužinojo apie mano savo šeima. Juk čia po karo mano sevaidinimus. Tada jau turėjau ir mo- nelis su visais kitais „dypukais“ kūrė
kykloje vaidinti. Organizuodavau Lietuvių Bendruomenę, statė bažnymokyklos renginius, ir man labai pa- čią, įsteigė Toronto lietuvių mokyklą. O aš Kanadą pažinojau dar vaitikdavo.
Įstojusi į KP universitetą nuė- kystėje – iš jo atsiųstų siuntinių.
jau į dramos klubą, kuriam vadova– O kaip gyvenote čia be
vo Kauno Valstybinio dramos teatro
aktoriai Leonardas Zelčius, Danutė dramos, scenos, vaidinimo?
– Be scenos negyvenau. Jos
Jurkonytė, Vytautas Grigolis. Ten
pradėjau mokytis rimčiau scenos ieškojau. Bažnyčioje kažkas parodė
meno. Patys siūdavome rūbus vai- „Aitvaro“ dramos grupės aktorių Aldinimams, patys rūpinomės scenos gį Kyną. Jis mane ir pakvietė į Aldekoracijomis. Labiausiai įsiminė donos Biškevičienės vadovaujamą
„Baltaragio malūnas“ pagal A. Bo- grupę. Ten sutikau labai puikių žmo-
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nių: S. Ramanauską, V. Tasecką, A.
Totoraitienę, B. Tarvydą, V. Štuikį.
Iš pradžių vaidinau. Paskiau man pasiūlė pačiai statyti spektaklius. Tada
ir pastatėme K. Sajos „Moterį, einančią per lietų“ bei jo komediją „Melų diena“. Su suaugusiaisiais buvo
lengva dirbti, tuo labiau, kad visi jau
žinojo, ką reiškia darbas scenoje.
Teko dirbti ir su E. Dauguvietyte Kudabiene, tada vadovavusia Hamiltono teatrui „Aukuras“,
ruošiant poezijos vakarus ir statant
spektaklį. Ji buvo labai gabi aktorė
ir režisierė, kiekviena jos pastaba
buvo taikli. Gaila, kad ji nebespėjo
pabaigti spektaklio, R. Tomos „Aštuonios mylinčios moterys“. Baigė jį
jos dukra D. Kudabaitė.
Po to darbo scenoje kiek sumažinau, nes pradėjau studijas Ryerson universitete, kur mokiausi mechaninės inžinerijos. Studijos atėmė
labai daug laiko. Paskaitos – nuo
aštuntos valandos ryto iki šeštos valandos vakaro. Egzaminai, visokiausi darbai, užduotys – nebespėdavau.
Gimė sūnus, ir tada scenai laiko nebeliko, nors jos labai ilgėjausi. Sūnui paaugus su aktoriumi Laisviu
Širvinsku ir Dariumi Stasiulevičiumi
įkūrėme vaikų dramos grupę „Žalios
lankos“.
– Kodėl kilo mintis kurti
vaikų dramos grupę?
– Visada domėjausi kūriniais
scenai. Jų ieškodavau, juos skaitydavau, o kartą radau D. Čepauskaitės pjesę vaikams „Bulvinė pasaka“.
Ir tada jau žinojau, kad tą pjesę turiu
pastatyti – ji pati pasiprašė į sceną.
Vadinasi, reikia burti vaikus. Kol į
premjerą buvo pakviesti žiūrovai,
truko maždaug pusę metų. Esame
sukūrę ir spektaklį „Aš vejuos vasarą“ pagal V. Palčinskaitės pjesę.
Teatras padeda atsikratyti
įvairių baimių, suteikia pasitikėjimo savimi, drąsos kalbėti publikai,
peržengti jautrią ribą tarp žiūrovo
ir scenos. Bedirbant su vaikais, repeticija po repeticijos, matyti, kaip
vaikai darosi drąsesni, atsiranda
analizavimo įgūdžiai, o svarbiausia
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– jie geriau išmoksta skaityti ir kalbėti lietuviškai. Scena skatina vaikų kūrybiškumą, kiekvienas etiudas
priverčia susimąstyti, improvizuoti.
Kuo dažniau tai darome, tuo labiau
jiems tai patinka, prašo daugiau ir
daugiau.
– „Bulvinę pasaką“ rodėte
ir Chicagos lietuviams. Iš žiūrovų
girdėjau daug gerų žodžių apie abi
pjeses. O ką statote dabar?
–Kompozitoriui Valdui Ramanauskui pasiūliau parašyti muziką K. Inčiūros pasakai „Eglė žalčių
karalienė“. Jis parašė, ir jam labai
puikiai pavyko. Dabar repetuojame
kartu: jis muziką, dainas, aš – visus
scenos dalykus. Taip pat repetuojame ir D. Čepauskaitės „Nematomi
karaliaus drabužiai“. Tai ir komiškas
kūrinys, ir labai pamokantis.
–Kur randate pjesių vaikams?
–Rasti gal ir ne taip sunku: pavartai knygas, panaršai internetą. Tik
suieškoti tokį kūrinį, kuris iš karto
patiktų, kuriame būtų tas „kažkas“,
kuris jį iš karto padarytų patrauklų,
yra nelengva. Parašiau laiškus Šiaulių dramos teatro režisieriui ir aktoriui V. Kupšiui bei dramaturgei ir
aktorei D. Čepauskaitei ir paprašiau
pjesių vaikams. Jie man atsiuntė jų
gausybę. Taip gavau ir „Nematomus
karaliaus drabužius“.
–Jūsų spektaklių scenografija labai graži. Gražūs ir mažųjų
aktoriukų rūbai. Kas tie scenoje
nematomi padėjėjai?
–Turime labai daug gerų žmonių, kurie aukoja savo laiką ir talentą. Iš Lietuvos atvykusi keramikė
Akvilė Liaugaudaitė Minkevičienė
yra tų tikrai gražių scenos dekoracijų, reklaminių programų ir skelbimų
autorė. Kanadietė rūbų dizainerė Ramunė Stravinskaitė ne tik kuria personažams drabužius, bet ir pati juos
siuva. Viskas – jos pačios išlaidos.
Vaikus aprengia nuo galvos iki kojų: ir galvos apdangalas, ir kojinės,
ir visi rūbeliai. Muzikė Vilma Saba-

liauskienė ir kompozitorius Valdas
Ramanauskas yra puikūs muzikos
kūrėjai. Esame dėkingi ir rėmėjams:
KL Fondui, „Prisikėlimo“ ir „Paramos“ kredito kooperatyvų bankams
už finansinę paramą, „Prisikėlimo“
parapijai – už nemokamai suteikiamas patalpas.
–Papasakokite apie mažuosius aktorius, apie darbą su jais.
–Repetuojame vieną kartą per
savaitę. Iki premjeros likus mėnesiui renkamės porą kartų per savaitę. Yra labai daug norinčių vaidinti,
bet aš negaliu visų priimti, nes tiesiog nespėčiau dirbti su visais. Mano būrelio vaikai, pajutę, ką reiškia
vaidinti scenoje, prisilietę prie šios
rūšies meno, baigę pagrindinę anglų
mokyklą, renkasi toliau mokytis vidurinėse meno mokyklose. Tokie yra
jau du, kuriems patirtis „Žaliose lankose“ yra kaip laiptukas į aukštesnio
lygio studijas. Jiems ten įstoti padeda
ir mūsų nuotraukos, ir rekomendacijos, ir aš tuo labai džiaugiuosi. Viena
iš mūsų mergaičių, Daina Norkutė,
dainuojanti prestižiniame vaikų operos chore „Canadian Opera Company“, kviečiama taip pat vaidinti vaikiškų vaidmenų įvairiose operose.
Ateities planuose yra mano
grupės pasirodymai anglakalbiams.
Visi vaikai kalba angliškai, ir tai, ką
jie moka lietuviškai, puikiausiai gali pasakyti kita kalba. Tiesiog noriu
juos išvesti į platesnę auditoriją, kad
jie suvoktų, jog tai, ką mes darome,
yra įdomu ne tik lietuvams. Be to,
juk dauguma jų, deja, ir gyvens Kanadoje, toje anglakalbių aplinkoje...
–Artimiausi žmonės pritaria
Jūsų pomėgui, tiesa? O Tomą atsimenu iš literatūros pamokų, kur
jis labai noriai pradėdavo diskusijas ir būdavo aktyvus jų dalyvis,
nuosekliai gindavo savo nuomonę,
mokėdamas pasiremti kūriniu. Tai
gal mamos nuopelnas?
–Sūnus tiesiog išaugo scenoje, nuo mažens deklamuodavo eilėraščius. Dabar jis, devintokas, yra
mano didžiausias pagalbininkas. Jis

ir vaidina, ir pateikia užduotis dramos grupei, ir jo vadovaujami vaikai
sugalvoja įdomių improvizacijų, kol
aš dirbu su kitais. Man labai padeda
mano vyras Narimantas. Jis gaisrininkas, bet moka ir dekoracijas kalti, ir puikiai vaidina... Vaidina dukra
Linutė. Ji dabar antroje klasėje. Mano mama rašys pjesę mano grupei. Ji
labai gabi, turi patirties ruošiant visokiausius minėjimus ir šventes, nes
ji tai daug metų darė Lietuvoje.
–Mechaninė inžinerija ir scena atrodo tokie tolimi dalykai...
–Iš pradžių gal taip ir atrodo,
tačiau taip nėra. Aš dirbu labai kūrybingą darbą. Ką tik baigiau savo
naujausią produktą – Camaro GM
mašinai jungiklių dėklą, kuris būna
įmontuotas mašinos vaire. Įvertinimai buvo labai geri, ir greitai bus
pradėta masinė šių dėklų gamyba.
Dirbu kompanijoje „Omron electronics“, kur mano darbu labai patenkinti... Manau, kad mano studijos
Kaune, Mechanikos fakultete, buvo
labai geras pasirinkimas.
–Dirbate ir Toronto Maironio lietuvių mokykloje. Spėjate?
– Į Maironio mokyklą patekau
atsitiktinai. Nuvedžiau dukrytę į jaunesniųjų darželį, o ji pradėjo verkti ir nenorėjo manęs paleisti. Taip ir
pasilikau. Kaip spėju? Beveik nebespėju. Bet iš kažkur atsiranda tos
energijos. Gal dėl to, kad patinka
dirbti su vaikais. Man pati didžiausia kūryba ir yra – dirbti su vaikais,
įgyvendinti savo visas idėjas, kurios
ateina pačios, besiklausant muzikos,
beskaitant poezijos ar kitas knygas,
važiuojant mašina ar svajojant. Vaikai labai skirtingai atlieka užduotis.
Turbūt menas – aukštesnės jėgos, tik reikia jas mokėti suprasti ir
priimti į save. Tikiu, kad visos mūsų svajonės visuomet taps realybe,
tik reikia labai norėti. Ir jos turi būti
gražios. Aš dar turiu daug svajonių,
kurias tikiuosi paversti realybe...
Kalbėjosi
Rima Žemaitytė de Iuliis
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ŠVEICARIJOJE

„Ratas“ pajudėjo

ŠVEICARIJOS LIETUVIUKAI SUSIRINKO Į „RATĄ“
2008 m. vasario 3 d. Lietuvos
misija prie Jungtinių Tautų biuro ir
kitų tarptautinių organizacijų prisi-

pildė neįprasto šurmulio. Čia rinkosi
ne solidūs Lietuvos atstovai, o ikimokyklinio amžiaus lietuvių kilmės

vaikučiai. Darydami trispalves karūnas, šokdami ratelius, klausydami
pasakėlių, skanaudami pyragų šventėme lietuviukų semadieninio darželio „Ratas“ atidarymą.
Ambasadoriui E. Borisovui
svetingai priglaudus ir Šveicarijos
Lietuvių Bendruomenei finansiškai
parėmus nuo šiol du kartus per mėnesį mažieji lietuviukai ir puslietuviukai galės lavinti lietuvių kalbos
žodžius, pasisemti žinių iš senosios
ir šiuolaikinės lietuvių kalbos lobyno, susipažinti su tradicijomis ir papročiais, kartu švęsdami kalendorines lietuvių liaudies šventes.
Šiuo metu tai yra vienintelis
lietuvybės skleidimo centras mažiesiems ne tik Ženevos regione, bet ir
visoje Šveicarijoje. Nuo narių aktyvumo ir geranoriškumo priklausys
visuomeniniais pagrindais organizuojamo darželio „Ratas“ sėkmė. Tikimės, kad mūsų visų kilnūs siekiai
ir atkaklus darbas duos ilgalaikių rezultatų.
Kristina Seggewiss ir Eglė Kačkutė
„Rato“ steigėjos

Mirė Irena Aldona Kaestli Augevičiūtė
2008 m. sausio 23 d., baigdama 88-uosius metus, Berno senelių
slaugos namuose mirė Šveicarijos
Lietuvių Bendruomenės narė, ilgametė bendruomenės sekretorė-iždininkė Irena Aldona Kaestli Augevičiūtė.
Išeina žmogus Anapilin, palikdamas gyviesiems prisiminimus
apie savo asmenybę, savo veiklą ir
savo nemirtingus darbus šioje žemėje. Kuo ryškiau ir giliau žmogus įmina savo pėdas, tuo ilgesnė ir gyvesnė
lieka jo atmintis.
I.A. Kaestli teko gyventi ir
tuo istoriniu laiku, kai Lietuva nuo
Šveicarijos buvo atskirta nepereinama geležine uždanga, ir tada, kai
Lietuva kėlėsi naujam gyvenimui.

20

Keturis dešimtmečius I.A. Kaestli
paaukojo lietuviškai veiklai. Jai teko laimė ne tik bendrauti su senąja,
daug dėl okupuotos Lietuvos išlaisvinimo dirbusia Šveicarijos lietuvių
karta, bet ir pačiai toje veikloje užimti vieną išskirtinių vietų.
Visą dešimtmetį I.A. Kaestli
labai tampriai bendravo ir su naująja Šveicarijos lietuvių emigrantų
banga, kuriai visada buvo be galo
tolerantiška, stengėsi perduoti savo
sukauptą bendruomeninio darbo patirtį. Ypač mylėjo ir mokėjo įvertinti
naujųjų pastangas buriant ir stiprinant Šveicarijos LB veiklą ir mezgant tvirtus ryšius su Lietuva.
I.A. Kaestli gimė 1920-siais
kovo 30 d. Vilniuje, lietuvio gydy-
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tojo šeimoje. 1937 m. baigė Kauno
„Aušros“ mergaičių gimnaziją. Vytauto Didžiojo universitete studijavo
teisę, Londone – anglų kalbą. 1940
m. ištekėjo už Šveicarijos konsulo
Lietuvai F. Kaestli, dirbusio Laikinojoje sostinėje, Šveicarijos generaliniame konsulate. Okupavus Lietuvą
ir uždarius Generalinį konsulatą su
vyru išvyko į Šveicariją. Vėliau, vyrui gavus paskyrimą diplomatiniam
darbui Kroatijoje, kurį laiką gyveno
ten. 1944 m. gimė sūnus Vytis. Nuo
1947 iki 1960 m. gyveno Kanadoje,
kur vyras dirbo Šveicarijos generaliniu konsulu. 1960 m., vyrui išėjus
į pensiją, šeima sugrįžo į Šveicariją.
Nuo tada I.A. Kaestli aktyviai įsijungė į Šveicarijos LB veiklą.
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Tautinių kultūrų
festivalis Murmanske

2008 m. sausio 27 d. Murmansko apskrities kultūros namuose
vyko trečiasis kultūrinių bendruomenių saviveiklos kolektyvų festivalis,
„Talentų žvaigždynas“, skirtas Murmansko apskrities 70-mečiui paminėti. Festivalyje dalyvavo apie 200
saviveiklininkų. Čia savo talentus
rodė gruzinai, ukrainiečiai, vokiečiai, čiuvašai, kazachai, baltarusiai,
žydai, keletas samių ansamblių, taip
pat savo meistriškumą rodė iš Sankt
Peterburgo atvažiavęs azerbaidžaniečių šokėjų ansamblis ir dar daug
kitų tautinių ansamblių ir atlikėjų.
Labai šiltai buvo sutiktas Murmansko lietuvių kultūrinės bendruomenės
ansamblio „Lietuva“ pasirodymas.
Ansamblio vadovė Elena Masiukaitė tęsia savo tėvelio pradėtą darbą.
Jai šitame darbe aktyviai padeda Irena Paulauskaitė, Nina Tarasova, Nikolajus Koriakinas, Vytautas Vladas
Pozniakovas. Labai daug gerų žodžių buvo parašyta vietos spaudoje
apie lietuvius, Lietuvos kultūrą. Prie
stendo su lietuviškais suvenyrais visada buvo daug žmonių, kurie buvo
vaišinami lietuviška duona. Mur-

KONCERTUOJA MURMANSKO

RUSIJOJE

LIE TU VIAI

mansko srities valdžia visiems festivalio saviveiklos kolektyvams įteikė
dovanų.
Norime padėkoti Lietuvos generaliniam konsulatui Sankt-Peterburge, generaliniam konsului Eitvydui Bajarūnui, vicekonsului Rober-

tui Tamošiūnui, Tautinių mažumų ir
išeivijos departamentui už pagalbą
rengiantis šiam festivaliui.
Mes, Murmansko lietuviai, ir
toliau kelsime LIETUVOS vardą šitame šiaurės krašte.
Vytautas Vladas Pozniakovas

2005 m. I.A. Kaestli Augevičiūtė Lietuvos vyriausybės apdovanota ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu.
Urna su I.A. Kaestli pelenais,
sűnui Vyčiui Kaestli rūpinantis, palaidota Berno Schlosshalden kapinėse, dalyvaujant siauram šeimos
ratui.
Šveicarijos LB valdyba neteko širdingos lietuvės, mielos vyresniosios draugės ir patarėjos, kurios
atminimo vardas ilgai liks gyvas visų, ją pažinojusių širdyse.
Šveicarijos LB valdyba
Lietuvos Respublikos
ambasada Berne

Mirė Siegfriedas
Grotthussas

IRENA ALDONA KAESTLI AUGEVIČIŪTĖ

Praėjusiame
numeryje
pasakojome
apie
žymaus
XIX a. pradžios mokslininko,
elektrolizės
išradėjo
barono
Teodoro Grotthusso, kuris didžiąją
savo gyvenimo dalį gyveno
Šiaurės Lietuvoje, Gedučių dvare
(dabartinis Pakruojo raj.), giminės
atstovus, kurie šiuo metu yra
pasklidę po visą pasaulį. Su liūdesiu
pranešame, kad Vokietijoje mirė
baronas Siegfriedas Grotthussas,
Lietuvoje įsteigto T. Grotthusso
fondo vienas steigėjų. Reiškiame
gilią
užuojautą
Grotthussų
giminei.
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VOKIETIJOJE

Dailės ir fotograﬁjos paroda „Žmones beskaitant“
GARLIAVOS JONUČIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS MOKSLEIVĖS JUDITOS VAITKŪNAITĖS PARODOS „ŽMONES BESKAITANT“ VOKIETI JO JE , V IERN HEI ME , DA LY VIAI IR INI CIATO RIAI ( IŠ KAI RĖS ): V IN GAU DAS J. D A MI JO NAI TIS , PRI SI DĖ JĘS PRIE PA RO DOS OR GA NI ZAVI MO , G AR LIAVOS J O NU ČIŲ VI DU RI NĖS MO KYK LOS DI REK TO RIUS A LO Y ZAS P A KOL KIS , V IERN HEI MO MO KYK LOS DI REK TO RIUS ,
INI CI JAVĘS LIE TU VAI TĖS PA RO DĄ , H EINZ K LEE , J U DI TOS TĖ VE LIAI J O LAN TA IR L I NAS V AIT KŪ NAI IR PATI J U DI TA
Viernheim‘o miesto galerijoje Kunstraum Gerdi Gutperle sausio
26-osios vakarą įvyko bendros Lietuvos-Vokietijos dailės ir fotografijų
parodos „Žmones beskaitant“ atidarymas. Šis renginys ne tik praturtino
tą savaitgalį vykusio Europos lietuvių bendruomenių ir Lietuvos diplomatinių atstovybių vadovų susitikimo Vokietijoje kultūrinę dalį, tačiau
kartu ir oficialiai atidarė lietuviškąją
Baltijos šalių ir Vokietijos kultūros
metų 2008 programą. Parodos branduolį sudarė aštuoniolikmetės lietu-
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vių menininkės Juditos Vaitkūnaitės
tapyba. Savo pirmuosius žingsnius
tarptautiniame meno pasaulyje bežengianti dailininkė šiuo metu mokosi Garliavos Jonučių vidurinėje
mokykloje, kuri jau kelerius metus
bendradarbiauja su Viernheim‘o
miesto Friedrich-Fröbel mokykla
Vokietijoje. Per pastaruosius metus
Judita tapo daugelio tapybos konkursų laureate bei surengė dvi personalines parodas.
Šalia J. Vaitkūnaitės tapybos,
kuri buvo eksponuojama pagrindinė-
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je galerijos salėje, puikavosi ir parodos mecenatės ir galerijos savininkės Gerdi Gutperle darbai. „Būtent
toks meninis bendravimas ir yra viena gražiausių meno istorijos tradicijų – kada vyresnysis, besiremdamas
savo kūrybine branda, pasirodo greta
jaunesniojo, dar tik beugdančio savo
vaizduote bei saviraiška“, bendradarbiavimu su Lietuvos menininke,
– džiaugėsi G. Gutperle.
Parodoje taip pat buvo eksponuojami dviejų Vokietijos fotomenininkų – Giselher Buhl ir Tanja
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JUDITA VAITKŪNAITĖ. PONIA

PĖDA
Eickmeier iš Vierheim’o ir dviejų
lietuvaičių – Frankfurte gyvenančios
Ramunės Pigagaitės ir Bonoje gyve-

DVIESE
nančios Jūratės Jablonskytės – autoriniai darbai. Pasak parodos organizatoriaus, Europos lietuvių kultūros
centro direktoriaus Rimo Čuplinsko,
ypatinga parodos draugija puikiai atspindi centro puoselėjamą idėją – ne
tik skatinti kultūrinius mainus tarp
Lietuvos ir kitų Europos šalių, tačiau
ir bandyti jauniems bei talentingiems
Lietuvos menininkams atverti Europoje plytinčias saviraiškos erdves.
Finansinę paramą parodai suteikė dailininkė Gerdi Gutperle ir jos
vyras verslininkas Werner Gutperle.
Parodos atidaryme lankėsi
per du šimtus svečių iš Vokietijos ir
Lietuvos, pasveikinimo žodžius tarė
ELKC direktorius Rimas Čuplinskas, LR užsienio reikalų ministras
Petras Vaitiekūnas, kultūros ministerijos sekretorius Juozas Širvinskas,
Viernheim‘o miesto meras Matthias
Baas bei kiti garbūs svečiai.
„Iššūkis skaityti vienas ki-

to meną ir dailininkių bei fotografų
sukurtą paveikslų „kalbą“ pateikti tarsi supažindinimą su jų vidiniu
pasauliu – būtent tai šiems mainams
svarbiausia – galiausiai vėl pabrėžia
suvienytos Europos bendrą kultūrinį paveldą“, – Lietuvos ir Vokietijos
bendradarbiavimu kultūrinėje plotmėje džiaugėsi galerijos meno vadovas dr. Elmar Zorn.
Vokietijos ir Baltijos šalių
Kultūros metus 2008 globoja Vokietijos bei Baltijos šalių prezidentai.
Plačiau apie Kultūros metus skaitykite: www.essentia-baltica.de
Informacija apie galeriją
„Kunstraum Gerdi Gutperle“: www.
kunstraum-gerdigutperle.de
Juditos Vaitkūnaitės tapyba:
http://profile.imageshack.us/user/juditosv/
Rimas Čuplinskas
Europos lietuvių
kultūros centro direktorius
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Išeivijos atstovai LR Seime ir ne tik tai...
Dalia Henke

PLB Europos kraštų reikalų komisijos pirmininkė, viena iš suvažiavimo organizatorių
Idėja sukviesti visus Europos
kraštų lietuvių bendruomenių (LB)
pirmininkus ir LR ambasadorius
brendo jau seniai, ne kartą toks pasiūlymas buvo išsakytas bendruomenių aktyvo susiėjimuose. Kai
šios iniciatyvos ėmėsi PLB Europos
kraštų reikalų komisija, pasitelkusi
pagalbon Europos lietuvių kultūros
centrą ir LR ambasadą Vokietijoje,
suvažiavimas tapo realybe. Jis įvyko šių metų sausio mėnesį Vokietijoje, Huetenfelde. Renginio metu
išsakytos pačios įvairiausios idėjos,
pasiūlymai. Svarbiausios mintys nepakibo kažkur ore, o suformuluotos
kaip konkrečios išvados ir rekomendacijos (žiūr. www.plbe.org) buvo
perteiktos PLB valdybai, LR Seimui, LR Vyriausybei bei LR Užsienio reikalų ministerijai (tikimės, kad
ne į „stalčius“).
Gražiai užsimezgęs dialogas
tarp Europos LB atstovų ir Lietuvos
diplomatinių atstovybių vadovų gali
tapti geru pavyzdžiu ne tik Europos
lietuvių bendruomenėms. Bendradarbiavimo galimybės tarp šių dviejų subjektų (bendruomenė-diplomatinė atstovybė), stiprinant lietuvybę,

ieškant naujų Lietuvos pristatymo
galimybių užsienyje, yra visų pasaulio lietuvių bendruomenių rūpestis.
Verta pakomentuoti keletą
svarbių pasiūlymų, susijusių su visa
išeivija.
Dėl sparčios emigracijos iš
Lietuvos Europoje jaučiamas LB suaktyvėjimas: gausėja senosios bendruomenės, sparčiai steigiasi naujos,
kuriasi lietuviškos mokyklos.
Artėja rinkimai į Lietuvos
Seimą (vyks šių metų spalio 12 d.),
todėl dabar pats laikas konkrečiai
pasvarstyti galimybes turėti LR Seime savo, t.y. išeivijos, tiesioginius
atstovus. Kaip žinome, Jungtinėje
Karalystėje, Airijoje ar Ispanijoje
gyvena šimtai tūkstančių lietuvių, o
tai jau ne viena ar dvi rinkimų apygardos. Gal taip užsienyje gyvenantiems rinkėjams atsirastų didesnė
motyvacija dalyvauti rinkimuose,
išreiškiant savo pilietinę pareigą.
Todėl rinkimų įstatymai turėtų būti
pakeisti taip, kad ne Lietuvoje gyvenantiems piliečiams būtų sudarytos
sąlygos išrinkti savo atstovą specialiai tam įkurtoje vienmandatėje apygardoje.

EUROPOS LB PIRMININKŲ IR LIETUVOS AMBASADORIŲ SUVAŽIAVIME PRANEŠIMĄ
SKAITO LR K ULTŪ ROS MI NIS TE RI JOS SEK RE TO RIUS J UO ZAS Š IRVINS KAS

24

Pasaulio lietuvis / 2008 Kovas

Šis pasiūlymas per suvažiavimą nuskambėjo net keletą kartų ir
sulaukė visų dalyvių pritarimo. Pirmuosius žingsnius, sprendžiant šią
problemą, turėtų žengti PLB valdyba, kreipdamasi į reikiamas institucijas. Kitas pasiūlymas buvo leisti
užsienyje esantiems Lietuvos piliečiams rinkti kandidatus į Seimą iš
tų apygardų, kuriose jie Lietuvoje
anksčiau gyveno.
Šiuo metu užsienyje gyvenantys LR piliečiai, renkant Seimą,
gali balsuoti tik už vienmandatės
Naujamiesčio rinkimų apygardos Nr.
1 kandidatus bei kandidatus į Seimą,
įrašytus daugiamandatėje rinkimų
apygardoje, o Savivaldybių tarybų
rinkimuose iš viso nebalsuoja.
Kitas suvažiavime svarstytas
ir kai kurioms lietuvių bendruomenėms gana aktualus klausimas buvo
– LR ambasadorių tiesioginis bendravimas su bendruomenėmis. Daugeliui rūpėjo, ar tai yra nurodyta ambasadorių darbo planuose? Konkretų
atsakymą davė LR Užsienio reikalų
ministerijos sekretorius Laimonas
Talat-Kelpša, primindamas direktyvas, kuriose nurodyta, jog ambasadorius turi bendradarbiauti su
lietuvių bendruomene.
Praktinis bendradarbiavimas
dažnai priklauso ne tik nuo griežtų
nurodymų, bet ir nuo pačių asmenybių, žmonių charakterių, asmeninių
simpatijų. Užsienio reikalų ministras P. Vaitiekūnas gana rimtai pasiūlė ambasadorius, kurie nelinkę bendradarbiauti su bendruomenėmis,
pakeisti kitais darbuotojais.
LR ambasadorė Airijoje Izolda Bričkovskienė atkreipė dėmesį ir
į tai, kad reikia žiūrėti ne tik į ambasadoriaus asmenybę, bet ir į Lietuvių Bendruomenės pirmininko
asmenybę. Ar visada ambasadoriai
gali pasitikėti ir bendrauti su LB pirmininkais?
Susitikime buvo minima in-
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formacijos stoka apie PLB veiklą,
jos vykdomus ir vyksiančius projektus. Geras sprendimas būtų PLB projektus prisistatyti per kasmetinį LR
diplomatų suvažiavimą Lietuvoje.
Suvažiavime buvo svarstomi
ir bendradarbiavimo kultūros srityje klausimai, galimybės pristatyti
Europai mūsų šalį minint Lietuvos
1000-metį ar renginių, skirtų „Vilnius – Europos kultūros sostinė“
proga 2009 metais. Visi galime ir turime prisidėti geromis idėjomis bei
pasiūlymais, rengdami konkrečius
projektus atskirose šalyse.
Manau, kad suvažiavime buvo naudingai padirbėta, išsakyta
daug įdomių minčių, konkrečių pasiūlymų, geriau susipažino žmonės.
Problemos, nuskambėjusios iš pirmų
lūpų, tapo aiškesnės ir aktualesnės.
Pirmas bandymas pavyko. Tokie renginiai turėtų tapti gera tradicija.
Turime mokytis padėti vieni kitiems, aktyviau ieškoti išeičių,
stiprinti savo gretas. Tik vieninga ir
moderni PLB gali siekti platesnio
pobūdžio tikslų ir aktyviai prisidėti
prie visomis prasmėmis turtingesnės
Lietuvos kūrimo.

RENGINIO ORGANIZATORIAI SU LR UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRU PETRU VAITIE(IŠ KAIRĖS): LR AMBASADORIUS VOKIETIJOJE EVALDAS IGNATAVIČIUS, EURO POS LIE TU VIŲ KULTŪ ROS CEN TRO DI REK TO RIUS R I MAS Č UP LINS KAS , P ET RAS V AI TIE KŪ NAS , PLB E U RO POS KRAŠ TŲ REI KA LŲ KO MI SI JOS PIR MI NIN KĖ D A LIA H EN KE
KŪ NU :

Patvirtinta Lituanistikos (baltistikos) studijų ir
mokslinių tyrimų skatinimo užsienyje programa
LR Vyriausybės spaudos tarnyba pranešė, kad Vyriausybė patvirtino Lituanistikos (baltistikos) studijų ir mokslinių tyrimų skatinimo užsienio šalių mokslo ir studijų institucijose 2008–2010 metų programą.
Švietimo ir mokslo ministerijai iki
šių metų birželio pavesta sudaryti ir
patvirtinti lituanistikos (baltistikos)
studijų ir mokslinių tyrimų skatinimo užsienio šalių mokslo ir studijų
institucijose ekspertų komisiją bei
jos veiklos nuostatus.
Švietimo ir mokslo ministerija, siekdama sukurti suderintą tvarką, kurią galima būtų taikyti remiant
lituanistikos (baltistikos) studijas ir
mokslinius tyrimus užsienio šalių
mokslo ir studijų institucijose, pasitelkusi suinteresuotų institucijų ir
įstaigų atstovus, atliko lituanistikos

(baltistikos) centrų, katedrų ar atskirų padalinių, įsikūrusių užsienio šalių aukštosiose mokyklose ir mokslo
institutuose, analizę. Remiantis analizės rezultatais, darbo grupė, sudaryta iš Švietimo ir mokslo ministerijos, Užsienio reikalų ministerijos,
Kultūros ministerijos, Valstybinės
lietuvių kalbos komisijos, Tautinių
mažumų ir išeivijos departamento
bei mokslo ir studijų institucijų atstovų, parengė Lituanistikos (baltistikos) studijų ir mokslinių tyrimų
skatinimo užsienio šalių aukštosiose
mokyklose 2008-2010 metų programos projektą.
Šioje programoje reglamentuota suderinta tvarka, kurią galima
būtų taikyti remiant lituanistikos
(baltistikos) studijas ir mokslinius
tyrimus užsienio šalių mokslo ir stu-

dijų institucijose, sudarys sąlygas
nuosekliai ir įvairiapusiškai skatinti
kuo intensyvesnę lituanistikos centrų edukacinę ir mokslinę veiklą.
Lituanistikos programa prisidės prie
lituanistikos studijų programų užsienyje plėtros ir kokybės gerinimo,
mokslinių tyrimų skatinimo, skatins
Lietuvos ir užsienio šalių mokslo ir
studijų institucijų lituanistų (baltistų) bendradarbiavimą bei prisidės
prie užsienio lietuvių tautinio tapatumo išlaikymo ir teigiamo Lietuvos
įvaizdžio užsienyje kūrimo.
Programos projektas patvirtintas įgyvendinant Vyriausybės 2006–
2008 metų programos įgyvendinimo
priemones ir Valstybinės kalbos politikos 2003–2008 metų gaires, patvirtintas Seimo 2003 metais.

2008 Kovas / Pasaulio lietuvis
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ESTIJOJE

2008-ieji – tautinių mažumų metai

ESTIJOS TAUTINIŲ MAŽUMŲ ATSTOVAI SU ESTIJOS PARLAMENTO PIRMININKE AKADEMIKE ENE ERGMA (6-OJI IŠ KAIRĖS, SU
ESTONIA ŽIEMOS SODE, PASITINKANT ESTIJOS NEPRIKLAUSOMYBĖS DIENĄ. 5-OJI IŠ DEŠINĖS – ESTIJOS LB PIRMININKĖ
CECILIJA RASA UNT
AKI NIAIS )

Lietuvos žiniasklaida pranešė, kad pasikeitus salygoms ir gavus
nuolatines patalpas prie Lietuvos
Respublikos ambasados (Uus g. 15)
atgijo ir pasipildė naujais vaikais ir
mokytojais Talino šeštadieninė lituanistinė mokykla. Mažiausiųjų
dabar jau yra 16, o vyresnėlių – 7.
Mokyklos įkūrimo iniciatoriai buvo
jaunimas, kuris dar neturi savo vaikų. Idėją karštai palaikė ir Estijos
Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Cecilija Rasa Unt. Kai ambasada
suteikė patalpas, beliko rasti žmonių, kurie imtųsi mokytojauti. Bendruomenės pirmininkės pasiūlymu
mokyklėlės vadovu tapo vienas iš
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iniciatorių – Paulius Martinkus. Pamokėlės prasidėjo prieš Kalėdas. Estijos lietuviukų šeštadieniniai užsiėmimai labiau panašūs į vaikų klubą
nei į mokyklą. Mokyklos vadovo įsitikinimu, vienas svarbiausių jų tikslų yra tai, kad vaikai rastų panašių
į save draugų – kitų lietuviukų, su
kuriais galėtų bendrauti lietuviškai.
Daugelis į mokyklėlę besirenkančių
vaikučių lietuviškai kalba labai gerai. P.Martinkaus manymu, tai Lietuvoje gyvenančių senelių nuopelnas,
pas juos vasaras leidžiantys vaikai
išeina geriausius lietuvių kalbos vasaros kursus. Savaitgalio mokyklėlėje mokoma lietuvių kalbos, istorijos,
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pasakojama apie tradicijas, mokoma
rankdarbių. Nė vienas mokytojas nėra baigęs pedagoginių mokslų. Pats
Paulius – ekonomistas. Pirmoji mokyklėlės šventė buvo šv. Kalėdos.
Vaikučiai parengė programą.
Neoficialiais
duomenimis,
Estijoje gyvena apie 2000 lietuvių,
daugiausia – Taline ir Tartu.
„2008 m. Estijoje paskelbti
tautinių mažumų metais. Jau vyko
ir dar vyks valdžios priėmimai, seminarai, koncertai, forumai, kur bus
proga visiems pasireikšti“, – rašo
Estijos LB pirmininkė Cecilija Rasa
Unt laiške PL redakcijai.
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Liūnei Sutemai –
Nacionalinė kultūros ir meno premija
JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE

Tarp 2007-ųjų Lietuvos Nacionalinės ir kultūros premijos laureatų – ir viena išeivijos atstovė –
poetė Liūnė Sutema, Zinaida Nagytė
Katiliškienė. Ji gimė Mažeikiuose,
vienas iš dviejų jos brolių buvo taip
pat poetas – Henrikas Nagys. Vyras
– taip pat rašytojas – Marius Katiliškis. Poetė 1944 m. pasitraukė į
Vakarus, gimnaziją baigė Austrijoje,
Insbruke; Freiburgo (Vokietija) universitetuose studijavo vokiečių literatūrą ir filosofiją. Po kelerių metų
emigravo į JAV. Gyvena Lemonte,
Illinois valstijoje. Yra išleidusi 7
poezijos knygas bei vieną rinktinę.
Dvi pastarosios išleistos Lietuvoje –
„Poezijos rinktinė“ ir „Tebūnie“, už
kurią jai suteikta Nacionalinė premija. Beje, šios knygos tiražas knygynuose greitai ištirpo.
„Tebūnie“ knygos redaktorius
V. Sventickas rašo, kad naujausioji poetės knyga – autorės 80-mečio
kraitis: „Pastarųjų metų poetės kūryba paveikta sunkių netekčių. 1980
m. mirė jos vyras Marius Katiliškis,
1996 m. – brolis Henrikas Nagys,
prieš trejetą metų poetė neteko dukros, pernai sūnaus. Šie išgyvenimai
ir atskirtumas nuo Tėvynės nulemia
kūrybos būsenas“.
Lietuvos žiniasklaidoje pasirodė nerimastingi straipsniai, priekaištaujantys Lietuvos valdininkams
– poetė neturi Lietuvos paso (nors
tikisi, kad Lietuvos pilietybės ji neprarado) ir negali atvykti į Lietuvą.
Ji neturi ir kitos valstybės pilietybės.
Tik menininkai gali pragyventi gyvenimą nebūdami niekur ir niekieno,
tarnaudami tik savo idealams.
Literatūros kritikė Dana Vasiliauskienė apie poetės Liūnės Sutemos poeziją taip rašo: „Stengiantis
iškelti Sutemos žodinio darbo priemones ir „paslaptis“, reiktų gal ir
pradėti, ir baigti su įvaizdžiais, kurie
jos kūryboj yra tai, kas, sakytumėm,

spalvos
impresionistų ir fovistų paveiksluose.
Poetės vaizduotės struktūrose bene svarbiausias
elementas
yra vanduo įvairiais savo pavidalais. Iš tiesų
lietus,
sniegas,
ledas, šerkšnas,
speigas,
šalna,
kruša, debesys,
upės, upokšniai,
šaltiniai, ežerai,
liūnai, tvenkiniai
ir su jais susijusios
apraiškos,
kaip lyti, snigti, stingti, ledėti, garuoti, lašėti,
plaukti,
tekėti,
A. ADAMKIENĖ (KAIRĖJE) IR NACIONALINĖS KULTŪROS IR
skęsti, užtvinti,
apsemti ir daug MENO PREMIJOS LAUREATĖ LIŪNĖ SUTEMA. L. APANAVIČIENĖS
panašių
karto- NUOTR.
jasi
Sutemos
vaizdiniuose. ezija, kuri leidžia skaitytojui pajusti
Ugnis skirtingose variacijose – savo paties sugebėjimą praregėti ir
taip pat svarbus žemės elementas Su- pabuvoti vaizduotės ir laisvės erdvėj.
temos mitiniam mintijime – pasirodo
Liūnės Sutemos poetinis mintidaugiausia vyksmuose kaip deginti, jimas ir meninės kalbos struktūraviišdeginti, susideginti, pradeginti ar mas vyksta tarp dviejų dialektiniam
augti (turint ypač omeny, kad ir au- ryšy stovinčių polių. Poetė turi tą gigantis medis gali būti suvoktas kaip lų žmogaus kančios ir kryžiaus kelių
vertikaliai kylanti liepsna). Ugnis bei žmogui daromos kažkokios baižymi perėjimą iš vieno pavidalo ar sios nuoskaudos pajutimą, kas subūvio į kitą. Kaip antai, „Badmečio“ kelia joje gailestį ir dosnumą kitam.
eilėrašty „Ginuosi“ skaitom: „Aš gi- Antra vertus, Sutema teikia grožiui,
nuosi. Mano miestas dega./ Trykšta poezijai ir iš viso menui centrinę viekibirkštys ir pradegina/ žvaigždėmis tą gyvenime“, – rašo literatūrologė.
nakties skliautus... Tirpsta bažnyčių
Liūnės Sutemos – Zinaidos
varpai, gausdamas laša/ varis į bela- Nagytės intelektualią, bet kartu ir
pius miškus“...
paprastą poetinę išraišką peni turtinLiūnės Sutemos poetinė kal- gos prigimtinės srovės, – jos motina
ba vietomis priartėja prie šnekamo- buvo latvė, kuri jai dainavo latviškas
sios, vietomis, to paties eilėraščio liaudies dainas, senelė – vokietė, kurėmuose, reikalauja pastangų, sekant ri mylėjo Goetės poeziją, ir pasauliišskaitymo rodiklius ir beieškant „de- nės literatūros patirtis, – ji literatūrą
kodavimo rakto“. Tai iš tiesų yra po- skaito penkiomis kalbomis.
2008 Kovas / Pasaulio lietuvis
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Liūnė Sutema
Niekieno žemė

I
Bus ilgas ruduo vijokliams,
kurie nebeturi į ką atsiremt,
jie pašiurpę kabinsis į vėjus
ir sukris ant sugriautų namų pamatų,
po didžiosios šalnos –
ir juodom nesutraukomom virvėm
prisiriš prie jų –
Bus sunkus ruduo vynuogynams,
kurie nebegali savęs atiduot,
jų persirpusios, lipnios kekės
nusvirs iki pat šaknų,
po didžiosios šalnos –
ir garuos neragautas, nepaliestas
vynas
dienomis aitrus nuo šlaitų –
II
Niekieno Tu, palaimink mano lūpas
kai Tave jos palies,
be šypsenos, neapykantos, skausmo
ir tylės – tylės –
ir bus, lyg sudžiūvę, pasimetusios
sėklos,
laukiančios kantriai Tavosios
drėgmės,
kad galėtų prigyti ir vėl gyvent –
Dar niekieno Tu,
palaimink mano lūpas,
kad jos neišduotų Tavęs –

Noriu grįžti namo

Aštrus ir kietas mano ilgesio ašmuo,
su juo išpjausčiau visuos kaštanuos,
pro kuriuos praėjau:
NORIU GRĮŽTI NAMO –
(O širdyje atsargiai įrėžiau:
negaliu, bijau, negaliu...)
ir pavasarį, kai pro tankius lapus
prasilauš, lyg balti balandžiai
žiedai,
žydės ir manasis šauksmas:
noriu grįžti namo –
(Tik širdyje paliks tas pat negyjąs:
negaliu...)
Nerimstantis ir piktas mano ilgesio
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ašmuo,
su juo išpjausčiau vaismedžių
soduos,
kuriuose buvau:
NORIU GRĮŽTI NAMO –
(O širdyje plonai išvedžiojau:
negaliu, bijau, negaliu...)
ir rudenį, kai vėjuotom naktim
krisdami vaisiai nejaukiai skambės,
aidės ir manasis šauksmas:
noriu grįžti namo –
(Tik širdyje paliks tas pat negyjąs:
bijau...)
***
Nebėra nieko svetimo,
medis, kurio nepažinau, išaugo,
išsišakojo mano akyse –
jo dilginančių lapų audinys,
plonomis linijomis išsiraizgęs
kvėpuoja mano delnuose.
Ir prie sultingo, neragauto vaisiaus
įprato mano lūpos.
Nebėra nieko svetimo,
vaikai šviesiais, vaikai tamsiais
veidais
dainuoja dainą apie pelę,
tą pačią, tik kita gaida –
ir žaidžia piemenukais, tiktai jų
banda,
ne vilko, o žmonių piktų
išgąsdinta –
jie vejasi ją gatvėmis pliaukšėdami
žaisliniais šautuvais, lyg botagu.
Nebėra nieko svetimo,
miestas, kurio neapkenčiau, didėja,
kabindamasis į skliautus,
ir plečiasi, užaugdamas balotus,
žmonių nepaliestus laukus,
tiltais peršokdamas upes –
ir mano kraujyje įsimetė tas pats,
bevardžio miesto atkaklus
troškimas, dar ir dar gyvent.
Nebėra nieko svetimo –,
ir niekad dar nebuvo manyje
tokia gaji, tokia saugi gimtoji žemė.
***
Prieplaukoj švilpiant laivams
brolis išgirsta praskubant traukinį,
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pro mažą stotį, ir rašo –
apie savo vaikystę rašo,
didelėm, lygiom raidėm.
Prieplaukoj švilpiant laivams
po riešuto medžiu kieme
guli kniūbsčias negriukas – jo
šiurkšti galva,
tarytum kokoso riešutas, vešlioje
žolėje –
ir dainuojančiu savo balsu
jis kalbina tingų vėžlį, plaukti šituo
arba anuo, be vėliavos, laivu
į pietus pas savo senelį,
į medvilnės laukus –
Prieplaukoj švilpiant laivams,
kai žiūriu į brolio vaikystę,
spindinčią iš didelių, lygių raidžių
vienkartine šviesa,
vėl matau, kaip skurdžiam kieme
keliavo
į pietus medvilnės rinkėjo anūkas
su vėžliu, plačia šypsena.

prieš saulės grąžą –

Tegaliu būt lietum ir sniegu –
Mylimoji tavo praėjo kaitra,
išsiurbusi noksiančius vaisius,
užgniaužus aguonų žiedus delne,
nusinešusi visą žalumą
karštose pėdose –
Mylimoji tavo praėjo kaitra,
dar prieš didžiąją derliaus šventę
ji paliko tave –
Tegaliu būt lietum ir sniegu,
kai radau tave,
tu buvai apleistas žemės rėžis,
man pažadėtos žemės rėžis,
atskirtas nuo sodų ir vynuogynų
gilia nederliaus vaga –
Noriu būti lietum,
kad užplakčiau sodų žydėjimą,
anapus vagos –
Noriu būti sniegu,
kad sustingtų šilti vynuogynai
anapus vagos –
Noriu būt tau lietum ir sniegu,
kad pajėgtum gyvent dar metus
savyje, kaip žiemkentis rugys –
noriu saujom žarstyt tavo derlių
ir parodyti, koks tu būti gali –
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Lemonto apylinkė paminėjo lietuvių tautos šventę
Laima Apanavičienė
Kas metai švenčiame naujosios Lietuvos valstybės atkūrimo šventę – Vasario 16-ąją. Šį kart
papasakosiu apie renginį, surengtą
JAV LB Lemonto apylinkės valdybos. Tai buvo tikrai nuostabus renginys. Puikus jis buvo viskuo: garbių
svečių dalyvavimu – tarp jų matėme
ir Lietuvos Respublikos prezidento
žmoną Almą Adamkienę; žuvusiųjų
už laisvę pagerbimu; buvusių Maironio lituanistinės mokyklos mokinių;
Arno Satkevičiaus ir Martyno Lioniko gražiu Vasario 16-osios ir Kovo
11-osios Aktų skaitymu; Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės pirmininkės
Reginos Narušienės šiltu žodžiu;
Cook County iždininkės Maria Pappas ir Lemonto miestelio valdžios
atsiųstais sveikinimais; LR generalinio konsulo Chicagoje Arvydo Daunoravičiaus kalba, kurioje jis skatino: ,,Būdami kritiški neleiskime nuvertinti Lietuvos pasiekimų. Būkime
vieningi ne tik sporto arenose, bet ir
kasdieniniame gyvenime”.
Ypatinga atmosfera tvyrojo
salėje, kai buvo teikiami apdovanojimai. Generalinis konsulas Chicagoje A. Daunoravičius perskaitė LR
prezidento Valdo Adamkaus dekretą
apie ilgamečio radijo programos
,,Margutis” darbuotojo ir vadovo
Petro Petručio apdovanojimą Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino
ordino Karininko kryžiumi už Lietuvos Respublikos vardo garsinimą ir
lietuviškosios kultūros ugdymą. Apdovanojimą įteikė A. Adamkienė.
A. Adamkienė taip pat įteikė
2007-ųjų metų Nacionalinę kultūros
ir meno premiją už dvasinės saugos
poeziją rinkinyje ,,Tebūnie...” žinomai išeivijos poetei Liūnei Sutemai.
Audringų plojimų susilaukė
dar viena apdovanotoji – generalinis konsulas ,,Spindulio” vadovei,
žinomai lietuvybės puoselėtojai Rasai Poskočimienei įteikė Tautinių
mažumų ir išeivijos departamento

VOS

ALMA ADAMKIENĖ SEGA APDOVANOJIMĄ PETRUI PETRUČIUI. KAIRĖJE – LIETURESPUBLIKOS GENERALINIS KONSULAS CHICAGOJE ARYDAS DAUNORAVIČIUS

prie LR Vyriausybės apdovanojimą
– Garbės ženklo ordiną.
Džiugina Lietuvos valdžios
dėmesys lietuviams, gyvenantiems
užsienyje. Kur mes gyventume, visi
stengiamės garsinti Lietuvos vardą.
Puiki buvo ir meninė programa. Linksmai ir gražiai lietuvių liaudies šokių pynę pynė tautinių šokių
grupė ,,Spindulys”, vadovaujamas
Rasos Poskočimienės ir mokytojų
Audros Lintakienės bei Aušros Norušytės. Gražiai savo kūrybos eiles
skaitė Maironio lituanistinės mokyklos 9 klasės mokinė Monika
Andriuškaitė. Pirmą kartą išgirdome neseniai susikūrusio pučiamųjų
orkestro ,,Gintaras” (vadovas Gintaras Jurevičius, dirigentas Rimas
Pumputis) grojimą, puikiai dainavo
solistai Genovaitė Bigenytė, Nijolė
Penikaitė ir Algimantas Barniškis.
Na, o K. Vasiliausko dainą ,,Žemėj
Lietuvos” (S. Gedos žodžiai) dainavo visa salė.
Žmonės skirstėsi pakiliai nusiteikę. ,,Džiaugiuosi, kad Lemonto apylinkė turi tiek daug talentų,
žaviuosi Lemonto apylinkės valdybos žmonėmis ir jos pirmininke Ire-

na Vilimiene, visais tais, kurie tiek
daug dirba, kad mūsų renginiai ir
gyvenimas būtų gražūs”, – neslėpė
geros nuotaikos ir Vidurio Vakarų
apygardos pirmininkė Aušrelė Sakalaitė.

,,SPINDULIO” VADOVĖ RASA POSKOČIMIENĖ .
LAIMOS APANAVIČIENĖS
NUO TRAU KOS

2008 Kovas / Pasaulio lietuvis
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Lietuvių tautos išlikimo galimybės ir svarba XXI amžiuje
Dr. Rimtautas Marcinkevičius

Los Angeles Lietuvių fronto bičiuliai (LA LFB) jau 43–čiąjį kartą 2008 m. sausio
26-27 d. buvo susirinkę į tradicinį politinių studijų sambūrį Šv. Kazimiero parapijos
salėje. Dvi dienas trukusiame renginyje dalyvavo visuomenininkai ir žurnalistai iš Lietuvos ir išeivijos. Šiais metais frontininkai ir svečiai kalbėjo tema – Lietuvos laisvės ir
demokratijos perspektyvos ir lietuvių tautos išlikimo galimybės europinių globalizacijos ir Rusijos ekonominių pinklių sūkuryje. PL skaitytojams siūlome Los Angeles Lietuvių fronto bičiulių sambūrio pirmininko dr. Rimtauto Marcinkevičiaus pranešimą.
Bevartydamas savo asmeninėje bibliotekoje knygas radau savo
kovų draugo 1995 metais man rašytą
laišką, prasidedantį žodžiais: „Atsimeni mūsų dabar jau įžymųjį credo –
,, … gyventi taip, lyg nuo tavęs vienintelio priklausytų tėvynės likimas,
jos laisvė“. Tai 1981 metų prezidento Ronald Reigan inauguracinės
kalbos žodžiai, o mūsų pogrindinės
Lietuvos jaunimo sąjungos leistas
,,Juventus Academica“ leidinys, išspausdinęs mūsų sveikinimo laišką
prezidentui R.Reiganui jo išrinkimo
antrajai kadencijai proga, sėkmingai
pasiekęs Vakarus, pateko į prezidento Ronald Reigan asmeninę biblioteką šalia kitų jam buvusių brangiausių dovanų iš Lietuvos – kunigo

LIETUVIŲ

Alfonso Svarinsko sovietinio konclagerio uniformos ir seselės Nijolės
Sadūnaitės Sibiro maldaknygės.
Aš sutinku su savo draugo mintimis, kad tuo metu mums buvo pats
prasmingiausias gyvenimo tarpsnis
šioje žemėje – pogrindinės rezistencijos metai vaikščiojant, Dievui padedant, bedugnės kraštu, leidžiant
pogrindinius leidinius, organizuojant Jaunimo sąjungos grupes, mezgant kontaktus ir palaikant ryšius
su JAV lietuvių jaunimo atstovais,
rengiant slaptus susirinkimus, skleidžiant lietuvių tautos išsilaisvinimo
ideologiją, auklėjant jaunimą ateities Lietuvai. Man šiandien dažnai
darosi gėda būti lietuviu, matant, kas
vyksta Lietuvoj, o kartais ir išeivi-

FRON TO BI ČIU LIŲ PO LI TI NIŲ STU DI JŲ SAM BŪ RIO

VIAI
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LOS ANGELES

DA LY -

joj. Sužavėtas Lietuvos Seimas plojo
prezidentui Valdui Adamkui praėjusį
pavasarį, išklausęs jo kritiškai rūstų,
bet teisingą pranešimą apie padėtį
ir problemas Lietuvoj ir beviltiškai
nevykstantį tų problemų sprendimą
– nuo teisinės reformos nebuvimo
ir korupcijos teismuose, Konstitucinio Teismo nenoro ir nesugebėjimo
išspręsti lietuviams dvigubos pilietybės galimybes, įstrigusios žemės
reformos ir jos grąžinimo teisėtiems
savininkams problemų, neskaidrių
Europos Sąjungos paramos lėšų Lietuvai skirstymo, didėjančios emigracijos iš Lietuvos ir jaunimo tautinio
patriotinio auklėjimo trūkumų. Deja,
bėgant metams mažai kas Lietuvoj
pasikeitė. Toliau matom beviltiškai
mažai veiklią Vyriausybę, vykstančias rietenas Seime tarp partijų ir jų
viduje besiartinant rinkimų kovai.
Toliau savo vietas sėkmingai šildo
valstybininkų brigada, vadovaujama
Albino, besislapstančio premjero šešėlyje, ir, nepaisant VSK pirmininko
Arvydo Pociaus nuvertimo, dar vis
VSK įstrigusio jo pavaduotojo komsomolco Jurgelevičiaus, keikusio
Lietuvos Laisvės idėjas 1989 metų
mitinge Katedros aikštėje ir kitų jų
,,draugų”, net po mirties šlykščiausiai šmeižusių praėjusių metų mūsų –
Lietuvių fronto bičiulių – LAISVĖS
premijos laureatą pulkininką Vytautą
Pociūną. Neabejoju, kad teisingumas
bus įvykdytas ir nužudymo užsakovai bei vykdytojai bus įvardinti. Tai,
manau, turėtų būti Lietuvos teisinės
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sistemos garbės reikalas ir jų sąžinės
garantas.
Algirdas Paleckis, užsimojęs
ieškot Lietuvoj socialinio teisingumo, tuoj pat išgrūstas iš Socialdemokratų partijos, man asocijuojasi
su Darium Udriu JAV Lietuvių Bendruomenėj – pamėginęs įtraukti žydų
šokių grupę į lietuvių tautinių šokių
šventę ir gavęs neigiamą atsakymą
atsistatydino iš Los Angeles JAV LB
valdybos pirmininko pareigų. Man
atrodo, taip išsišokėliai sukėlė stiprų
vėją bendruomenių kasdienybėje, iškėlė naujas problemas. Šiandien nacionalizuokim „Lietuvos rytą“, rytoj
„Dujotekaną“ ar Uspackio konservų
fabrikėlį, o pinigus išdalinkim ubagams – neblogi jauno veikėjo užmojai. Šiandien, atrodo, socdemų partija suskils – išmetusi visus buvusius
kompartiečius, ieškos galimybių sugrįžti prie socialinės demokratijos
pagrindinių principų. Nesuprantama
buvusios krikdemų partijos susiliejimo ideologija, išdavusi kun. Krupavičiaus ir kitų jos kūrėjų principus.
Gaila, kad visokie uspeckeliai ne tik
kad už nusikaltimus Lietuvos valstybei šlaistosi laisvi, bet dar ir toliau
griauna politinį stabilumą, o nušalinti prezidentai paksai, užuot sulaukę
gražios senatvės kokiam Zanzibare,
klijuojasi į sugyventines su Sibiro
sliesoriais. Gal pagaliau Šatrija sulauks Hilary populiarumo ir laimės
kgbukams Lietuvą? Nuoširdžiai tikiu, kad tai neįvyks, nes Lietuvos
žmonės vis dar yra superprotingi –
sugebės atskirti tikrą blogį nuo gėrio. Be abejo, suskilimas gali ištikti
ir JAV Lietuvių Bendruomenę, jeigu
ir toliau didės požiūrių, nuomonių,
ideologijos, veiklos principų netolerantiškumas tarp vyriausios išeivių
ir jų naujos, beaugančios jaunimo
kartos bei JAV vis didėjančios trečiosios bangos imigrantų.
Philadelphijos apylinkės rinkimų problemos, nuskambėjusios
spaudoje, manau, atspindi senstančius JAV LB įstatus ir reikalauja neatidėliotinų pataisų, kad tokios problemos nesikartotų kitose apylinkėse
ir neskaldytų bendruomenių. Many-

čiau, kilusios diskusijos dėl tautinių
šokių švenčių ateities ir kitų tautybių žmonių galimybių dalyvauti mūsų šokių ir dainų šventėse klausimą
JAV LB prezidiumas teisingai mano
įtraukt į šių metų JAV LB tarybos sesijos darbus Bostone.
Su didėjančia lietuvių imigracija į JAV pastebimos buvusių komjaunimo veikėjų ir Komunistų partijos narių pastangos veržtis į JAV LB
struktūras, fondų valdybas, katalikišką spaudą, lietuviškas mokyklas
ir net jose dėstyti Lietuvos istoriją ir
literatūrą, kas, manyčiau, yra visiškai nepriimtina.
Gaila, kad Lietuvos laisvės gynėjų Sausio 13 dienos minėjimais išeivijoj nepakankamai rūpinasi Lietuvos konsulatai ir garbės konsulai bei
JAV LB ir ALTo valdybos ir daugelyje miestų tokie renginiai neįvyko.
Tačiau gražu, kad žuvusių už Laisvę
minėjimai ir renginiai vyko Lietuvoj
ir kai kuriose JAV, pvz., New Yorko
apygardoje. Tikiu, kad JAV LB valdyba ateityje Laisvės gynėjų dienos
minėjimus organizuos visos Amerikos mastu. Nes mums ypač svarbu
mūsų tautos išeivijos jaunimą auklėti tikrais lietuviais patriotais šeimose, mokyklose, stovyklose, šokių
ir dainų šventėse. Svarbios yra bažnyčių mišios ir pamokslai, Lietuvos
švenčių minėjimai, o ne tik sporto ir
muzikos bei šokių renginiai, kurie
vienija lietuvių bendruomenes, ugdo
mūsų jaunimo vertybių supratimą ir
sąmoningumą, kad netaptume vien
cepelinų valgytojų būreliais.
,,1945 metų liepos 4 dieną Eržvilko valsčiaus NKVD viršininkas
nukankino 4 klasės moksleivę Onutę
Preilauskaitę, 1949 metais Šiauliuose
čekistas F. Krečetov bandė išprievartauti suimtą Petkevičiūtę, o Ramygalos čekistas Makoveckas – suimtą
Lukoševičiūtę. Tai tik keli faktai, atsispindėję čekistų dokumentuose, o
kiek jų niekam, be aukų ir budelių nežinoma”, – „Laisvės kovų archyvas“,
13 tomas, Kaunas, 1995 metai.
O kur šimtai tūkstančių nužudytų Lietuvos laisvės kovotojų, partizanų, kur šimtai tūkstančių nekaltai

nužudytų lietuvių Sibiro gulaguose,
kada bus įvardinti kunigų Broniaus
Laurinavičiaus ir Juozo Zdebskio ir
kitų Lietuvos patriotų, nužudytų neaiškiomis aplinkybėmis, užsakymų
užsakovai ir vykdytojai, kurių dauguma šiandien linksmai vaikštinėja
ir mindo šventą Lietuvos žemę, nors
jų rankos yra juodai suteptos lietuvių
kankinių krauju? Dažnas užsienio ir
Lietuvos lietuvis kelia klausimą, kada pagaliau bus įvykdytas teisingumas ir budeliai sulauks aukų likimo
ir kas sutaikys tautą?
Labai gaila, kad ilgai ruoštas
Liustracijos įstatymas taip ir nepradėjo galioti ir toliau kgbistai ir rezervistai suksis valstybinėse tarnybose,
proletariškai auklės augančią Lietuvos jaunimo kartą internacionaliniais
pagrindais, skatinančiais euroazijinę
integraciją ir tautų niveliaciją vardan
Lenino globalinio komunizmo idealų vykdymo ir rusiško pandeminio
kolonijinio imperializmo išplitimo.
Smagu girdėt, kad pagaliau Alytaus
teismas surado ir nuteisė partizanų
žudikus, neabejoju – šiuo pavyzdžiu
paseks kiti teismai ir nekaltą lietuvių
tautos aukų kraują pralieję budeliai
bus išvilkti į dienos šviesą ir susilauks teisingo atpildo. Tikiu, gal tai
padės sutaikyti lietuvių tautą, suvienyti naujam gyvenimui, darbams ir
žygiams Lietuvos labui.
Toliau cituoju draugo laišką:
,,…atsimeni, ką atsakė partizanų vadas Petras Paulaitis, kai paklausei, ko
labiausiai norėtų? Jis atsakė – padėkoti kovos draugams, kad tikėjo savo
vadu, jog Tėvynė kada nors bus laisva, ir rankas jiems paspausti, apkabinti. O jų kruvini, išniekinti kūnai mėtėsi miestelio pagrindinėje aikštėje!” Tą
gūdų vakarą Kretingoje mums trims
partizanų vadas norėjo išvirti šalavijų arbatos, bet gėrėme stiprią kavą,
daug kalbos buvo, o laiko tiek mažai.
Kaip ir draugų, artimų, mielų žmonių
dabar. Ir vis dėlto – tikėti, dirbti, gyventi sugrįžimui su meile ir viltimi į
Ateities laisvą, gražesnę ir geresnę
Lietuvą! Mes visi kartu sugrįšime su
Pasaulio fronto bičiulių ir Lietuvos
aktyvistų fronto mūsų draugais!

2008 Kovas / Pasaulio lietuvis

31

PLB kraštų žinios

Californijos
rotariečiai
daugiau
sužinojo
apie Lietuvą

SAUSIO 29 D. ROTARIETIS VYTAUJ. ŠLIŪPAS, PE, APIE LIETUVĄ IR
AUKSUČIŲ ŪKIO IR MIŠKŲ CENTRĄ KALBĖ JO IR RO DĖ SKAID RES BEN DRA ME M IL LBRAE -S AN B RU NO R O TA RY I NT . KLU BŲ
SU SI RIN KI ME ŠIAU RI NĖ JE C A LI FOR NI JO JE
TAS

Vietoj dovanų – auka Lietuvių fondui

(IŠ KAIRĖS PIRMOJOJE EILĖJE): LILĖ IR DANIELIUS LAURINAVIČIAI, GYTIS IR GIBLINSTRUBAI, KOVAS, TAURAS, KASANDRA RUGIENIAI, LINDA RUGIENIENĖ,
DANUTĖ RUGIENIŪTE, RIMAS GRIŠKELIS; (ANTROJOJE EILĖJE) ALGIS RUGIENIUS,
DAIVA RUGIENIŪTĖ, ALGIS IR LIŪDA RUGIENIAI, GINA BLINSTRUBIENĖ, ALEKSA
RUGIENIŪTĖ, ROBERTAS BLINSTRUBAS, REGINA GRIŠKELIENĖ, VYTAS RUGIENIUS
LIUS

Jauniausia
Lietuvių fondo
narė

LIETUVIŲ FONDĄ KASMET PAPILDO NAUJI NARIAI.
JAUNIAUSIA LIETUVIŲ FONDO NARĖ – NEDA AUGUSTĖ A ST RAUS KAI TĖ . T Ė VE LIAI I N GRI DA IR R A MŪ NAS
LIETUVIŲ FONDO NARYSTĘ JAI PADOVANOJO ANTRĄJĄ
GI MI MO DIE NĄ .
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Algio ir Liūdos Rugienių 50ies metų vedybų sukakties proga vaikai ir anūkai surengė gražią šventę.
Jubiliatų pageidavimu, svečiai vietoj
dovanų aukojo Lietuvių fondui. Algio ir Liūdos Rugienių vedybų sukakties proga Lietuvių fondui buvo
padovanota 2,210 USD. „Džiugu,
kad įvairiomis progomis Lietuvių
fondo narystės ir įnašai dovanojami artimiesiems ir draugams. Toliau
stiprėja Lietuvių fondas, remiantis
įvairias lietuviškas organizacijas,
lietuviškus projektus, studentus išeivijoje“, – sakoma Lietuvių fondo spaudos pranešime. LF adresas:
14911 127th Street, Lemont, IL
60439, tel. 630-257-1616, www.lithuanianfoundation.org
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Naujausios Susivienijimo
lietuvių Argentinoje žinios
Vasario 10 d. SLA rengė Lietuvos nepriklausomybes 90-ųjų metinių minėjimo pietus. Metines minėjo ir Lietuvos Respublikos ambasada kartu su ALOS taryba. Aušros
Vartų parapijoje 15 d. šv. Mišiose
giedojo choras iš Vilniaus „Brevis“,
vadovaujamas prof. Gintauto Venislovo. Po Mišių vyko koncertas.
Vasario 13 d. Lietuvos televizijos programos „Nepriklausoma paieškų tarnyba“ – žurnalistė Palmira
Galkonaitė filmavo savo programą.
Norintys susirasti savo gimines ar
draugus Lietuvoje galėjo tai padaryti.
Kovo 1-2 d. Buenos Aires
mieste prelatas Edmundas Putrimas
rengė LB Pietų Amerikos pirmininkų suvažiavimą.
Vasario 29-kovo 1 d. vyko
seminaras apie pilietybę ir grįžimo
į Lietuvą programą. Tai buvo dalis
Pietų Amerikos pirmininkų suvažiavimo programos. Seminarą rengė
Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuras, dalyvavo Migracijos departamento prie Vidaus
reikalų ministerijos ir Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos atstovai.
Į Vokietiją mokytis išvyko Johanna Zavickaitė Mahne. Ji Vasario

16-osios gimnazijoje lankys lituanistikos kursus. Johanna dalyvauja
„Dobilo“ tautinių šokių grupėje ir
yra prisidėjusi prie vaikučių – „Dobiliukų“ grupės darbo.
Jau ir Argentinoje galima matyti ir girdėti Lietuvos radiją ir televiziją. Nuo praėjusių metų rugsėjo
mėn. abu nacionalinio transliuotojo
televizijos kanalus jau galima tiesiogiai stebėti internetu! Tai puiki
galimybė greičiausiai sužinoti apie
viską, kas vyksta Lietuvoje, – rašo
„SLA žinios“.
Su liūdesiu pranešama, kad
sausio 14 d. mirė „Senelių židinio“
pirminkas Adomas Burba.
„SLA žinios“ taip pat skelbia
būsimus renginius: balandžio 26 d.
vyks visuotinis narių susirinkimas;
gegužės 4 d. – Motinos dienos minėjimas; birželio 28 d. – Joninių šventė;
liepos 6 d. – šv. Mišios bus aukojamos už mirusius SLA narius; liepos
20 d. – pietūs ir SLA 94- ųjų metinių
minėjimas; rugsėjo 28 d. – pavasario šventė; lapkričio 9 d. – XX Alaus
šventė; gruodžio 13/14 d. – baseino
2008/2009 m. sezono atidarymas.
Naudingi adresai Argentinoje:
Lietuvos Ambasada Argentinoje: Mendoza 1018, Ciudad Autóno-

ARGENTINOJE

ma de Buenos Aires (C1418DJD),
Tel. 4788-2153 Fax 4785-7915;
e-mail
embajada@lituania.org.ar;
Web http://ar.mfa.lt
Lietuvos garbės konsulatai:
Buenos Aires miesto ir provincijos:
Dr. Sergio Hector Nunes. Florida 15,
Piso 4ºto. Capital Federal; Santa Fé
provincijos: Prof. José Rubén Repsys. Tucumán 2744, Rosario Santa
Fé; Kordobos provincijos: Dr. Juan
Daujotas Echeverría 5678, Capital
Federal;
Lietuvių muziejus „Olgbrun“
Calle Los Ñires 1038, Villa Ayelen, Esquel, Prov. Chubut. Telfax
02945-450536;
CALCIS Argentinos ir Lietuvos komercijos, pramonės ir paslaugų rūmai, Virrey Loreto 2521 6ºto.
“A” (1426) Buenos Aires, Argentina. Tel.: 4784-6581, e-mail info@
calcis.com.ar

Chicagoje rengiama sielovados konferencija
Balandžio 26 d., šeštadienį, seserų kazimieriečių Motiniškuose namuose Chicagoje vyks
konferencija „Lietuvių katalikų sielovada JAV“, kurią ruošia Lietuvos vyskupų konferencijos
Išeivijos lietuvių katalikų sielovados delegatūra ir Amerikos Lietuvių Romos katalikų federacija. Tai antroji išeivijos lietuvių sielovados konferencija, pirmoji įvyko 2007 m. Philadelphijoje, Pensilvanijoje.
Kviečiami dalyvauti lietuvių sielovadoje dirbantys kunigai, parapijų tarybų/komitetų
nariai, parapijos veikloje dalyvaujančios ir ją remiančios organizacijos, vienuolijos, parapijiečiai ir sielovados bendradarbiai. Adresas: 2601 W. Marquette Road, Chicago IL 60629,
U.S.A.
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AIRIJOJE

Airijos ir Lietuvos mokykla: kuri geresnė?
Vytautas Strazdas

Neretai Airijoje gyvenantys
tautiečiai abejoja: ar leisti savo atžalą į airišką mokyklą, ar verčiau
grįžti į Lietuvą? Kieno mokyklos
– Airijos ar Lietuvos – teikia vaikams aukštesnės kokybės ugdymą ir
geriau parengia juos savarankiškam
gyvenimui? Atsakyti į šį klausimą
padeda neseniai paskelbti tarptautinio moksleivių pasiekimų tyrimo
duomenys. Švietimo kokybės tyrimų pasaulyje atliekama daug ir įvairių, tačiau tarptautinis lyginamasis
mokinių pasiekimų tyrimas PISA
(Programme for International Student Assessment), yra išskirtinis.
Pirmiausia tuo, kad tyrimą kas treji metai rengia ne atskiri vertintojai,
o Ekonominio bendradarbiavimo ir
vystymosi organizacijos (OECD –
Organization for Economic Cooperation and Developement). Specifinis PISA tikslas – pateikti patikimos
informacijos, kuria remiantis kiekviena OECD šalis narė (ir šalys partnerės) galėtų susikurti pačią geriausią, savo aplinkai pritaikytą švietimo
sistemą. Šis tyrimas yra vienintelis
tarptautinis, tiriantis būtent penkiolikmečių – bebaigiančių privalomąjį
mokymosi tarpsnį jaunuolių – žinias
ir gebėjimus. Esminis PISA bruožas
– ne akademinių žinių tikrinimas, o
akcentavimas gebėjimų, kurie bus
naudingi tolesniame jaunuolių gyvenime. Kitaip tariant, PISA tyrimo
organizatoriai nusprendžia, ko šiais
laikais reikia mokyklą baigiančiam
žmogui, ir pagal tai tikrina bendruosius penkiolikmečių gebėjimus. Tyrėjų nedomina, ko mokyklos moko,
– jiems rūpi, ar jas bebaigiantieji
gauna šiuolaikiniam žmogui reikalingas kompetencijas.
„Į banko sąskaitą yra padėtas
1000 eurų indėlis. Metinių palūkanų
dydį galima rinktis. Pirmas pasirinkimas – 4 proc., tačiau jei rinksitės 3
proc., iš karto gausite 10 eurų dovaną.
Kuris pasirinkimas indėlininkui yra
geresnis po vienerių metų? O kuris po
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dvejų?“ – PISA tyrimo metu 2006 m.
pavasarį buvo klausiami Airijos, Lietuvos ir dar 55 valstybių penkiolikmečiai. Šis klausimas – matematikos,
tačiau pagrindinis PISA tyrimo dėmesys 2006 m. teko ne matematikai
ir ne skaitymui, o gamtos mokslams.
Priklausomai nuo valstybės dydžio,
tyrime dalyvavo po 4500-10 000 atsitiktinai atrinktų mokyklų moksleivių.
Visas palankų tarptautinį įvertinimą
gavusias užduotis moksleiviai turėjo
atlikti per 2 val.
Praėjusių metų pabaigoje paskelbti tyrimo rezultatai rodo, kad
tarp 57 dalyvavusių valstybių Airijos
mokyklų penkiolikmečių skaitymo
gebėjimai yra 6-oje, o matematikos
ir gamtos mokslų – 22-oje sąrašo vietoje. Tuo tarpu Lietuvos atstovų matematikos gebėjimų įvertinimas yra
30-oje, o skaitymo ir gamtos mokslų
– 32-oje sąrašo vietoje. Įvertinus paklaidas galima drąsiai tvirtinti, kad
Airijos mokyklų penkiolikmečių gebėjimai atitinka arba yra geresni už
OECD šalių vidurkį. Tuo tarpu lietuvaičių gebėjimai nuo šio vidurkio yra
netoli, tačiau jo nesiekia. Pasak tyrėjų, Lietuvos rezultatų vidurkis yra
statistiškai reikšmingai žemesnis už
OECD šalių rezultatų vidurkį.
PISA 2006 m. rezultatų sąrašo pradžioje atsidūrė Suomijos
penkiolikmečiai. Kai 2004 m. buvo
paskelbti ankstesnio PISA tyrimo
rezultatai, sukruto daugelio šalių
švietimo specialistai. Jų delegacijos
lankėsi Suomijos mokyklose, bandydamos išsiaiškinti sėkmės paslaptis.
Daugelio edukologų nuomone, viena
iš didžiausių šios šalies sėkmės priežasčių yra tai, kad bendrojo lavinimo
mokyklos beveik tolygios visoje šalyje. Kitaip tariant, nėra labai gerų,
išskirtinių, bet nėra ir blogų mokyklų. Į akis svečiams krito ir Suomijos
švietimo sistemos paprastumas. Tačiau labiausiai juos nustebino faktas, kad 26 proc. Suomijos vidurinių
mokyklų abiturientų nori būti moky-
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tojai. Patys suomiai tvirtino, kad šio
reiškinio priežasčių nežino, ir apgailestavo, kad tik trečdalis, o ne pusė
mokytojais norinčių tapti abiturientų
yra vaikinai.
Estams, atrodo, pavyko išsiaiškinti kai kurias suomių sėkmės
paslaptis. PISA 2006 m. tyrimo
ataskaitoje Estijos penkiolikmečių
bendrieji gamtos mokslų rezultatai
įrašyti 5-oje vietoje. Tuo tarpu lietuvius lenkia ne tik kaimynai lenkai,
bet ir latviai. Guostis galima nebent
tuo, kad žemesnius negu lietuvaičių
rezultatus parodė norvegai, liuksemburgiečiai, rusai, italai, portugalai,
graikai, žydai ir dar daugelio šalių
moksleiviai.
PISA tyrime Lietuva 2006aisiais dalyvavo pirmą kartą. Pasak
Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos pareigūnų, šiam reikalui vis
pritrūkdavę pinigų. Tuo tarpu Airija
savo penkiolikmečių gebėjimus tokiu būdu tikrino ir 2000 m., ir 2003
m. Nors Airijos penkiolikmečių pasiekimai 2006-ųjų pavasarį buvo geri, 5 proc. šios šalies piliečių savo
šalies švietimo sistemą laikė viena iš
dviejų svarbiausiųjų valstybės problemų. Visuomenės nuomonę Europos Sąjungoje (ES) tiriančio „Eurobarometro“ duomenimis, apie lietuvišką švietimo sistemą analogiškai
tuo pat metu manė tik 2 proc. Lietuvos piliečių. Kitose ES šalyse tokių
nuomonių buvo vidutiniškai trigubai
daugiau.
Iš „Saloje“, Airija, 2008-02-06
P.S. O Europos Komisija Įmonių ir pramonės direktorato skelbiamoje „Europos inovacijų apžvalgoje
2007“ (The 2007 European Innovation
Scoreboard) pažymi, kad Lietuvos rodikliai mokslo ir švietimo absolventų
srityje žymiai lenkia ES vidurkį; didelis gyventojų procentas turi aukštąjį išsilavinimą, labai aukštas jaunimo
žinių įgijimo lygis. PL red.

knygų lentynoje

60 metų Lietuvos diplomatinėje tarnyboje
Anicetas Simutis „60 metų Lietuvos diplomatinėje tarnyboje“ – kaip jau sako pats knygos
pavadinimas, puspenkto šimto puslapių apimties leidinys skirtas Anicetui Simučiui (1906-2006). Knygą
išleido Lietuvos gyventojų genocido
ir rezistencijos tyrimo centras ir LR
Užsienio reikalų ministerija. Sudarytojai – Rimantas Morkvėnas – A.
Simučio įpėdinis, Lietuvai tapus
nepriklausoma dirbęs konsulu New
Yorke, bei A. Simučio vaikaitė Laima Vincė Sruoginis.
Knygą sudaro įvadiniai Rimanto Morkvėno ir istoriko Juozo
Skiriaus straipsniai ir keletas skyrių:
„Straipsniai, kalbos“ (tai dar prieš
karą Lietuvos spaudoje skelbtų A.
Simučio straipsnių rankraščiai, kuriuose atskleidžiamos JAV lietuvių
gyvenimo aktualijos, santykiai su
Tėvyne, pasiruošimas Pasaulinei
parodai New Yorke 1939 m. ir kt.),
„Laiškai“ (susirašinėjimas su kolegomis diplomatais, tarp jų – ir su
gen. konsulu New Yorke J. Budriu
– 1923 m. Klaipėdos sukilėlių karo
vadu, Lietuvos diplomatinės tarnybos šefu Stasiu Lozoraičiu ir kt.),
„Atmintinės, kelionių aprašymai“,
„Formalūs raštai“. Rengiant publikavimui nepasitenkinta medžiaga,
aptikta A. Simučio archyve, jos ieškota ir Lozoraičių šeimos archyve
Romoje.
Knygoje pateikta ne tik iškili
Lietuvos diplomato Aniceto Simučio asmenybė, bet per ją – ir dalis 60
Lietuvos diplomatijos istorijos metų Jungtinėse Amerikos Valstijose.
Skelbiami tokie dokumentai, kaip
laiškai, pro memoria, kurie buvo rašomi po įvairiausių susitikimų, leidžia susidaryti Lietuvos okupacijos
periodo problemų, kurias patyrė lietuviai diplomatai JAV, vaizdą.
„Anicetas Simutis nuėjo ilgą
ir nelengvą gyvenimo kelią, jo diplomatinė karjera buvo unikali. Nuo
1936 m. iki 1991 m. jis be pertraukos dirbo Lietuvos generaliniame

konsulate Niujorke – tikriausiai tai
yra diplomato darbo trukmės vienoje įstaigoje pasaulio rekordas! A.
Simutis pats nesiekė jokių rekordų.
Taip lėmė tragiškas mūsų Tėvynės
likimas ir egzilinės Lietuvos diplomatinės tarnybos narių sugebėjimas
išlikti ir veikti itin nepalankiomis
sąlygomis“, – savo straipsnį pradeda
Rimantas Morkvėnas.
Bendrąsias žinias apie gen.
konsulą ir jo veiklą, vėliau – jau Nepriklausomos Lietuvos amb. Jungtinėse Tautose Anicetą Simutį pateikia
Juozas Skirius. „Žmonės, susieję savo gyvenimą su LDT (Lietuvos diplomatine tarnyba), buvo savotiški
keistuoliai (taip galvodavo ne vienas
pašalinis, gal ir artimas žmogus). Jie
priklausė prieškario Lietuvos inteligentijos žiedui, turėjo puikiausią išsilavinimą, stovėjo pirmose politinio
elito eilėse, buvo gabūs ir veiklūs.
Pasitraukę iš diplomatinės tarnybos
galėjo užsienyje nesunkiai susirasti
pelningus darbus, visiškai apsirūpinti save ir savo šeimą, pasiekti tarnybinės karjeros aukštumas. Už tai jų
niekas nebūtų pasmerkęs. Tačiau jie
nepasirinko sotesnio gyvenimo, liko menkai apmokamoje ir neaiškios
ateities tarnyboje. Tokius žingsnius
galėjo lemti tik didelė meilė savo
nelaimingai Tėvynei, nepalaužiamas
tikėjimas šviesesne Lietuvos ateitimi“, – rašo J. Skirius.
Anicetas Simutis 1909 m. vasario 11 d. gimė Tirkšliuose, Mažeikių apskrityje. Gerų žmonių padedamas mokėsi Telšių gimazijoje, kur
aktyviai dalyvavo įvairiose organizacijose, 1930 m. baigė „Aušros“
gimnaziją Kaune. Tais pat metais
įstoja ir baigia Karo mokyklą ir 1935
m. baigia VDU Teisių fakulteto ekonomikos skyrių.
Studijuodamas pradėjo dirbti Užsienio reikalų ministerijoje ir
ką tik baigęs universitetą buvo pakviestas vykti į Lietuvos generalinį
konsulatą New Yorke. Tuo metu tai
nebuvo labai paklausi vieta – di-

plomatai paprastai verždavosi dirbti Europoje. Anicetas savo karjerą
New Yorke pradeda raštvedžiu. Išvykdamas į JAV vedė VDU studentę
Janiną Čiurlytę.
Darbštus ir kruopštus jaunas
diplomatas Amerikoje gilina savo
žinias – tęsia studijas prestižiniame
Kolumbijos universitete New Yorke
ir pelno politinių mokslų magistro
laipsnį. Vėliau jo baigiamąjį darbą
apie Lietuvos ekonominę reformą po
1918 m. universitetas išleidžia knyga.
Sėkmingai prasidėjusią karjerą nutraukė Antrasis pasaulinis karas, kuris sujaukė Lietuvos gyvenimą. Prasidėjus Lietuvos okupacijai
diplomatinės atstovybės netenka tiesioginio egzistavimo šaltinio. LDT
šefui pavykus išspręsti finansinius
reikalus, o JAV valdžiai užėmus Lietuvos okupacijos nepripažinimo politiką liko gyvuoti ne tik Lietuvos
atstovybė Washingtone, bet ir keli
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giminėms.
Beje,
A. Simučiui
su teismais
grėsė susidurti net ir dėl
ideologinių
dalykų. Parengęs 1953
m.
išleistą
„Pasaulio lietuvių žinyną“
jis užsitraukė Gedimino draugijos
nemalonę,
nes parašė,
kad jos patalpose yra
įsikūrusios
Literatūros ir
Lietuvos sūnų ir dukterų draugijos,
GEN. KONSULAS NEW YORKE ANICETAS SIMUTIS (KAIRĖJE) patekusios į
SU SI TIN KA SU RU SŲ RA ŠY TO JU BEI DI SI DEN TU A LEK SAN DRU S OL ko mu nis tuoŽE NI CY NU , „G U LA GO AR CHI PE LA GO “ KNY GOS AU TO RIU MI
jančiųjų rangeneraliniai konsulatai, taip pat ir kas. Nors teismo pavyko išvengti,
bet metams darbas ir gyvenimas buNew Yorke.
Diplomatinį darbą gerokai vo sudrumstas.
Kadangi dėl nuolatinės lėšų
stabdė tam tikra trintis tarp pačių lietuviškų organizacijų – dėl viršenybės stokos darbuotojų buvo mažiau nekonkuravo LDT – Lietuvos diploma- gu darbo, pačiam konsului teko dirbtinė tarnyba, kurios šefą skyrė prezi- ti daug darbų – išdavinėti Lietuvos
dentas Antanas Smetona, ir VLIKas pasus atvykstantiems iš Vokietijos
– Visos Lietuvos išlaisvinimo komi- pabėgėlių stovyklų, eiti į teismus dėl
tetas, vokiečių okupacijos metais iš tautiečių palikimo, atstovauti Lietuvisų ideologinių srovių sudaryta tau- vos konsulatui, rengti politines aptos atstovybė. Nors ši trintis neišsi- žvalgas, kurios buvo siuntinėjamos
sprendė iki pat Lietuvos nepriklau- lietuviškoms ir JAV institucijoms,
somybės atkūrimo, bet tai tam tikra ir net perrašinėti oficialius raštus,
prasme skatino konkurenciją ir ragi- kai to nespėdavo atlikti mašininkė.
no dirbti, neužsnūsti. Abi šios insti- A. Simučiui priklauso garbė, kad iš
tucijos turėjo bendrą priešą – virš jų istorijos glūdumų į viešumą buvo
nuolat kaip Damoklo kardas kabojo iškeltas pirmasis lietuvis Amerikos
Sovietų Sąjungos grėsmė. Pvz., kon- žemyne – Aleksandras Karolis Kursulatams teko kautis ne tik dėl Lietu- šius – kuris buvo ir pirmosios Amevos okupacijos nepripažinimo, bet ir rikos žemyne aukštosios mokyklos
dėl lietuvių kilmės amerikiečių pali- steigėjas ir pirmasis gydytojas New
kimo, kurį nuolat grasino pasisavin Amsterdame (tuometinis New Yorko
ti sovietinė imperija. Ir konsului, vė- pavadinimas). A. Simutis surinko
liau generaliniam konsului, A. Simu- medžiagą apie šią istorinę asmenyčiui teko eiti į teismus ir kovoti, kad bę, paskelbė straipsnių apie jį, pertautiečių po mirties likęs turtas ne- skaitė paskaitų. Jo pastangomis butektų okupantams, o būtų perduotas vo išleista A. K. Kuršiaus disertaci-
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ja, kurią jis parašė ir apgynė grįžęs
į Europą, Leideno universitete; toje
vietoje, kur stovėjo A. K. Kuršiaus
įsteigta mokykla New Yorke, A. Simučio iniciatyva buvo atidengta atminimo lenta.
LDT laikėsi griežtos nuostatos nebendrauti su pavergtos Lietuvos atstovais, kad diplomatams nebūtų primetama, jog jie pripažįsta
Lietuvos okupaciją. A. Simutis šios
nuostatos griežtai laikėsi.
Knygoje pateikiama medžiagos apie finansinius LDT išlaikymo
reikalus. 1940 m. Lietuvos atstovas
P. Žadeikis nota kreipėsi į JAV Valstybės departamentą dėl Lietuvos lėšų
JAV bankuose atšildymo ir panaudojimo pasiuntinybėms ir konsulatams
išlaikyti. Nuo 1941 m. tos lėšos jau
buvo panaudojamos pagal paskirtį,
bet jų visada buvo mažai, nes iš tų
pinigų buvo išlaikomos ne tik JAV,
bet ir kitur pasaulyje veikusios atstovybės. Dėl lėšų trūkumo ir jų paskirstymo nuolat tvyrojo įtampa tarp
diplomatų, bet galų gale Lietuvos
valstybės rezervai baigėsi. JAV Valstybės departamentas sutiko Lietuvos
atstovybes finansuoti skolon iš Latvijos rezervų, mat Estijos ir Latvijos
rezervai JAV bankuose buvo didesni. Tokiu būdu Lietuvos atstovybė
JAV išsilaikė iki pat Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos 1990
m. kovo 11-ąją. Ir, kaip prisimename, nepriklausoma Lietuva prisiėmė
skolą Latvijai ir ją jau išmokėjo.
Laisva Lietuva gen. konsulą
Anicetą Simutį paskyrė ambasadoriumi prie Junginių Tautų Organizacijos. Savo kredencialus jis įteikė
1991 m. spalio 8 d.
1994 m., A. Simučio 85-mečio ir konsulinio-diplomatinio darbo 60-mečio proga jis už nuopelnus
Lietuvai buvo apdovanotas LDK
Gedimino komandoro kryžiumi. Tais
pat metais baigėsi ir A. Simučio kadencija JT atstovybėje. 1999 m. jis
dar kartą – jau 90-mečio proga apdovanojamas LDK Gedimino ordino
Didžiuoju kryžiumi.
Mirė A. Simutis eidamas 98uosius metus New Yorke. A. V. Š.
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Pumpėnų amerikonkos (2)
Rima Žemaitytė De Iuliis
Tęsinys. Pradžia Nr. 2(458)
Mielas mūsų Juziuk,
Kaip tau einasi? Ar labai pavargsti? Žiūrėk savęs, pavalgyk,
nekentėk bado. Ir pasilsėk. Taupyk
sveikatą. Mes gyvenam gerai. Aš vis
dar gaunu skalbimo, bet nepavargstu. Dar turiu čielybėj nuo nuomos
likusius pinigus, jeigu reikėtų kam
labai. Du daviau Magdutei, nes ji
labai verkė, kai buvo atvažiavę per
Jono atlaidus. Motiejus labai geria.
Ten blogai. Taip noriu tave pamatyti, Juozapai. Aš pas tave plaukčiau
su vaikais, bet kad nebeleidžia. Pinigų turiu pakankamai mums visoms
užmokėti už šipkartę. Jeigu tik išleistų, tuoj pas tave keliausim. Kas
galėjo žinoti, kad karas mums taip
sutrukdys... Mergaitės išaugo. Žiemai reikės batų Alenutei, o Adelei
bus Paliutės, Paliutei bus Adelės išaugtiniai. Žiemą vėl reikės į mokyklą
leisti. Alenutė jau visa pana. Labai
gražios jos kasos. Šventoriuje moterys net pakiloja priėjusios. Adelė
graži ir vis labiau išpanašėja į tave.
Paliutė labiausiai klausinėja, kada
tu parvažiuosi. Ir ji šiemet jau priėjo
prie Pirmos Komunijos. Mes labai
tavęs pasiilgom. Užteks jau, Juozapai. Kiek turėsim, tiek ir bus gana.
Mergaitės sveikos ir gražios. Auga...
Pamirš, kaip tėvas atrodo. Apie tave pasakoju, kaip sunkiai tu dirbi,
kaip tu jas mažytes nešiodavai, kaip
aukštyn mesdavai, o jos juokdavosi... Pamiršo, nei viena neatamena...
Gal Alenytė. Sako, namą atamena
su gonkom. Ir krautuves, kur medžiagas pirkdavom. Ir tu gi ten dirbi
kaip pragare. Po parą iš eilės... Negerai, Juozapai, šitaip... Pasiilgom
mes visos. Jau ketveri metai tavęs
nematėm. Kulaliai atiduoda tau gerų dienų. Ir jai sunku vienai buvo su
tuo malūnu, kol jos vyras parvažiavo. Jis ir sakė, kad tu sunkiai dirbi.
O pamatęs malūną, tai kaip ir neapsidžiaugė. Sako, kokią čia puodynę
šalia kelio apvertei. Tiek pinigų par-

sivežei, tai kur juos
sukišai? Aš taupau
pinigus, Juozuk. Gerų
dienų atiduoda tau ir
dėdienė Mackevičienė. Buvo anąkart po
bažnyčios užsukę.
Bučiuojam Alenutė, Adelytė, Paliutė
ir Alena
Ir Elenai palengvėjo. Išsakė viską
Juozapui, išliejo.
Nuo
Paįstrio
girdėjosi armonika.
Ten susirinkę Pumpėnai dainuoja dainas,
leidžia pasroviui vainikus. Ir laužai dega,
ir visi šoka.
Elenai rūpėjo
IŠ AMERIKOS SUGRĮŽĘS RANKRAŠČIO AUTORĖS RIpamatyti namus, kuriuose ji užaugo. Ne MOS ŽEMAITYTĖS PROSENELIS JUOZAPAS STAŠKEVIČIUS
taip jau seniai ir buvo
ten, per Velykas.
si su žydais, nes pinigai vis dar buvo
***
brangesni už duoną, malkas, pieną,
O gyvenimas vis blogėjo. Ka- sviestą ar mėsos gabalėlį. Suiro viras prasisuko ir pro Pumpėnus. Mies- sa žemdirbio per šimtmečius sukurta
tas degė, verkė, badavo, sirgo ir mirė. tvarka, jį maitinusi ir leidusi jam gyŽmonės bijojo užeiti vieni pas kitus. venti. Tačiau ūkininkai vis tiek suVisi žinojo, kad kažkokia negera liga gebėdavo užauginti vištų, paršiukų,
siaučia po miestą. Ne tik po miestą. išlaikyti karvę, todėl maisto produkSako, visur aplinkui tas pats. Peral- tų būdavo. Mažiau ir brangesnių, bet
kę, pervargę, visokių nelaimių nua- būdavo.
linti žmonės nebegalėjo atsilaikyti
Žemė augino prastą derlių. Išprieš dar vieną... Vidurių šiltinė...
minta, sutrypta, išdraskyta. PavarguUžėjo kalbos Pumpėnuose, si ir išsekinta. Arkliai be paklausimo
kad žmonės nuo vandens apserga ir ar paprašymo dingo karo sūkuriuose.
miršta.
Ir slėpė, ir visaip gudravo žmonės...
***
Karo nepergudrausi.
Elena viską plovė ir virino,
Bijodama bet kokių žmonių
kiek tik galėjo, ėmė mažiau skalbi- susibūrimų, Elena neleido vaikų išmo, mergaičių neprileido prie atneš- eiti į lauką. Girdėjo kalbant, kad už
tų skalbti drabužių ir užvalkalų už- miesto geriau, kad ten ne taip serga,
valkalėlių. Vis sunkiau buvo gauti todėl jauniausiąją, pačią silpniausimuilo, vis dažniau Elena skalbdavo ąją, ir atidavė pas ūkininkus ganyti.
šarme, kol ir to šarmo pasidarė vis Apolonija ir Elena pasiliko Pumpėsunkiau prasimanyti: per visas nelai- nuose su motina.
mes malkos tapo brangenybe. Elena
***
keitė sidabrinius į malkas, derėdavoVieną rytą, prikelta lietaus lašų,
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RANKRAŠČIO AUTORĖ RIMA ŽEMAITYTĖ DE IULIIS (DEŠINĖJE) SUTINKA Į SVELIETUVOS ATVYKSTANČIUS MAMĄ VIKTORIJĄ ŽEMAITIENĘ IR BROLĮ RIMĄ

ČIUS IŠ

atsitrenkiančių į mažytį langelį, Elena
atsisėdo lovoje ir pasijuto tokia silpna, kad galva vėl nulinko ant pagalvės. Kai dieną, bekočiojant paklodes,
vėl ėmė svaigti galva, ji per daug į tai
nekreipė dėmesio. Ne pirmas kartas.
Aišku, nepavalgo iki soties, vis žiūrėdama, kad nebadautų dukterys.
Elenutei atsikėlus Apolonija ir
paliko gulėti lovoje.
– Paliute, kelkis, prauskis, eisim valgyti, – ragino motina vaiką,
kitai dukrai jau sėdint prie stalo su
virtais kiaušiniais ir prasta duona bei
ramunėlių arbata.
– Nenoriu valgyti, – atsakė
Apolonija, pramerkusi akis ir tuojau
pat jas vėl užmerkusi.
– Ar skauda kas, Paliute? – susirūpino motina, pridėjusi ranką vaikui prie kaktos.
– Ne, tik noriu miego, – vos
apversdama liežuvį kalbėjo dukra.
– Vaikeli, nieko nevalgei vakar, tai silpna. Reikia šiandien valgyti... Aš tau atnešiu į lovą... Truputį, kelis kąsnelius, – įkalbinėjo visai
nusigandusi motina, pati per prievartą išgėrusi ramunėlių arbatos. – Ar
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pilvas neskauda, Paliute?
– Ne... – gulėjo nesijudindama dukra.
Elena visada bijojo ligų. Labai
bijojo. Ypač dabar. Todėl, užmetusi
išaugtą švarkelį Elenutei ant pečių ir
apmūturiavusi vilnone skarele galvą,
liepusi apsiauti savo batus, išstūmė
dukrą pro duris į rudeninį lietų.
– Daktaro nėra, – parplukusi
per purvą namo pasakė vyriausioji. – Kai parvažiuos, ateis pas mus...
Šeimininkė sakė, kad reikia gerti arbatos. Daug...
Elena jautė, kad vis maudžia
pilvą, nežinia, ar čia liga, ar išgąstis.
Užvirinusi mėtų, supylusi į ąsotį, uždengė jį lėkštele ir apvyniojo rankšluosčiu. Kad neatauštų. Pripuolusi
prie Apolonijos apkamšė ją, užklojusi dar vienu užklotu, ir mėgino sugirdyti mėtų arbatos, bet vaikas prarijo kelis šaukštus ir nusuko galvą
nuo motinos.
– Ar girdi mane, Paliute, vaikeli, ar girdi? – pati vos ištardama
žodį, klausinėjo motina.
– Mhm, – sumykė vaikas.
Elenos širdis daužėsi po krūti-
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nę, galva svaigo, pačiai buvo silpna,
kad galva vos laikėsi ant pečių. Iškočiotus skalbinius sudėjusi į pintinę,
pastatė ją ant virtuvės stalo, tačiau
eiti iš namų nesiryžo.
– Aš nunešiu, – pasisiūlė Elenutė, ir motina neprieštaravo. Vaikas
vėl apsimuturiavo ir vėl – pro duris. Sugrįžo su duonos puskepaliu ir
sviesto puodeliu bei puodynėle pieno, viską susidėjusi į tą pačią pintinę
ir uždengusi ją dugne visada laikomu rankšluosčiu.
– Mama, žiūrėk, ką davė, – traukė visa gera Elena ir dėjo ant stalo.
– Pati pavalgyk, – ragino motina, gerdama iš molinio puodelio arbatą, gulėdama lovoje priešais Apoloniją, pasivertusi ant šono ir apsiklosčiusi močiutės duotais patalais
ir ant kėdutės prie lovos pasistačiusi
Marijos paveikslą.
Apolonija lyg ir atsibudusi
kažką sakė.
– Ką sakai, Paliute, – atsisėdo
motina. – Alenute, Jėzau Marija, ateik, vaikeli, paklausk, ko ji nori.
Elenutė ir taip jau ėjo prie sesers, nešdama jai puodelį pieno.
– Alenute, neduok pieno, vaikeli, neduok, – kalbėjo motina, jausdamasi taip, kad, rodės, kaulai pasidarė
minkšti kaip vaškas ir nebelaikė jos.
– Laukan noriu, – vos išgromuliavo Apolonija, mėgindama keltis, iš lovos, bet tik sujudėjo.
Sesuo atlėkė su kibiru, atklojo
ligonę ir mėgino ją iškelti iš lovos.
Apolonija neturėjo jėgų padėti seseriai ją pajudinti, tad motina, sukaupusi visas jėgas, atsistojo iš lovos ir
padėjo mažajai atsisėsti ant kibiro.
– Mama, Paliutė visa karšta, –
rūpinosi Elena.
– Galva griūna, – pašnibždom
ištarė Apolonija.
Ji sėdėjo ant kibiro, mažyčiais
piršteliais įsitvėrusi jo kraštų, prilaikoma staiga susilpnėjusios motinos
ir dar vis stiprios sesers. Nugeltęs
veidelis pamėlusiom akiduobėm buvo nulinkęs žemyn ir kabojo kaip vėjo nulaužtas jurginėlio žiedas. Motina, sugriebusi nuo kėdės atramos
pakabintą skarą, užmetė ją dukteriai

mūsų kūryba
ant pečių.
– Kur tau skauda? – klausinėjo sesuo, ir Apolonija atsakė:
– Pilvą...
– Reikia, kad gertum arbatą.
Taip daktarienė sakė... Aš atnešiu, –
lėkdama lauk su dvokiančiu kibiru,
ištarė Elena.
– Alenute, į būdelę supilk,
vaikeli, – vos girdimai paprašė motina, vėl atsigulusi po antklodėm, bet
nežinodama, ar dukra ją girdėjo.
Gal rytoj bus geriau. Per naktį
išmiegos, pasilsės. Reikia gerti arbatą. Reikia. Ir vėl siekė puodelio su
mėtom. Paliutei taip pat reikia. Dėkui Dievui ir Švenčiausiajai Mergelei Marijai, Elenute stipri. Bus gerai.
Viskas bus gerai. Jos turi išgyventi,
nes dar reikia susitikti su Juozapu.
Karas greitai baigsis, taip visi kalba, kad baigsis... Tada jos plauks
pas Juozapą. Visi pinigai šipkartei
yra. Pasiims tada Adelytę ir plauks.
Nieko čia nebėra. Amžinatilsį tėveliai Paįstriečių kapeliuose. Motiejus
yra. Bet tas Motiejus... Ne, ji gyvens
Amerikoje. Reikia gerti... Daktarienė sakė, kad reikia..
– Aš pelenų būdelėje užpyliau... Kibirą išploviau prie šulinio...
Paskiau šarmu perskalavau, – lyg
kokią užduotį atlikusi, pasakojo Elenutė. – Rankas šarmu nusiploviau.
Graužia... Paliutei duosiu arbatos.
– Gerk Paliute, vaikeli, gerk,
– ragino dukrą motina, kai Elenutė
jai prie lūpų kišo puodelį su arbata.
– Ar cukraus įdėjai?
– Įdėjau. Visą šaukštą įdėjau, – kalbėjo Elenutė ir, pasėmusi
šaukštu arbatos, mėgino ją sugirdyti
seseriai.
Sesuo net nepravėrė lūpų. Atrodė, kad ji, paguldyta nuo kibiro,
tuojau ir užmigo. Dieve aukščiausias, kur tas daktaras. Sako, yra kažkokių vaistų. Gal ne šiltinė. Gal taip
ką suvalgė. Aišku, ne šiltinė. Tas viduriavimas... Bet juk niekur neišeina, visą laiką buvo namie. Skalbiniai
gal... Bet jie visi išvirinti, o rankas
ji tuoj šarmu nusiplauna, tik sumetusi juos virinti... Iš kur bus ta šiltinė. Sako, vandenį reikia žiūrėti. Ji

virina. Viską virina, šarmu plauna.
Ir Elenutė plauna... Ką ji, vaikas...
Gal taip kas. Ir anksčiau būdavo,
kad viduriuoja Paliutė. Gal pilvelis
kiek silpnesnis. Praeis. Ir jai praeis.
Dievas neleis atsitikti baisiausiam.
Ji juk tris dukteris turi. Kas jas užaugins... O kas užaugins kaimynų
berniukus? Jėzau Marija... Vakar
Elena jiems nunešė duonos. Vieni
ugnį pasikūrę. Jėzau Marija, Švenčiausioji Mergele, malonės pilnoji,
Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp
moterų, pagirtas tavo įsčiaus vaisius
Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus, mus, nusidėjėlius,
dabar ir mūsų mirties valandą... Ne,
ne, padėk mums pasveikti... Vaikus
užauginti padėk. Padėk sulaukti geresnio gyvenimo. Daktaras tuoj atvažiuos... Elena sučiupinėjo pinigą
po pagalve. Yra... Viskas bus gerai.
Paliutė miega. Lengvai kvėpuoja.
Viskas bus gerai.
– Alenute, Alenute, – pašaukė
motina, nematydama, kad vyresnėlė
sėdi čia pat, ant jos lovos kojūgalio.
– Mama, ar tau kur skauda?
– klausė ji kažkaip tyliai, kad Elena
vos išgirdo.
– Pakviesk Kulalienę... – ir
pati nustebo, kad taip sunku kalbėti.
Kol atskubėjo Kulalienė su
Elenute, tarp abiejų ligonių lovų stovėjo daktaras, spiritu valydamasis
rankas.
– Ar kokių giminių turi, Staškevičiene? – klausė, paspaudęs
abiems pilvus, paklausęs tūbele, palietęs kaktas.
– Aha, – atsiliepė Elena.
– Ar kas negerai? – paklausė
Kulalienė.
– Dažnai žmonės pasveiksta.
Paliksiu miltelių. Tris kartus per dieną abiems. Turi gerti daug arbatos.
Vandenį tik virinti. Patalynę virinti.
Indus, iš kurių valgė, nuplikyti verdančiu vandeniu. Negalima pieno,
varškės. Nieko pieniško. Daug gerti.
O tu, – pasisuko į Elenutę, – būk kuo
toliau nuo jų, plauk dažnai rankas.
Muilo turit? Samagonas gerai rankom valyti.
– Aš atnešiu, Alenute, sama-

gono... – pažadėjo Kulalienė.
Ir atnešė. Ir juo mėgino abi
girdyti – kad ligą užmuštų. Viduriai
pradėjo dar labiau skaudėti.
Kibirą Elenutė nešė ir motinai, ir seseriai, kol Adelė nebespėjo
pasakyti, ir tada reikėjo jai patiesti
švarią paklodę. Išvargusi su seseria,
kol jai pamainė patalą, vyresnioji
skalbė. Žinodama, kaip tai darė motina, ji kūrė krosnį, lauke prie šulinio
nuskalavusi paklodę, ją įmetė į katiliuką, užpylė vandeniu ir virė. Paskiau virė vėl ir vėl.
Skalbė ir džiovino virtuvėje,
kambaryje, išdžiausčiusi ant kėdžių,
ant stalo, palei koklių sienelę. Nuo
padžiautų skalbinių kartais srovele
bėgo vanduo, nes vaikiškos rankos
negalėjo jų išgręžti.
– Ar išnoko? – klausdavo motina apie skalbinius, jausdama, kad
liežuvis nebetelpa burnoje, išdidėjęs, ištinęs. Kartais ji dar atsikeldavo
iš lovos savo reikalų, o kartais – ne.
Džiūvo ilgai, nes lijo ir lijo,
buvo drėgna. Išskalbti patalai įgavo
pelėsių, kartumo kvapą. Drėgmei išvaikyti reikėdavo kūrenti ilgai. Vaikas ir pleškino malkas, kurios mažėjo.
Dvi savaites prasirgusi Apolonija mirė. Motina, nebeturėdama
jėgų nei verkti, nei šaukti, gulėdama
tik judino lūpas ir žiūrėjo į priešais
lovoje gulinčią sustingusią dukterį.
Elenutė, uždegusi žvakę,
braukė per sesers veidelį, pašlapinusi drobės skepetą, šluostė, lovoje
gulinčią. Jai nebeskaudėjo. Nugeltusi ir sudžiūvusi jos sesuo gulėjo nebedejuodama ir nebeinkšdama. Kaip
mokėjo, sušukavo plaukus ir supynė
juos į dvi kasas. Paskiau Kulalienė
atėjo. Abi apvilko vasarinę suknelę. Dieve, kaip šalta, o jos vasarinę
suknelę... Todėl sesuo ją pridengė išdžiūvusia paklode.
Mama kartais atsimerkdavo,
kartais iš jos akių riedėdavo ašaros.
Tiksliau, tekėdavo srovele.
Tada Elenutė glostydavo mamos tamsius plaukus ir verkdavo pati. Gaila sesers, bet kol mama nevernukelta į 42 psl.

2008 Kovas / Pasaulio lietuvis

39

aplankykite lietuvą

Stasio Girėno tėviškė Vytogaloje

STEPONAS DARIUS IR STASYS GIRĖNAS PRIE SAVO ATNAUJINTO LĖK TU VO

Kai planuosite keliones į Lietuvą ir po Lietuvą, nepamirškite, kad
šiemet sukanka 75-eri metai nuo legendinės „Lituanicos“ skrydžio per
Atlantą. Yra proga aplankyti vietas,
susijusias su mūsų tautos didvyriais
Steponu Darium ir Stasiu Girėnu. Ir
ne tik Karo muziejų Kaune ar Soldino miškelį Lenkijoje, bet ir abiejų
lakūnų gimtines, kuriose yra įrengti
muziejai – Stepono Dariaus – Dariaus kaime, Judrėnų seniūnijoje,
Klaipėdos rajone, o Stasio Girėno
– Vytogalos kaime, Upynos seniūnijoje, Šilalės rajone. Abu lakūnai buvo žemaičiai, bet susipažino Amerikoje, Chicagoje. Juos suvedė meilė
skrydžiui.
Šį kartą plačiau papasakosime
apie Stasį Girėną ir jo tėviškę.
Stasys Girskis, Amerikoje
pasikeitęs pavardę į Girėną, gimė
1893 m. spalio 4 d. Vytogalos kaime, dabar Šilalės raj. Tėvai – Juozas ir Marcelė (Martinkutė) Girskiai.
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Jis buvo šešioliktas vaikas šeimoje.
Dvylika mirė dar vaikystėje, gyvi išliko tik keturi, tarp jų – ir Stasiukas.
Tėvams anksti mirus šešiolikmetis
našlaitis Stasys su broliu Petru 1910
m. emigravo į JAV. Chicagoje jau
nuo 1900 m. gyveno jų vyriausias
brolis Jonas ir dvi pusseserės. Stasys lankė pradžios mokyklą, pradėjo
uždarbiauti ir išmoko spaustuvininko amato. Jį traukė technika – turėjo
tuomet retą dviratį, vėliau motociklą, motorlaivį, su kuriuo vežiodavo
keleivius po Michigano ežerą. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui
bandė stoti savanoriu į kariuomenę,
bet dėl sveikatos jo nepriėmė. Tada
jis pakeitė Girskio pavardę į Girch
ir stojo savanoriu kitame priėmimo
punkte. Kariuomenėje tarnavo Texaso valstijoje, aviacijos dalinyje. Kurį
laiką buvo mechanikas. Grįžęs iš kariuomenės dirbo spaustuvėje. 1921
m. įsteigė taksi bendrovę, kuri po 8
metų bankrutavo. Stasį viliojo skraidymas. Susitaupęs pinigų 1924 m.
jis su draugu švedu Larsonu nusipirko lėktuvą. Jiedu skraidydami patyrė avariją, kurios metu Stasys buvo
sunkiai sužeistas. Po avarijos skraidyti pradėjo tik 1927 m. su partneriais įsigytu kitu lėktuvu. 1931 m.
gavo transporto piloto teises. Dar
1927 m. susipažino su Dariumi ir susitarė kartu skristi į Kauną. Šia proga Stasys prisiėmė Girėno pavardę.
Stasys nuolat tobulino skraidymo įgūdžius, dvejus metus lankė
H. C. Kelerio aviacijos kursus, buvo figūrinio skraidymo entuziastas.
1931 m. S.Girėnas laimėjo Amerikos legiono aviacijos kuopos prizą
už tiksliausią nutūpimą sustabdžius
lėktuvo variklį. Tais pačiais metais
gavo transporto piloto klasės licenciją, duodančią teisę vežioti keleivius ir prekes iki 3500 svarų svorio. Įsigijęs nuosavą naują PARKS
firmos lėktuvą, per trejus metus jis
išmokė skraidyti 52 asmenis, tarp jų
– tris lietuvius. Būdamas geras pilotas ir prityręs lakūnas Stasys buvo
visų mėgiamas ir gerbiamas. Vargo
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ir skurdo išauklėtas Stasys buvęs labai kuklus, darbštus, nešnekus, geraširdis ir labai teisingas.
Sutarę rengti skrydį per Atlantą Steponas ir Stasys kartu rengė
Amerikos lietuvių aviacijos šventes,
kad iš suaukotų ir savų sutaupytų bei
pasiskolintų pinigų įsigytų lėktuvą.
Pirko ir perstatė lėktuvą „Belanca
CH 300 Pacemaker“, vėliau pavadintą „Lituanica“. Savo kreipimesi
pilotai skelbė, jog tiek sėkmingas
skrydis, tiek ir galima katastrofa sustiprins Lietuvos sūnų dvasią, įkvėps
juos naujiems žygiams. Pasauliui šis
skrydis buvo reikšmingas taip pat
mokslo ir inžinerijos požiūriu, tiriant
oro sroves bei panaudoto lėktuvo tipo ir navigacijos būdų galimybes.
Lėktuvo remontu daugiausia
rūpinosi S. Girėnas. Ant S. Dariaus
pečių gulė organizaciniai rūpesčiai:
paruošti skridimo maršrutą, apskaičiuoti, kiek reikia kuro, studijuoti
astronominę navigaciją ir kt.
1933 m. liepos 15 d. 6 val.
24 min. „Lituanica“ pakilo iš New
Yorko Floido Beneto aerodromo
(Floyd Bennet Field). Įsibėgėdamas
sunkus (3668 kg sveriantis) lėktuvas
du kartus vos nenuslydo nuo tako ir
atsiplėšė nuo žemės tik pačiame jo
gale.
Kelią lakūnai buvo suskirstę
į tris etapus: Niujorkas-New Foundlandas – 2129,8 km, Atlanto vandenynas – 3513,2 km, Airija-Kaunas.
Pirmuosius du etapus jie laikė sunkiais ir pavojingais, trečią – lengviausiai įveikiamu. Liepos 15 d.,
praėjus 8 val. 48 minutėms nuo išskridimo iš New Yorko, „Lituanica“
jau skrido virš New Foundlando salos. Ties Grand Falso miesteliu lakūnai išmetė baltu kaspinu perrištą
raudoną maišelį su pranešimu, kad
lėktuvas „Lituanica“ Nr. 688E skrenda sėkmingai, lakūnai S. Darius ir S.
Girėnas jaučiasi gerai. Ši lakūnų informacija buvo paskutinė.
Žinia apie „Lituanicos“ skrydį greitai pasklido po visą pasaulį.
Lietuva pasiruošė sutikti didvyrius.

aplankykite lietuvą

Liepos 16-osios vakarą buvo uždegti Kauno radijo bokštų žibintai, ore
patruliavo karo aviacijos lėktuvas,
Aleksoto aerodrome susirinko apie
25 000 žmonių minia. Į Kauną lėktuvas turėjo atskristi apie 2-3 val.
nakties. Liepos 17 d. „Lituanica“
nepasirodė.
Perskridę Atlanto vandenyną dėl blogų oro sąlygų ties Airija S. Darius ir S. Girėnas pasuko į
šiaurę ir per Škotiją bei Šiaurės jūrą
pasiekė Vokietiją. Viena versija pasakoja, kad skrendančią pro Berlincheno miestelį „Lituanicą“ apšvietė
prožektoriai. Lėktuvas užsikabino
už medžių viršūnių, nulaužė kelis
medžius ir liepos 17 dieną 0 val. 36
min. (Berlyno laiku) nukrito šalia
Kuhdamo kaimo, Soldino apylinkėse (dabar Lenkijos teritorija, Pščelniko kaimas).
Iki šiol nėra nė vieno įtikinamo paaiškinimo, kodėl, įveikusi didžiąją ir sunkiausią kelio dalį,
„Lituanica“ sudužo, iki Kauno likus
vos 650 km. Oficialiai buvo pranešta, kad katastrofa įvyko dėl audros
ar sugedus motorui. Tačiau ekspertų
buvo nustatyta, jog katastrofos metu
lėktuvo variklis veikė (propeleris sukosi) ir kuro dar buvo pakankamai.
Minimos pilotavimo klaidos, tačiau
tai buvo prityrę pilotai: S. Darius,
skraidydamas karo aviacijoje, nepatyrė nė vienos avarijos. Kai kuriuose informacijos šaltiniuose teigiama, jog lėktuvas galėjo praskristi
virš slapto vokiečių karinio objekto
ir būti numuštas, palaikius jį priešų
žvalgybiniu lėktuvu, tačiau pilotų
kūnuose kulkų pėdsakų nerasta.
Visą šią istoriją ir dar daugiau
galima išgirsti aplankius Stasio Girėno memorialinį muziejų Vytogaloje, kurio vedėja yra lakūno giminaitė, gyvenanti toje pačioje sodyboje,
Lina Gudeliūnienė. Ji ne tik puiki
pasakotoja, bet ir yra surinkusi daug
prisiminimų, išlikusių Girskių giminėje, kaime ir apylinkėje.
Pirmoji Stasio Girėno-Girskio
gimtinės muziejaus ekspozicija buvo
atidaryta 1983 m., minint skrydžio
per Atlantą 50-metį. 1988 m. buvo

STASIO GIRĖNO

TĖ VIŠ KĖS NA MAS - MU ZIE JUS

VYTOGALOJE, ŠILALĖS

RAJ .

STASIO GIRĖNO TĖVIŠKĖS NAMO-MUZIEJAUS VYTOGALOJE VADOVĖ IR GIRĖNŲ
LINA GUDELIŪNIENĖ (VIDURYJE) PASAKOJA ŽURNALISTĖMS – „ALFA “ IN TER NE TI NIO DIEN RAŠ ČIO KO RES PON DEN TEI J Ū RATEI S KĖ RY TEI ( DE ŠI NĖ JE ) IR
PL REDAKTOREI AUDRONEI V. ŠKIUDAITEI APIE SAVO DĖDĖS GYVENIMĄ. ALGIRDO
GIRININKO NUOTRAUKOS
GI MI NĖS AT STO VĖ

pastatytas namas, bet kitoje vietoje,
nes senojo namo vietoje Stasio Girėno brolis Petras 1938-1939 m. pastatė klėtelę, kurioje dabar įrengta
Vytogalos apylinkių pažintinė ekspozicija: gyventojų sąrašai įvairiais
amžiais, foto nuotraukos, asmeniniai
daiktai. Trumpai nušviečiami tremties, partizaninio pasipriešinimo, kolūkių gyvenimo laikotarpiai.

Gyvenamasis namas įrengtas
taip, kaip atrodė prie Girskių XX
a. pradžioje. Atstatytoje troboje surinkti Stasio vaikystę atspindintys
daiktai, yra išlikęs ir Girskų šeimai
priklausęs šventas paveikslas. Antrajame namo gale, ,,kamaroje“, įrengta pagrindinė ekspozicija apie Stasio
Girėno gyvenimą, pasiruošimą skrydžiui, žūtį ir atminimo įamžinimą.
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„Pasaulio lietuvio“ Žinios

Plečiama Lietuvos kultūros užsienyje politika
LR Vyriausybės nutarimu nuo
kovo 1 d. įsteigtos penkios naujos
Lietuvos Respublikos kultūros atašė
pareigybės Lietuvos diplomatinėse
atstovybėse Airijoje, Austrijos Respublikoje, Baltarusijos Respublikoje, Ispanijos Karalystėje ir Latvijos
Respublikoje. Atašė Austrijoje taip
pat vykdys atašė funkcijas Kroatijos
Respublikoje, o Latvijoje reziduosiantis – dirbs ir Estijos Respublikoje.
Airijoje gyvena apie 100 tūkst.
lietuvių. Airijos lietuvių bendruomenė inicijuoja aktyvią mūsų tautos atstovų veiklą, intensyvėja Lietuvos

ir Airijos kultūrinis dialogas, didėja
profesionalaus lietuvių meno pristatymo galimybės.
Su Austrija Lietuvą sieja „Europos kultūros sostinės“ statusas.
2009 m. Europos kultūros sostinėmis paskelbti du miestai: Vilnius ir
Lincas.
2007 m. vasario 20 d. buvo
pasirašytas susitarimas tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kroatijos Respublikos Vyriausybės dėl
bendradarbiavimo kultūros, švietimo ir mokslo srityje.
Atašė pareigybė Baltarusijos Respublikoje taip pat užtikrintų

dar sėkmingesnį numatytų ilgalaikių
bendradarbiavimo programų vykdymą.
Ispanijoje veikia net septynios
lietuvių bendruomenės, įsteigtas
Lietuvių švietimo ir kultūros informacijos centras Almerijoje, tačiau
profesionalaus lietuvių meno sklaida
nėra intensyvi ir išplėtota.
Dabar Lietuvos kultūrai atstovaus 17 Lietuvos Respublikos kultūros atašė Lietuvos diplomatinėse
atstovybėse užsienio šalyse, įgalioti
vykdyti funkcijas 22-ose valstybėse, – pranešė Vyriausybės spaudos
tarnyba.
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kia, dar ne taip blogai. Tačiau kai ji
verkia, verkia ir Elenutė.
Taisydama sesers lovą Elenutė ištraukė Apolonijos lovos pasienin įsispraudusią lėlę, pirktą Amerikoje ir duotą seseriai, kai ji susirgo.
Pataisė jos susilamdžiusią suknelę,
tomis pačiomis šukomis, kuriomis
šukavo seserį, pakedeno betrūkinėjančius jos plaukus, iš jų supynė dvi
kaseles, kurios vėl tuojau pat išsileido. Nusprendusi, kad bus gerai ir be
kasų, ji paguldė lėlę ant Apolonijos,
sudėdama jos rankas virš žaislo.
Kulalienės vyras nulėkė pas
Juozapo brolį, o jis atvažiavo kitą
dieną su iš pušies padarytu karsteliu,
paguldė jį ant lentų, permestų per du
suolus. Paskiau iš lovos iškėlė Apoloniją, net nežvilgtelėjęs į jos motiną...
Sužinojusios apie nelaimę atėjo kelios kaimynės, iš tolo pakalbino tame pačiame kambaryje gulinčią Eleną, persižegnojo, pasimeldė.
Ir išėjo. Niekas neverkė. Pakviestas
kunigas pašventino, sukalbėjo maldą, peržegnojo, palaimino ir motiną,
į burną įdėjęs komuniją.
Elenutė žinojo, kad laidotuvės
turi būti ne tokios. Karstelį reikia
apipinti gėlėmis, rūtomis reikia, nes
jos sesutė visai jauna. Guli uždengta
iki pusės. Ji suieškojo maldaknygę,
kurią Apolonija gavo per pirmąją komuniją, ir įspraudė jai į rankas, lėlę

patraukusi į šoną. Kažkuri iš atėjusių
moterų įdavė Elenutei rožantėlį, kad
įspraustų jį seseriai, galvą pasidėjusiai ant Elenutės jai pabruktos pagalvėlės, kurią bobutė pylė iš žąsiukų
plunksnų – savo dukters kraičiui.
Niekas vaikui nieko nesakė. Atrodė,
kad niekam niekas nerūpėjo. Bažnyčios varpai skambino ir skambino...
Laidotuvėms...
Elenutė ir dar kelios moterys
ėjo seseriai, paguldytai dėdės vežime, iš paskos. Ant užkalto karstelio
šokinėjo lietaus lašai, plaudami medines lentas ir ant jų Elenutės padėtus dar nenušalusius violetinius
kiečius iš jų darželio, vežimą, ratus, tarsi prarėžiančius purvą, kuris
vėl susilygina, vos jiems pajudėjus į
priekį. Dėdė laikė vadeles ir ėjo šalia vežimo. Elenutei pasirodė, kad
jis taria jos tėvo vardą, žiūrėdamas
priešais save. Ji nesuprato, ar kas
verkia, ar ne, nes visų veidai buvo
šlapi nuo lietaus.
Ir staiga ji suvokė, kas atsitiko:
tėtė grįš, o Apolonijos nebebus... Ji
bus, mama bus, Adelė bus, o Paliutės
nebus. Paliutė bus su Konstancija. Su
bobute bus ir seneliu. Ir su kita bobute... Gal jiems visiems ten bus gerai,
bet jie taigi nematys. Taigi jie daugiau
nematys sesers! Kaip nebematė bobutės. Mama sakydavo, kad jie meldžiasi ten, danguje, kad joms visoms būtų
gerai gyventi... Kaži, ar meldžiasi...

Kodėl tada Apolonija mirė, jeigu meldžiasi? Kodėl jai taip skaudėjo? Kodėl mama serga, jeigu meldžiasi?
– Nebematysiu, daugiau nebematysiu Paliutės, – užsikūkčiojo
Elena į delnus. Kūkčiojimas peraugo
į raudojimą, ir atsisuko dėdė. Elenutė pamatė jo prasiplečiančias šnerves ir sujudantį smakrą. Tada viena
iš moterų apkabino ją per pečius ir
pasakė:
– Dievulis ją pasiėmė. Jai dabar gerai.
Elenutė girdėjo taip sakant
daug kartų, kai kas mirdavo miestelyje. Ar turguje, ar bažnyčioje... Bet
tuomet mirdavo kiti, ir jai nebūdavo svarbu, kas ir kur juos pasiima. Ji
niekada negalvojo, kad kitiems gali
būti taip negerai, kaip jai dabar. Gal
dėl to ir galva sukasi... Jau kelios
dienos sukasi, bet ji niekam nesako.
Kad ir nėra kam sakyti...
Dėdė iš kapinių parvežė Elenutę namo ir į virtuvę įnešė prieangyje anksčiau, kai atvažiavo, paliktą
pieno ąsotį, sūrį, duonos abišalę ir
gabaliuką rūkytos mėsos. Dešimtmetė mergaitė net nenorėjo pagalvoti apie jokius valgymus...
Kitą dieną tuoj po bažnyčios
į jų namus pasibeldė dėdienė Mackevičienė ir labai atsargiai pravėrė
duris namų, kur vidurių šiltine sirgo
jau abi Elenutės...
Bus daugiau
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