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PLB jaunimas teikia vilties
Džiugus šis „Pasaulio lietuvio“ numeris ta
prasme, kad jame didelę dalį medžiagos sudaro
žinios apie pasaulio lietuvių jaunimo renginius,
apie kuriuos lietuviškai rašo patys jaunuoliai.
Nuostabu, kad PLB turi aktyvaus jaunimo, tai rodo, kad PLB turi ateitį. Ir iš Venesuelos gavau
jauno autoriaus Sauliaus laišką su pasižadėjimu
toliau pasakoti apie mūsų tautiečius. Bet nelabai
gera, visai negera sužinojus, kad mūsų prenumeratorių vėl sumažėjo, ir žymiai (žr. prenumeratos
sąrašą). Praėjusiais metais dar turėjome netoli
tūkstančio prenumeratorių, šiemet – jau tik netoli
septynių šimtų (ir tai kartu su tais, kurie gauna
nemokamai – Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie LR Vyriausybės skiria lėšų Pietų Amerikos ir Rytų kraštų lietuvių bendruomenių prenumeratai). Senieji skaitytojai, kurie lydi
„Pasaulio lietuvį“ nuo jo gimimo, vienas po kito
arba išeina ten, kur spaudos neskaito, arba jos nebeįskaito dėl blogėjančio regėjimo, o kiti gal ir
nusivilia.
Kaip mums taisyti savo reikalus? Patarkite. Kaip pritraukti naujuosius emigrantus, kurių
vis daugėja. Deja, PLB spaudos jie iki šiol beveik
nerėmė. Vilties suteikė Airijos lietuviai, kreipęsi į redakciją prašydami paskelbti jų akciją, kuria jie pasisako už dvigubą pilietybę. Skelbiame
pluoštą jauniausiųjų lietuvaičių, vertų būti Lietuvos piliečiais. Gal jie kada nors taps „Pasaulio
lietuvio“ skaitytojais ir rėmėjais, žinoma, jeigu
pats „Pasaulio lietuvis“ sulauks tų dienų.
Malonu žinoti, kad aktyvėja mūsų naujieji emigrantai. Štai praėjusiame numeryje rašėme,
kad Europos lietuvių atstovai, susirinkę Vokietijoje, pareiškė sieksią galimybės rinkti savo Seimo
narį (dabar užsienio lietuviai balsuoja Naujamiesčio apygardoje ir renka savo atstovą Seime kartu
Lietuvos gyventojais). Tik štai Lietuvos radijas
praneša, kad, pvz., D. Britanijoje iš viso lietuvių
esama gal šimtas tūkstančių, o užsiregistravusių
ambasadoje Lietuvos piliečių, kurie balsuoja rinkimuose – gal 2500. Vargu ar du tūkstančiai galėtų atstovauti šimtui tūkstančių renkant išeivių
atstovą Seime. Juk tai tik 2,5 proc. nuo visų lietuvių. Airijos lietuvių akcija, kuri kelia viso pasaulio naująją emigraciją, teikia vilčių, kad reikalai
pasisuks į gerąją pusę. Kai bėda, lietuviai visada
susiglaudžia. Šiandien jie pakilo į kovą dėl teisės
savo vaikams išlaikyti Lietuvos pilietybę. Būtų
gerai, jeigu ši akcija būtų proveržio pradžia.
Audronė V. Škiudaitė
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Kovo mėn. per Lietuvą nuvilnijo renginiai, skirti Lietuvos partizanų vado, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio gynybos pajėgų vado, generolo Adolfo
Ramanausko-Vanago 90-osioms gimimo metinėms paminėti. „Pasaulio lietuvis“ šį didį žmogų mini kartu su jo dukra Auksute Ramanauskaite Skokauskiene, kuri sutiko atsakyti į keletą klausimų apie save ir savo šeimą.

Buvau partizanų vaikas

AUKSUTĖ RAMANAUSKAITĖ SKOKAUS KIE NĖ

–Buvote maža mergytė, kai
Jūsų tėvelis žuvo. Kada sužinojote, kas jis?
–Man nereikėjo aiškinti, aš
tiesiog gyvenau tą gyvenimą. Buvau
partizanų vaikas. Nuo pat gimimo
buvau slapstoma, buvau Lietuvos
pilietė, bet ne tarybinės Lietuvos
(LTSR). Tėvų (abu buvo partizanai)
santuoka buvo bažnytinė, ir aš taip
pat buvau pakrikštyta bažnyčioje,
bet nebuvau įregistruota LTSR civiliniame registracijos biure. Tėvai
buvo tikintys. Juos sutuokė kunigas
Zigmas Neciunskas Nedzingėje, o
mane pakrikštijo Vilniuje, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo
bažnyčioje (tai visa istorija). Vaikas
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būdama žinojau, kieno esu duktė,
žinojau, kad mūsų labai ieško, kad
mes turime labai saugotis, kad mes
teisūs, nes dabar valdžia ne Lietuvos
– todėl mūsų toks gyvenimo būdas.
Tėvų kovos siekis – nepriklausoma
Lietuva. Tai buvo Tėvų gyvenimas,
ir man net nekilo klausimų, kad jie
neteisūs, nes jie buvo idealistai. Man
atrodo, kad visiems bendravusiems
su Jais ir globojusiems mus buvo
viskas aišku, kaip ir man, vaikui. Tie
suaugusieji, globoję mus, galėjo mus
šimtus kartų išduoti (buvo siūlomos
didelės piniginės premijos už tai),
bet jie buvo tikri lietuviai, patriotai.
Po dvylikos metų vis dėlto atsirado Judas – Antanas Urbonas, saugumo agentas slapyvarde „Žinomas“
(prieš pora metų miręs; byla dėl išdavystės nepriklausomoj Lietuvoj
truko 13 metų, liko nebaigta…).
Tėvelį 1957 m. sušaudė, Mamą nuteisė kalėti. Mama iš lagerio
sugrįžo, todėl galėjom daug ir apie
viską pasikalbėti… (Mama mirė
1996 m. kovo 27 d.) kaip ją tardė,
kankino, kaip suvedė į akistatą su
Tėveliu, koks jis buvo sužalotas...
Kai ji pasibaisėjusi saugumiečių paklausė ,,kodėl? “ – jie nutraukė pasimatymą ir pasakė, kad jai haliucinacijos (čia tik vienas fragmentas). Iš
tikrųjų turiu KGB kalėjimo gydytojų medicinės apžiūros aktą, kuriame
konstatuoti pjaustymai, akių badymas ir t.t.
Aš visada prisimenu tuos kankinimus, kiek jam reikėjo išgyventi...
–Kokia pavarde gyvenote?
–Ramanauskaitės. Iki 7 metų,
kol tėvą suėmė, aš buvau be vardo ir
pavardės, nes tėvai gyveno nelegaliai. Giminaičiai, pas kuriuos slapstydavomės, patriotiškai nusiteikę
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žmonės, mus saugojo, rėmė. Vadinausi kažkokiu jų giminių mergaitės
vardu, pavarde, jeigu kas netikėtai
užkluptų. Jokių dokumentų neturėjau iki pat tėvus suimant. O kai tėvus suėmė, mane vedė į medicininę
komisiją, ten buvo tikriausiai gydytojas ir saugumiečiai, kurie man davė tiek metų, kaip atrodžiau – buvau
sumenkus. Tada buvo įregistruota
mano tikroji pavardė.
–Iš kur kilę Jūsų Tėvelis ir
Mama?
–Mama – Birutė Mažeikaitė
Ramanauskienė – iš Alytaus rajono, o tėvelis – iš Lazdijų. Jis gimęs
Amerikoje. Mano tėviškė – visa Lietuva. Patriotai žmonės mane slapstė
visoje Lietuvoje. Tėvelis labai vertino mokslą. Nepaisant tų sunkių sąlygų jis norėjo, kad aš mokyčiausi. Jie
tikrai nesitikėjo sulaukti laisvos Lietuvos, bet žinojo, kad jos sulauksiu
aš. Tėvelis kruopščiai rašė atsiminimus, kad liktų ateities Lietuvai, slėpė
įvairiose vietose. Bijojo, kad liksiu
bemokslė – visą laiką buvau slepiama, be dienos šviesos. Prieš Tėvelį
suimant vienų mūsų globėjų iš Pietų
Lietuvos (Valatkų nuo Punios) dukters vardu buvau pradėjusi lankyti
mokyklą Kamajuose (Rokiškio raj.),
o spalio mėn. Tėvus areštavo. Mano
mokslas tetruko kelis mėnesius – iki
spalio. Man tada buvo 7 m.
Iki 1953 m. Tėvelis buvo aktyvioje kovoje, retkarčiais mes būdavome kartu. Paskutiniais jo gyvenimo metais, kada partizaninis
judėjimas jau buvo nuslopintas, mes
dažnai gyvendavom kartu, viename
bunkeryje. Aš labai gerai prisimenu savo tėvelį. Jis, kaip pedagogas,
buvo labai santūrus, niekada neliūdnas, visada mane užimdavo. Mane
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būtent jis išmokė pirmųjų raidžių.
Gyvenimas su juo buvo įsimintinas,
nes mano aplinkoje buvo labai mažai
žmonių – tiktai šeimininkai ir mes,
kurie slapstėmės. Manęs neleisdavo
pažaisti dieną net į kiemą, nes nežinojai, kas tave gali užtikti.
Kas prisimena mano Tėvelį,
– kurie kartu dirbo pedagoginį darbą, – sako, kad buvo labai jautrus visiems – kiekvienam vaikui. Tai buvo
metas, kad vaikai pinigų neturėdavo,
jis klausdavo, ar turi ką valgyti? Paskutinį pinigą atiduodavo.
Kai Tėvus areštavo, baigėsi
nelegalus mano gyvenimas. Aš su
močiute (mano mamos mama Anele
Mažeikiene), kuri taip pat slapstėsi
visus tuos metus, grįžom į jos namus, jei tai dar buvo galima vadinti
namais (saugumiečiai juos buvo baisiai nuniokoję, – bet čia atskira istorija). Kaimynai labai gerbė mano senelius (Anelę Mažeikienę ir Motiejų Mažeiką). Tai buvo labai šviesūs
žmonės (senelis Motiejus už ryšius
su partizanais buvo žiauriausiai fiziškai kankintas, marintas badu. Kai
nieko neišdavė, be teismo, neteisėtai
represavo ir išvežė į laisvės atėmimo
vietą – Kazanės kalėjimo psichiatrinę ligoninę, kur po trejų metų mirė).
Kaimynai patys ar jų giminės
buvo nukentėję nuo sovietinio genocido. Pradėjau lankyti mokyklą močiutės gyvenamoj vietoj, Prienų rajone (už trijų kilometrų nuo jos namų).
Kiek siaubo ten, 7-metė, patyriau: Tėvus teisė, o aš papuoliau į nepažįstamą erdvę. Nors tai buvo ir močiutės
buvę namai, bet aš niekada nebuvau
jų mačiusi. O mano kelionė iš Kamajų
… vėl skausmingi išgyvenimai… Senelių namai visada buvo apsupti.
Mamai, kai ji grįžo iš lagerio, buvo užkirsti keliai į pedagoginį
darbą. Ką ten pedagoginis darbas…
tai vėl knygos apimties istorija…
–Kaip tėveliai susipažino?
–Tėvelis, baigęs Pedagoginį
institutą, dirbo Alytaus mokytojų seminarijoje, o mama seminarijoje buvo paskutiniame kurse. Mamai truputį dar teko dirbti, kadangi ji išbėgo

AUKSUTĖ RAMANAUSKAITĖ SKOKAUSKIENĖ SKAITO PRANEŠIMĄ GEN. A. RAMAVANAGO 90-MEČIUI SKIRTOJE KONFERENCIJOJE LR SEIME

NAUS KO

svetima pavarde. Dzūkijos kraštuose,
kaime, dirbo mokytoja. Partizanams
telkė žinias, ryšius palaikė. Bet labai
greitai tas žiedas aplinkui ją užsiveržė. Juos sutuokė Nedzingės bažnytėlės kunigas, partizanų ryšininkas Zigmas Neciunskas-Elytė. Labai
įspūdingos vestuvės buvo. Niekas
tokių dar nebuvo matęs. Tai įvyko
naktį, partizanai buvo liudininkai.
Klebonas juos pasikvietė į kleboniją,
visokius gražius palinkėjimus surašė
jiems, Lietuvai, viską hermetizavo ir
įkasė į žemę darželyje. Vėliau toje
klebonijoje buvo sandėliai – trąšos,
traktorių detalės. Kai mama grįžo iš
lagerio, mes bandėme tą vietą atpažinti, bet viskas buvo taip pasikeitę,
kad mes nieko neradom. Užkasta buvo stikliniuose induose, ne metale,
kad galima būtų panaudoti metalo
ieškiklius.
–Ar Jūsų sovietų valdžia nebandė gaudyti, kaip nors įkaitu
paimti?
–Jie nežinojo, kur aš esu, aš
buvau slepiama. Bet paskelbta buvo,
kad jeigu kas išduos mano tėvus, bus
didžiulės premijos. Reikia tik pagalvoti, kaip ilgai jie išsislapstė – iki

1956 m. niekas nesusigundė tomis
premijomis. Tėveliui dar esant akyvioje veikloje už jį buvo siūlomi dideli pinigai. Skelbimai būdavo visur
išklijuoti. Mano tėvus visi žmonės,
kurie mus saugojo, labai mylėjo. O
išdaviko istorija įdomi ir keista. Tai
buvo mano tėvelio mokslo draugas
Karo mokykloje, iš tos pačios Dzūkijos. Jis išdavė ne vien tėvelį, jis
išdavė ir dar keletą partizanų. Išdavė savo noru, jam už tai yra namai
pastatyti, yra išlikę visi archyviniai
dokumentai. Tėvelis nežinojo, kad
jo draugas yra išdavikas. Jis turėjo atlikti kažkokius reikalus Kaune.
Susitiko ir su juo, išdaviku. Jis pardavė mano tėvus.
–Kuo užsiimate dabar?
–Gyvenu Kaune, esu inžinierė, baigusi tuometinį Politechnikos
institutą. Pagal savo socialinę kilmę
labai kažko ir negalėjau tikėtis. O
įstojau sudėtingai, nes tuo metu buvo anketos, kuriose reikėjo nurodyti:
ar yra nuteistų šeimoje ir giminėje.
Jeigu sakai, kad yra, kitas klausimas
būna: už ką, koks straipsnis ir t.t. O
kadangi ir šeimoje, ir giminėje visi
buvo teisti už politiką, man nieko ki-
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to nebeliko, kaip parašyti, kad nėra
teistų. Ir tokiu būdu dokumentai nuėjo bendru srautu. Aš patekau į institutą.
Mamai buvo labai sunku, nors
ji irgi buvo tvirto charakterio. Jai po
lagerio pasakė: dukra įstojo, ji gerai
mokosi, nėra kaip išmesti, bet prie
progos mes ją išmesim. Sakė, kaip būtų gražu: tu pašneki per užsienio radiją, pasigaili, kad buvai jauna, suklydai... Esi pedagogė, dirbsi institute,
kur dukra mokosi, ko daugiau reikia.
„Jeigu jūs laikote, kad aš kalta, tai aš tame lageryje jau atbuvau“,
– atsakė Mama.
Ją nuolat terorizavo, bet ji nepasidavė. Ir grįžus iš lagerio daug
nervų kainavo, naktimis skambindavo, baugindavo. Kviesdavo į susitikimus. Mama, būdavo, savo pažįstamus pasodina ant suoliuko stebėti,
kas bus, nes nežinodavo, ar sugrįš. Ji
buvo teista 8 metams. Tai buvo 1957
m. Ji atbuvo pusę skirto laiko, po to
ją perteisė.
Grįžusi iš lagerio mama atsitiktinai buvo sutikusi savo ir Tėvelio
tardytoją Bačinską (dar buvo sovietmetis), kuris ją užkalbino ir pasakė:
„Jūs būsit istorijoj, o mes būsim istorijos sąvartyne“. Jis pasakė apie
Tėvelio kankinimus, pjaustymus (ką
dabar patvirtina archyviniai dokumentai). Tuo metu mama nesileido
su tuo tardytoju į kalbas, nes galvojo, kad tai eilinė provokacija, kad jis
nori ją sudominti tuo, ką pasakoja, o
pats turi savo tikslų – ištraukti žinių
iš jos. Tėvelis jau buvo sušaudytas,
bet tardytojo žodžiai apie Tėvelio
kančias Mamai krito į širdį, nors ji ir
nepalaikė pokalbio. Mama man apie
tai pasakojo jau tada.
–Kovo 6-ąją Seime vykusioje A. Ramanausko-Vanago gimimo
90-mečiui skirtoje konferencijoje
Jūs pasakojote nuotykingą istoriją, kaip Jūsų Tėvelis su draugais
partizanais keliavo į Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio suvažiavimą
Šiaurės Lietuvoje. Ten buvo priimta garsioji 1949-jų metų vasario
16-osios LLKS Tarybos Deklara-
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cija. Papasakokite šią istoriją. Ji
ypač galėtų sudominti jaunimą.
– Pirmosios partizanų apygardos susikūrė Pietų Lietuvoje, kurioje
partizano laisvės kovos kelią pradėjo ir Adofas Ramanauskas-Vanagas.
Dainavos ir Tauro apygardos vienos
pirmųjų ėmėsi spręsti centralizacijos, ryšių būtinybės ir kitus su vienijimusi susijusius klausimus. Pietų
Lietuvoje buvo įkurta ir pirmoji Lietuvoje partizanų sritis – Pietų Lietuvos (Nemuno) partizanų sritis, apėmusi Dainavos ir Tauro apygardas.
1948 metais Adolfas RamanauskasVanagas tapo Pietų Lietuvos (Nemuno) srities vadu.
1946 metais Tauro apygardoje buvo įsteigtas Vyriausiasis Lietuvos atstatymo komitetas (VLAK)
– aukščiausioji politinė struktūra,
vadovaujanti Lietuvos išlaisvinimo
kovai okupuotos Lietuvos teritorijoje, ir Bendro demokratinio pasipriešinimo sąjūdis (BDPS) – Karinė
ginkluoto pasipriešinimo struktūra,
jungianti Lietuvos partizanų karines
formuotes. Po keleto mėnesių buvo
įsteigtas ir vyriausiasis ginkluotųjų pajėgų štabas, turėjęs vadovauti
karinėms partizanų struktūroms. Tačiau partizanų siekiu sukurti bendrą
vadovybę pasinaudojo MGB. Sąjūdį
palietė suėmimų banga. Nors patyrę
didelių ir labai skaudžių nuostolių,
partizanų vadai nenuleido rankų ir
toliau siekė užsibrėžto tikslo. Pagal
aplinkybes keitėsi šio siekio įgyvendinimo taktika ir strategija, numatoma geografinė vieta. 1949-aisiais,
po nepaprastai didelių pastangų, be
galo sunkių penkerių laisvės kovų
metų tai pavyko padaryti. Tais metais vasario 2 dieną partizanų vadai,
atstovaujantys visas Lietuvoje veikusias partizanų apygardas, susirinko Šiaurės Lietuvoje, dabartiniame
Radviliškio rajone, Balandiškių kaime, Stepono Sajaus sodyboje, į savo
suvažiavimą. Prasidėjus tose apylinkėse NKVD kariuomenės siautėjimui ir kilus įtarimams, kad suvažiavimui gali grėsti pavojus, vasario
10-ąją tęsti suvažiavimo darbo buvo
persikelta į Minaičių kaimą, į Stanislovo Mikniaus sodyboje esantį Pri-
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sikėlimo apygardos vado Leonardo
Grigonio-Užpalio bunkerį.
Ilga ir sunki buvo Tėvelio
kelionė į Žemaitiją. Iškeliavo Jis iš
Dzūkijos 1948 m. lapkritį. Ėjo lankydamas partizanų dalinius ir gruodžio pradžioje jau buvo Tauro apygardoje. Iš čia su Tauro apygardos
atstovu Aleksandru Grybinu-Faustu
leidosi tolesnėn kelionėn. Tuo metu
ypač buvo padažnėjusios MGB provokatorių – agentų smogikų akcijos.
Keliauti teko pėsčiomis ir tik naktimis. Lydimi dviejų partizanų Vanagas ir Faustas, persikėlę ties Gelgaudiškiu per Nemuną, atvyko į Jurbarko rajoną. Čia susisiekė su Kęstučio
apygardos partizanais. Atėjo Šv.
Kalėdos. Šias brangias šventes Pietų Lietuvos partizanai praleido kartu
su Kęstučio apygardos partizanais ir
po švenčių iškeliavo toliau. Keliauti
buvo labai pavojinga. Reikėjo eiti ne
tik per savo apygardas ir sritis, eiti reikėjo ir nežinomomis vietovėmis. Buvo būtina vietinių partizanų
pagalba. Turėjo būti suderinti ryšių
punktai, sutarti slaptažodžiai, susitikimo vietos, palydovai. Lydimi vietinių Kęstučio apygardos partizanų
Vanagas ir Faustas atvyko į Kęstučio apygardos štabą. Čia jų laukė
nemalonūs netikėtumai. Atvykusieji
buvo palaikyti provokatoriais. Neseniai tose apylinkėse ypač gudriai
veikė trys smogikai. Jie buvo atvesti
vienos ryšininkės. Pasaloje neseniai
buvo vos nežuvęs pats apygardos
vadas. Dėl susiklosčiusių sudėtingų
aplinkybių nebuvo suderintas dabar
atvykusiųjų partizanų susitikimas.
Pietų Lietuvos partizanai Kęstučio
apygardos štabo partizanams buvo
nepažįstami.
Provokatoriai, šnipai, agentai,
smogikai būdavo labai gerai paruošti, todėl rengiant suvažiavimą buvo
imtasi visų atsargumo priemonių.
Kęstučio apygardos vadas, pasiruošęs užtaisytą šautuvą, Adolfą Ramanauską-Vanagą tardė keletą dienų.
Po savaitės su 12 partizanų palyda
atvykę Pietų Lietuvos partizanai buvo palydėti pas Jūros srities vadovybę. Čia įtampa taip pat nenuslūgo.

Buvo nutarta atvykusius palydėti iki
suvažiavimo vietos ir pristatyti juos
Jonui Žemaičiui-Vytautui ir jo aplinkai. Adolfas Ramanauskas-Vanagas
ir Jonas Žemaitis-Vytautas taip pat
buvo nepažįstami. Ir čia dar šešias
valandas truko intensyvios apklausos. Joms pasibaigus Jonas Žemaitis
atvykusiems pasakė: ,,Arba Jūs esate pasišventę partizanai, arba labai
gerai parinkti ir paruošti provokatoriai”. Tėtis vėliau atsiminimuose rašė: ,,Susidarė nejauki padėtis, tačiau
kokia nors išeitis turėjo būti rasta”.
Išeitis buvo rasta tik tada, kai
Vakarų Lietuvos srities štabo viršininkas Vytautas Gužas, buvęs atvykusiųjų iš Pietų Lietuvos partizanų
apsaugoje ilgesnį laiką, savo gyvybe
garantavo už svečius. Dar porą dienų tęsėsi neoﬁcialūs pokalbiai ir buvo
galutinai išsiaiškinta ir įsitikinta, kad
Adolfas Ramanauskas-Vanagas tikrai
yra Pietų Lietuvos srities vadas.
Atvykus atstovams iš Pietų
Lietuvos buvo pradėtas išplėstinis
Bendro demokratinio pasipriešinimo
sąjūdžio prezidiumo ir Karo tarybos
jungtinis posėdis. Jame buvo įkurtas
LLKS. Jis apjungė visas su okupantais kovojančias struktūras į vieningą pasipriešinimo organizaciją, sudarė vyriausiąją partizanų vadovybę
– LLKS Tarybos prezidiumą. Prezidiumo pirmininku tapo Jonas Žemaitis-Vytautas, o jo pirmuoju pavaduotoju – Pietų Lietuvos srities vadas
Adolfas Ramanauskas-Vanagas. Nuo
vasario 11 d. iki vasario 17 d. vyko
LLKS Tarybos posėdis. Jame buvo
apsvarstyti 25 klausimai, tarp jų Sąjūdžio politinė programa, ginkluoto pasipriešinimo taktika, sąjūdžio
politinė, ideologinė, organizacinė ir
kita veikla., LLKS statutas, partizanų uniformos, pareigų ir laipsnių
ženklai, priimti kreipimaisi į Sąjūdžio dalyvius bei kitus Lietuvos gyventojus. Vasario 16-ąją LLKS Tarybos posėdyje buvo priimta LLKS
sąjūdžio Tarybos Deklaracija. Joje
buvo išdėstytos pagrindinės Sąjūdžio politinės programos nuostatos,
nusakyta lietuvių tautos kovos esmė
ir būsimos demokratinės valstybės

ADOLFAS RAMANAUSKAS-VANAGAS
AUKSUTE

SU DUKRA

kūrimo modelis. Deklaraciją pasirašė 8 signatarai. Štai jų pavardės:
LLKS Tarybos Prezidiumo pirmininkas Jonas Žemaitis; Aleksandras
Grybinas-Faustas, Tauro apygardos
vadas; Vytautas Gužas-Kardas, Vakarų Lietuvos partizanų srities štabo
viršininkas; Juozas Šibaila Merainis,
LLKS visuomeninės dalies viršininkas, antrasis LLKS Tarybos prezidiumo pirmininko pavaduotojas;
Bronius Liesis-Naktis, Prisikėlimo
apygardos štabo viršininkas; Leonardas Grigonis-Užpalis, Prisikėlimo apygardos vadas, trečiasis LLKS
Tarybos prezidiumo pirmininko
pavaduotojas; Adolfas Ramanauskas-Vanagas, einantis Pietų Lietuvos partizanų srities vado pareigas,
pirmasis LLKS Tarybos prezidiumo
pirmininko pavaduotojas; Petras
Bartkus-Žadgaila, LLKS Tarybos
prezidiumo sekretorius.
Deklaracijoje
konstatuota,
kad ,,LLKS Taryba okupacijos metu yra aukščiausias tautos organas,
vadovaująs politinei ir karinei tautos
išsilaisvinimo kovai, kad būtų atkurta nepriklausoma demokratinė, parlamentinė Lietuvos Respublika”.
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tėvynėje
LR Seimo valdybos sudaryta darbo grupė dėl Pilietybės įstatymo baigė darbą ir artimiausiu
metu pateiks Seimui naują Pilietybės įstatymo projekto redakciją. Kaip žinome, jau daugiau kaip metai verda aistros dėl dvigubos pilietybės – Konstitucinis teismas savo išaiškinime nurodė, kad Pilietybės įstatymo nuostatos dėl dvigubos pilietybės prieštarauja Konstitucijai ir nuo to laiko galimybės
įgyti Lietuvos pilietybę neteko daug užsienyje gyvenančių ir tos valstybės pilietybę įgijusių lietuvių
bei jų vaikų.
Kaip Lietuvos žiniasklaidoje aiškino darbo grupės pirmininkas Seimo narys Arminas Lydeka,
projekte numatyti šeši atvejai, kai asmenims leidžiama turėti dvigubą pilietybę – kur kas mažiau nei
iki šiol. Kaip ir anksčiau, dvigubos pilietybės išimtis liktų asmenims, kuriems pilietybę savo dekretu
suteikia prezidentas. Kita grupė – politiniai kaliniai ir tremtiniai, jų vaikai, vaikaičiai ir provaikaičiai.
Pretenduoti į dvigubą pilietybę galės ir per visą Lietuvos okupaciją (1940-1990 m.) iš Lietuvos pabėgę
ar pasitraukę asmenys. Atskira grupė – lietuvių kilmės asmenys, tradiciškai gausiai gyvenantys už Lietuvos ribų (Punske, Gervėčiuose ir kt.). Galimybę turėti dvigubą pilietybę įstatymas suteiktų visiems
vaikams, gimusiems Lietuvos piliečio ar piliečių šeimoje, nepriklausomai nuo to, ar jie įgijo kitos valstybės pilietybę, ar ne. Pavyzdžiui, kūdikiai, gimę Airijoje ar JAV, kartu su šių šalių pilietybe gaus ir
Lietuvos pilietybę. Gimusieji Ispanijoje, kur pilietybė suteikiama ne pagal teritorinį principą, bus Lietuvos piliečiai. Šeštoji grupė asmenų, kuriems būtų suteikta teisė turėti dvigubą pilietybę, – išvykusieji
iš Lietuvos į kitas Europos Sąjungos (ES) valstybes. Gavę tų šalių pilietybę jie neprarastų teisės būti
ir Lietuvos piliečiais. Anksčiau tokia nuostata buvo taikoma bet kur išvykusiems Lietuvos piliečiams.
Su tokia nuostata nesutinka Seimo ir PLB komisijos pirmininkė, darbo grupės narė Laima Mogenienė,
kuri siūlo, kad dvigubos pilietybės įgijimo ar išlaikymo galimybė liestų platesnį ratą žmonių. Kreipėmės į Seimo narę, prašydami pakomentuoti darbo grupės darbą ir jos priimtus sprendimus.

Lietuviui gimęs vaikas turi būti lietuvis
Laima Mogenienė

LR Seimo ir PLB komisijos pirmininkė
Deja, mums nepavyko pasiekti kompromiso, kuris tenkintų
visus. Svarstant įstatymo projektą
Seime dar turėsime labai daug progų
diskutuoti ir tartis dėl atskirų įstatymo nuostatų.
Grupė buvo sudaryta, man atrodo, nelabai racionaliu ir teisingu
būdu. Šiuo atveju turim ieškoti politinio sprendimo, todėl būtų teisinga,
kad valstybė, tauta priimtų politinius
sprendimus per savo atstovus – Seimo narius, kas yra Lietuvos piliečiai
ir kas jais gali būti. O grupės sudėtyje
buvo teisininkai – specialistai, kurie
ne vieną kartą grupės posėdžio metu
vartojo tokias frazes: „Konstitucinis
teismas to neleis“, „to daryti negalima, taip nebus“. Suplakami politiniai sprendimai, kuriuos turi padaryti
valstybė, su techniniais sprendimais
LAIMA MOGENIENĖ
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dėl galimybės tą ar kitą dalyką įgyvendinti. Ir tai daroma dažniausiai
vadovaujantis jau galiojančia teisės
aktų baze. Tuo tarpu, kai valstybė ir
žmonių atstovai tą teisinę bazę gali
nustatyti kitokią, nes pati Konstitucija, jeigu yra tokia tautos valia, gali
būti keičiama. Kalbėti, kad kažkas
kažko neleis suverenioje valstybėje,
yra nepriimtina.
Tokia situacija darbo grupėje
man buvo nepriimtina jau nuo pat
pradžių. Darbo metu grupėje buvo
tikrai daug debatų, daug ką pavyko
atkovoti, balsavimo būdu pavyko tą
dominuojančią nuomonę įveikti ir
atstatyti prigimtinę mūsų vaikų teisę. Deja, ne visų. Asmenys, išvykstantys į JAV, Kanadą, Lotynų Ameriką ir kitas ne ES šalis ir įgiję tos
šalies pilietybę, išsaugoti Lietuvos
pilietybės negalės.
Mes, trys grupės nariai – PLB

tėvynėje

pirmininkė Regina Narušienė, Seimo narys Gintaras Steponavičius ir
aš pasirengę skelbti atskirą nuomonę. Andrius Kubilius protestuodamas iš viso pasitraukė iš darbo grupės. Pirmininko Armino Lydekos
argumentai, kad renkamės tik Europą, nes mes susiję su Europa labiau
konfederaciniais, socialiniais, geografiniais ir kt. ryšiais, mūsų neįtikina. Mes kalbam ne apie valstybinius
ryšius, bet apie lietuvius ir Lietuvą.
Tad santykis lietuvio, gyvenančio
Amerikoje, turi būti nagrinėjamas
su Lietuva, o ne Amerikos ar Europos su Lietuva. Man tokia pozicija
visiškai nepriimtina ir nemanau, kad
tai yra kompromisas, nes pagal konstitucinius asmenų lygiateisiškumo
principus tokie argumentai yra niekiniai. Lietuvai lietuvis yra lietuvis,
kur jis bebūtų, ir principai visiems
turėtų būti taikomi tie patys. Tuo labiau, kad Lietuva taip mažėja. Tokio
supratimo aš pasigendu. Dar praėjusią vasarą PLB vadovų suvažiavime
Kernavėje aš išsakiau savo priešingą
nuomonę dėl tokios grupės steigimo. Tuo metu jau buvo įregistruotas Seimo nario Andriaus Kubiliaus
pateiktas Pilietybės įstatymo pataisų projektas, kurį, mano, nuomone,
negaištant laiko, reikėjo patobulinti,
teikti pataisas ir svarstyti toliau, nes
po pateikimo jam yra pritarta. Dabar
Seimui bus teikiami svarstyti du dalykai – Andriaus Kubiliaus projektas
ir darbo grupės projektas.
Mes teiksime atskirą nuomonę
ir pataisą, kad dvigubos pilietybės
principas galiotų bent NATO valstybėms. Mano nuomone, šansų laimėti savo nuomonę mes turime – dabar situacija tokia, kad nežinau, kas
galėtų tam priešintis. Nuo pirmųjų
mūsų svarstymų komisijoje, kada ta
problema buvo visiškai „žalia“, yra
įvykę daug debatų, daug įtakos yra
padariusios pasaulio lietuvių publikacijos, kalbėjimas su politikais ir
su visuomene. Manau, kad supratimo ir pritarimo dvigubos pilietybės
idėjai yra daug daugiau. Nors kelias
laukia dar ilgas, reikia įvairių akcijų,
tokių kaip Airijos lietuvių akcija.

Mano pagrindinė idėja yra tai,
– kaip juokdamasis yra sakęs vienas
kolega, – Lietuvos „činovnikai“, niekuo nebūdami svarbesni ir geresni už
kitus lietuvius, negali nuspręsti, kam
duoti, o kam neduoti Lietuvos pilietybės. Gerai, kad vyksta diskusija.
Net jeigu Konstitucinis teismas vėl
vetuotų, tuomet jau būtų prielaidos
organizuoti referendumą ir gauti palaikymą tokiu būdu. Mums per daug
brangi Lietuva, kiekvienas lietuvis,
kad mes nors vieno jų galėtume atsisakyti. Tuo labiau, kad į užsienį išvažiuoja potencialiausi žmonės. O mes
demonstruojame, kad juos atstumiame, kad jie mums nereikalingi. Mes
pjaunam šaką, ant kurios sėdim. Tai
bent jau neišmintinga, jeigu nepasakyt griežčiau.
Ir Lietuvos žmonių nuomonė yra pasidalijusi į dvi dalis. Yra
žmonių, kurie išvykimą iš Lietuvos
laiko vos ne tėvynės išdavimu: jie
mus paliko, geresnio kąsnio ieškodami, trenkė durimis ir išvažiavo,
kai mes čia bandom susitvarkyti.
Labai griežta pasmerkimo reakcija.
Kita dalis supranta, kad pasaulis juda, kad vos ne kiekviena šeima turi
išvykusių vaikų, brolių, giminių. Jie
žino kiekvieno išvažiavusio asmens
istoriją, jie žino, kad išvykusieji nėra kažkokie atskalūnai, nemylintys
savo tėvynės, kad juos išvedė susiklosčiusios aplinkybės. Šiuolaikinis pasaulis juk toks mobilus. Tuo
labiau, kad išvykusieji finansiškai
palaiko gimines, likusius Lietuvoje,
mažina skurdą Lietuvoje. Yra įrodyta, kad jie prisideda prie Lietuvos
išgyvenimo. Daug sunkiau socialiai
būtų tvarkyti valstybę, įtampa būtų
daug didesnė, jeigu ne mūsų emigracija.
Ir tuo labiau, kad jie, užsienyje gyvenantys lietuviai, yra išlaikę
siekį puoselėti lietuviškumą. Jie prašo valstybės padėti, remia Lietuvos
siekius, garsina Lietuvą pasaulyje.
Žinoma, aš nekalbu apie banditus
iš Lietuvos, kurie tą įvaizdį gadina.
Jeigu jau kalbame apie darbą Lietuvai, tai gyvenantys kitoje šalyje tą
darbą Lietuvai, kaip valstybei, yra

nuveikę didesnį negu statistinis lietuvis, gyvenantis Lietuvoje. Žinoma,
labai norėtųsi, kad mes čia būtume
visi, kad valstybė nebūtų korumpuota, kad viskas čia klestėtų, bet tokio
idealaus varianto sunku tikėtis.
Lietuva diskredituojama kitų
valstybių atžvilgiu, kai, pvz., Airijoje gimęs vaikas iš mišrios šeimos
gali būti Latvijos pilietis, o Lietuvos
pilietis negali būti. Valstybė pačios
savo teisės aktų dėka nusiskriaudžia,
atstumia savo žmones. Negalima iš
žmogaus atimti jo prigimtinės teisės. Lietuviui gimęs vaikas turi būti
lietuvis ir čia niekas negali nustatyti kitaip. Lietuvis turi teisę gyventi
Lietuvoje ir niekas negali uzurpuoti
tos jo teisės.
Mūsų oponentai rodo į prieštaravimus tarp teisių ir pareigų. Pvz.,
Lietuvos pilietis turi prievolę atlikti
karo tarnybą. Bet juk Lietuva pereina prie profesionalios kariuomenės,
ir šita problema atkrinta.
Jokio dviračio mums nereikia
išradinėti, nes daugelis valstybių šitą
problemą yra išsprendę. Mes turime
susipažinti su kitų valstybių patirtimi ir pasirinkti priimtiniausią variantą, netgi sprendžiant detales dėl
pareigų ir teisių įgyvendinimo.
Gegužės 12-16 d. Vilniuje
vyks kitas Seimo ir PLB komisijos
posėdis. Žinoma, pilietybės klausimas bus vienas iš dominuojančių.
Naudodamasi proga noriu pakviesti
pasaulio lietuvius siūlyti temas, kurias turėtume apsvarstyti. Pagal reglamentą mūsų komisijos posėdžiai
yra atviri, visi maloniai kviečiami
dalyvauti. Vyks transliacija internetu, galima įsijungti ir bendrauti el.
paštu. Mes siekiame išsikovoti tokios institucijos statusą, kuri užtikrintų gyvą ryšį su pasaulio lietuvija.
2008 m. liepos 6 d.,
sekmadienį, Los Angeles, JAV, vyks
XIII Tautinių šokių šventė. Bilietus
į šokių šventę ir kitus šventės
renginius galima įsigyti per šokių
šventės tinklalapį
http://www.sokiusvente.com
http://www.lithuaniandance.com
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Ar išeiviams bus įsteigta atskira apygarda Lietuvoje?
Šiemet rudenį Lietuvoje bus
renkamas naujas Seimas. Tuo susirūpino ir užsienio lietuviai. Iki šiol
jie balsuodavo Lietuvos atstovybėse
užsienyje ir Seimo narį rinko Naujamiesčio apygardoje Vilniuje. Šiemet
jie nori rinkti tik jų teises atstovausiantį parlamentarą. Tokią mintį jie
iškėlė neseniai Vokietijoje vykusiame lietuvių bendruomenių vadovų
ir Lietuvos ambasadorių susitikime.
Jame dalyvavo ir Seimo Užsienio
reikalų komiteto pirmininkas Justinas Karosas, kuris, grįžęs į Lietuvą,
Seime įregistravo Rinkimų įstatymo
pataisą. Atsakydamas į Anglija.lt leidinio klausimą, kodėl jis ėmėsi tai
daryti, Seimo narys atsakė:
„Bendruomenių vadovai teigė, jog kai kurios užsienio valstybės emigracijoje gyvenantiems iš-

eiviams leidžia rinkti savo atstovus,
tad ir lietuvių emigrantams būtų gerai turėti pačių išrinktą žmogų, kuris
Seime atstovautų tik jų interesams.
Tą vieną parlamentarą rinktų visi
užsienyje gyvenantys lietuviai. Taigi grįžęs į Lietuvą aš tai numatančią
įstatymo pataisą ir įregistravau, tačiau, kaip teko domėtis Seime, čia ši
idėja nelabai su entuziazmu sutinkama, kadangi patvirtinus šį įstatymo
projektą, į Seimą Lietuvoje būtų išrenkama vienu parlamentaru mažiau
– vietoj 70 vienmandatėse rinkimų
apygardose renkamų parlamentarų
liktų 69. Lietuvoje vienoje rinkiminėje apygardoje balsuoja apie 30-50
tūkstančių rinkėjų. Užsienyje iki šiol
vykusiuose rinkimuose balsuodavo
18 tūkst. ar net mažiau lietuvių, tad,
skaičiuojant pagal tai, už Lietuvos

ribų susidaro viena apygarda. Žinoma, jei paaiškės, kad ateinančiuose
rinkimuose balsuojančiųjų bus daugiau, bus galima galvoti ir apie porą
ar kelis renkamus atstovus“, – sakė
Seimo narys, o į klausimą, kodėl
Seimas nepatvirtino balsavimo internetu, kuris užsienyje gyvenantiems
lietuviams būtų labai parankus, J.
Karosas atsakė:
„Žinoma, Seimas internetinio
balsavimo neįteisino be reikalo, kadangi tai būtų palengvinę emigrantų
dalyvavimą rinkimuose. Esant internetiniam balsavimui kiekvienas išeivis galėtų balsuoti toje apygardoje,
kurioje prieš išvykdamas gyveno,
tačiau, kol balsuoti internetu negalima, šis dalykas iš karto tampa komplikuotas technine prasme“.

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras (LVJC) jau daugelį metų vykdo
įvairius projektus, renginius, stovyklas. Didelis dėmesys skiriamas pilietiškumo ir tautiškumo ugdymo projektams. Šiais metais nuspręsta organizuoti bendrą vasaros stovyklą užsienyje ir Lietuvoje gyvenantiems 14-18
metų jaunuoliams ,,Kuriu Lietuvą“.
Stovyklos tikslas – suburti
emigravusius ir Lietuvoje gyvenančius jaunuolius bendram veikimui.
Bus sudarytos sąlygos šiems jaunuoliams kartu pažinti Lietuvos kultū-

rą, tradicijas, kalbėti jiems svarbiais
klausimais, kurti, bendradarbiauti.
Stovyklos programoje numatyti kūrybiniai užsiėmimai, ekskursijos, diskusijos, sportinė veikla, tarpkultūriniai
vakarai, patyriminiai žaidimai. Kūrybinius-meninius užsiėmimus (muzikos, fotograﬁjos, taikomųjų menų)
ves Lietuvoje žinomi menininkai.
Stovykla vyks š.m. liepos 28rugpjūčio 6 dienomis Trakų r. (Jovariškės, A. Gedvilo sodyba). Sodyba
įsikūrusi Trakų nacionaliniame parke, netoli ežero, šalia miško. Stovyklavietė pasižymi labai geromis
gyvenimo (stovyklos dalyviai gyvens naujai įrengtuose 2-viečiuose
kambariuose, su atskirais dušais ir
tualetais, bendrame dviejų aukštų
pastate) sąlygomis. Poilsiavietė yra
aptverta ir puikiai parengta poilsiui,
darbui bei fizinei veiklai.
Stovyklai vadovaus prityrę,
profesionalūs ir kūrybingi vadovai,
jau ne vienerius metus dirbantys
su jaunimu būreliuose, stovyklose,
projektuose bei renginiuose. Nefor-

malus bendravimas su jaunimu – jų
kasdienybė, hobis ir laisvalaikis.
Stovyklos kaina: 730 Lt. Į programos kainą įskaičiuota: apgyvendinimas, maitinimas, stovyklos programa, pažintinės ekskursijos (Trakai, Rumšiškės, Vilnius), sveikatos
draudimas ir nuolatinė priežiūra.
Lietuvos vaikų ir jaunimo
centras – Vilniaus širdyje įsikūrusi
LR Švietimo ministerijai priklausanti didžiausia šalyje neformaliojo
vaikų ir jaunimo ugdymo institucija,
per būrelius, projektus, renginius,
vasaros stovyklas ugdanti vaikų ir
jaunimo asmenines, edukacines,
socialines, pilietines ir profesines
kompetencijas.
Lietuvos vaikų ir jaunimo
centrą per metus aplanko per 100
tūkstančių vaikų, jaunuolių, jų tėvelių bei svečių.
LVJC Muzikinio skyriaus
vadovė Jolanta Markevičienė. Tel.
(8–5) 272 5319, mob. +370 687 69
703, el. p. jolanta@lvjc.lt

Kviečiame į Jaunimo kūrybinę-ugdomąją stovyklą ,,Kuriu Lietuvą”!
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tėvynėje

Pirmą kartą „Aukso paukštė“ įteikta išeivijos kolektyvui
Kaip pranešė Lietuvos žiniasklaida, siekiant atkreipti visuomenės dėmesį į lietuviškos kultūros
mėgėjų meninę kūrybą išeivijoje ir
jos reikšmę Lietuvos kultūrai, būtina viešai pristatyti bei pagerbti geriausius metų užsienio lietuvių meno
kolektyvus, kurių šiuo metu 18-oje
pasaulio šalių suskaičiuojame per
170. 2007 m. Tautinių mažumų ir
išeivijos departamentas kreipėsi į
Lietuvos liaudies kultūros centrą,
siūlydamas įtraukti užsienio lietuvių meno kolektyvus ir jų vadovus į
„Aukso paukštės“ nominacijos skyrimą Lietuvoje. 2008 m. sausio 15 d.
išeivijos mėgėjų meno kolektyvų ir
jų vadovų metų nominacijos „Aukso
paukštė“ skyrimo komisija svarstė
pretendentus ir atrinko laureatą. Pirmą kartą „Aukso paukštė“ už Lietuvos nacionalinės kultūros ir dainų
švenčių tradicijos puoselėjimą, mėgėjų meno žanrų tarp išeivijos lietuvių populiarinimą buvo teikiama
išeivijos kolektyvui ir jo vadovui.
Ši nominacija paskelbta kovo 9 d.
Vilniuje, Šv. Kotrynos bažnyčioje,
Chorų ir vokalinių ansamblių laureatų koncerto metu. 2007-ųjų metų išeivijos „Aukso paukštė“ įteikta
Clevelando (JAV) Dievo Motinos
Nuolatinės Pagalbos parapijos choro „Exultate“ vadovei, 2006 m. Lietuvių dainų šventės Chicagoje meno
vadovei Ritai Čyvaitei Kliorienei.
Toks Lietuvos išeivijos indėlio Lie-

RITA ČYVAITĖ KLIORIENĖ

PO

„AUKSO

MA ŽU MŲ IR IŠ EI VI JOS DE PARTA MEN TO PRIE
NU

PETRAUSKU

tuvos kultūrai įvertinimas – svarbus
garbės ir pripažinimo ženklas visai
Pasaulio Lietuvių Bendruomenei.
Clevelando lietuvių choras
praėjusių metų pabaigoje šventė
25-erių metų sukaktį. Choras, įkurtas 1982 m., atlieka lietuvių liaudies
dainas, giesmes ir stambius lietuvių
kompozitorių bei pasaulinės klasikos
kūrinius. Kaip JAV lietuvių dienraš-

PAUKŠ TĖS “ AP DO VA NO JI MO SU

LR VYRIAUSYBĖS

TAUTINIŲ
DI REK TO RIU MI A N TA -

tyje rašė choro jubiliejinio koncerto
recenzentė Nijolė Benotienė, „prabanga bet kuriai lietuvių išeivių parapijai ar bendruomenei turėti tokį
chorą, choristus ir vadovę“. Be abejo, choro profesionalumą didžia dalimi nulemia būtent jos vadovė – energija trykštanti Rita Čyvaitė Kliorienė. Pokalbį su ja skaitykite skyrelyje
„Jungtinėse Amerikos Valstijose“.

Lietuvoje pagerbta amerikietė iš LB Grand Rapids apylinkės

„Lietuvos garbė 2008“ žymuo Vilniuje buvo suteiktas Jan Parmenter iš JAV Lietuvių Bendruomenės
Grand Rapids apylinkės. Ją pagerbė Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus ir Alma Adamkienė. „Jan Parmenter
- nepaprastai nuoširdi ir pasišventusi vaikams moteris. Ji prieš pusantrų metų su vyru Bill įvaikino lietuvaitę su
negalia iš Vilniaus. Jų šeima priklauso ir lanko Grand Rapids LB apylinkės renginius, artimai bendrauja su LB
apylinkės valdyba ir apylinkės lietuviais, padeda kitoms šeimoms adaptuoti vaikus iš Lietuvos. Džiaugiamės mūsų
apylinkės narės garbe“, - rašo Vytautas Kamantas iš Grand Rapids.
Per Lietuvos TV 3 buvo parodyta laida apie Jan Parmenter darbą ir gyvenimą (pokalbiai su Jan šeima, jos
dukra Oksana, Grand Rapids LB apylinkės nariais, kitais šioje apylinkėje adaptuotais vaikais iš Lietuvos ir jų tėvais
ir pan.).
Jan yra „Bethany Christian Services“ organizacijos adaptavimo koordinatorė:
Jan A. Parmenter, MSW, LMSW; Country Program Coordinator -Albania, Kazakhstan, Haiti, Lithuania
Bethany Christian Services; (616) 254-7755
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AUSTRALIJOJE
Ankstų šeštadienio rytą, 2008
vasario 16, „Danos sesės” moterų
choras išskrido iš Melbourno į Australijos sostinę Canberrą. „Danos sesės“ buvo kviestos ALB apylinkės
valdybos koncertuoti Canberros lietuviams Vasario 16-osios proga.
Atvykusios į Canberrą „Danos sesės“ buvo sutiktos malonių
vyrų, kurie nuvežė dainininkes į
Canberros lietuvių būstinę. Ten valdybos narės Barbara Silinis ir Sigita Gailiūnaitė laukė su pietumis. Po
pietų įvyko ekskursija į „Cockington
Green Gardens“, – tai miniatiūrinis
angliškas miestelis su darželiais.
Tarptautiniame skyriuje grožėjomės
Mindaugo Mauragio pastatyta Trakų
pilimi. Mindaugo ir skautų Baltijos
tunto ir Židiniečių bei apylinkės valdybos dėka antroji Trakų pilis yra
pastatyta mažyčiame ežerėlyje.
Po ekskursijos vienos sesės
nuvyko aplankyti Nacionalinio karo
muziejaus. O vakare bendruomenės
pirmininkas Jonas Mockūnas nuvežė

Kelionė į sostinę Vasario 16-osios proga

LB

CANBERROS

NAI TIS ,

VASARIO

ALB KRAŠTO

„DANOS SESĖS“ KONCERTUOJA CANBERROJE
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– IŠ KAIRĖS: JONAS MOCKŪNAS, CANBERROS
DANA LEVICKIENĖ, „DANOS SESĖS“ VADOVĖ, HENRIKAS ANTA16-OSIOS MINĖJIMO PASKAITININKAS, IR BIRUTĖ PRAŠMUTAITĖ,

LIE TU VIŲ BŪS TI NĖ JE

PIR MI NIN KAS ,

VAL DY BOS PIR MI NIN KĖ

norinčias į „Glebe Park“. Aplankyta
skulptorės Ievos Pocienės (iš Adelaidės) skulptūra „Eglė, žalčių karalienė“. Australijos lietuvių surinktomis
aukomis skulptūra buvo paaukota
Australijai, jai švenčiant 200 metų
jubiliejų nuo baltųjų žmonių atvykimo į Australijos žemyną. Šiais metais suėjo 20 metų, kai „Eglė, žalčių
karalienė“, stovi Australijos sostinės
parke. Lenta paaiškina apie dovanojimo faktą ir pasakoja žalčių karalienės istoriją. Taip pat yra įkalta lenta
su žodžiais: „Tegul meilė Lietuvos
dega mūsų širdyse“. Buvo jausminga ir prasminga Vasario 16-ąją pamatyti ir Trakų pilį, ir „Eglės, žalčių
karalienės“ statulą.
Po to dalyvavome Canberros
tarptautiniame folkloro festivalyje.
Ten muzika, šokiai (tango ir tautinių
šokių), įvairių kraštų maisto (Samoan buvo ypač skanu), bet lietuviško
nebuvo. Ilgai negalėjome puotauti,
nes prieš akis – Vasario 16-osios mi-
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nėjimas su koncertu. Reikėjo balsus
taupyti sekmadienio koncertui.
„Danos sesės“ anksti atsikėlė
ir nuėjo į šv. Mišias. Po to pusryčiai
ir pasiruošimas koncertui. Minėjimas vyko samdytoje salėje „Canberra Club“. ALB Canberros apylinkės
valdyba sumokėjo už kelionę lėktuvu ir nakvynę viešbutyje. Canberos
Lietuvių Bendruomenė yra maža ir
neturi savo kultūrinių grupių, todėl
minėjimams vis pakviečia atlikėjus
iš kitų miestų.
O kas yra tos „Danos sesės“
ir kas ta „Dana“? Tos sesės yra vyresnės skautės, beveik visos priklausiančios Melbourno Džiugo tuntui.
O Dana – tai vadovė ps Dana Levickienė. Iš viso į Canberrą atvyko 12
vyresniųjų skaučių, vadovė Dana ir
skautė Judrina Kymantaitė. Su sesėm net dainuoja Džiugo tunto tuntininkė v.s. Dana Lynikienė.
Visi Vasario 16-osios minėjimo dalyviai prie durų buvo sutikti
su šampano taure. Vyriausia dalyvė buvo 95 metų, o jauniausia – 2
metukų. Publika susėdo prie apvalių
stalų po 10 žmonių. Šiltai buvo priimtas naujojo primininko Jono Mockūno sveikinimas. Pakeltas tostas už
Lietuvos Respubliką. Po to – svečio
v.s.Henriko Antanaičio iš Melbourno paskaita. Tai dainininkės Dalios
vyras ir Australijos lietuvių skautų
rajono vadas. Po įdomios paskaitos
visus susirinkusius pasveikino ALB
Krašto valdybos pirmininkė, viena iš
dainininkių s. Birutė Prašmutaitė.
Po to – ir mūsų koncertas. Pranešėja Judrina Kymantaitė dainavo
kartu su vyresnėm skautėm, mat mama – Birutė Kymantienė yra viena iš
pagrindinių dainininkių, kuri atlieka
ir solo, ir duetus. Koncerto programa
susidėjo iš 14 dainų – tai sutartinės,
liaudies dainos, dainos apie meilę
ir laukimą, partizanų dainos ir dainos apie Lietuvą Tėvynę. Partizanų
daina „Tarp alyvų mačiau tavo veidą” harmonizuota vadovės Danos
Levickienės. Publika išgirdo gerai
žinomą vyresniųjų skaučių tradicinę dainą – Nijolės Zdanienės „Tave
aš pamačiau”, harm. D. Levickie-

nės. O iš tautinių dainų ypač gražiai
skambėjo Danos Levickienės sukurta daina pagal V. Simanaičio eiles
„Lietuvos laukai“. Publika prisijungė prie „Tave aš pamačiau“, „Stoviu
aš parimus“ ir „Tėvynė“. Publikoje
buvo girdėti stiprių vyrų balsų. Chorui akompanavo pati vadovė ir Zita
Prašmutaitė.
Canberros lietuvių valdybos
narė Sigita Gailiūnaitė padėkojo visiems dalyviams, o dainininkes pavadino lakštingalom. „Danos sesių“
administratorė Rita Caldwell padėkojo valdybos narei Barbarai Silinis
dovanėle už jos darbą ruošiant koncertą ir minėjimą.
Minėjimas baigėsi Lietuvos
himnu. Po to vyko pietūs, kurių metu
„Danos sesės“, pasklidusios prie stalų, turėjo progos padraugauti su senais
draugais ir susidraugauti su naujais.
Grįžusios namo į Melbourną „Danos sesės“ repetuoja toliau ir
balandžio pabaigoje ruošiasi įrašyti
savo dainas į CD. Kitas pasirodymas buvo Vasario 16-osios minėjime
Melbourne ir šv. Mišiose šv. Kazimiero šventės ir tunto sueigos proga.
Ačiū canberiškiams už kvietimą ir malonų Vasario16-osios savaitgalį Australijos sostinėje. Tegul

PRIE „EGLĖS, ŽALČIŲ KARALIENĖS“
JONAS MOCKŪNAS, ALB
CANBERROS PIRMININKAS, IR BIRUTĖ
PRAŠMUTAITĖ, ALB KRAŠTO VALDYBOS

SKULP TŪ ROS

PIR MI NIN KĖ

meilė Lietuvos dega mūsų širdyse
net tokiame tolimame nuo Lietuvos
kampelyje kaip Australija.
s Birutė Prašmutaitė
ALB Krašto valdybos pirmininkė

MINIATIŪRINĖ TRAKŲ PILIS, KURIĄ CANBERROS „COCKINGTON GREEN GARDENS “ AT KŪ RĖ M IN DAU GAS M AU RA GIS
2008 Balandis / Pasaulio lietuvis
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Olego Truchano keliais

ALGIMANTAS TAŠKŪNAS VIEŠNIAI IŠ LIETUVOS TEODORAI DILKIENEI RODO LIETU VIŠ KŲ KNY GŲ BIB LIO TE KĄ

Vasario 10-13 d. Tasmanijoje
viešėjo 26 svečiai iš Lietuvos. Tai
buvo gamtosauginė-mokslinė ekspedicija „Olego Truchano keliais
Australijoje ir Tasmanijoje“. Ekspediciją surengė „Gimtinės tako“ draugija, kartu su Šiaulių universiteto
Humanitarinio fakulteto Kutūrinės
antropologijos centru. Išvykai vadovavo Šiaulių universiteto Filosofijos
katedros lektorius Jonas Nekrašius.
Šios tolimos kelionės tvarkaraščius,
užsakymus ir kitus reikalus sumaniai
tvarkė „Titano vartų“ Vilniuje direktorė Teodora Dilkienė; ji ir pati vyko
drauge su šia grupe.
Ekspedicijos pagrindinis tikslas buvo aplankyti vietas, susijusias
su šiauliečio gamtosaugininko ir fotografo Olego Truchano (1923-1972)
gyvenimu ir veikla Australijoje, ir

14

ypač Tasmanijoje. Truchanas yra
plačiai žinomas ne tik tarp lietuvių,
bet ir tarp australų. Jis dvidešimt metų tyrinėjo ir fotografavo Tasmanijos
gamtą, nebijodamas pavojų ir nevengdamas sunkiai prieinamų vietų.
Jis padarė daug meninių nuotraukų,
išryškinančių Tasmanijos grožį; jis
rodydavo tas skaidres plačiai visuomenei Hobarto miesto salėje ir kitur. Deja, per didžiuosius 1967 metų Hobarto gaisrus sudegė Truchanų gyvenamas namas ir sykiu žuvo
visos Olego sukrautos nuotraukos,
skaidrės, jo meninis kraitis. Olegas
nenuleido rankų ir nutarė dar kartą
apkeliauti senąsias vietas ir dar kartą atkurti savo sudegusias nuotraukas. Vienoje tokioje kelionėje 1972
m. sausio 6 dieną jis tragiškai žuvo.
Šių metų ekspedicija buvo skiriama
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Olego Truchano 85-ųjų gimimo metinių sukakčiai.
Atvykę į Tasmanijos sostinę
Hobartą svečiai iš Lietuvos negaišo
ir jau pirmą vakarą susitiko su Tasmanijos lietuviais. Kaip visi žinome, Tasmanijoje gyvena labai mažai
lietuvių, gal tik 40-60; o ir tų kokia
pusė yra išsibarsčiusi po visą salą.
Todėl, kai susirinko apie 25 vietinių
lietuvių, jau buvo „daug“. Dalyvavo ir atstovė iš Šiaurės Tasmanijos
– Regina Krutulytė Share. Iš Launcestono dar žadėjo atvykti 88 metų
amžiaus žemaitė Juzė Lazdauskienė,
bet netikėtai susirgo ir turėjo likti
namie.
Susirinkusieji
pasidžiaugė
gražiais Lietuvos vaizdais, kuriuos
DVD formatu parodė svečiai. Toliau
Olego našlė, Melva Truchanas, smulkiau papasakojo apie Olego gyvenimą, jo siekius ir jo kovas dėl gamtos
išsaugojimo. Melvos atsiminimai
buvo gausiai iliustruoti įdomiomis ir
kartais dar nematytomis nuotraukomis. Publika buvo dvikalbė, bet nejautė jokio keblumo, nes visą vakarą
kalbėtojams nepavargdamas vertėjavo Rimas Statkus. Labai džiugu, kai
tokie jauni trečios kartos lietuviai
kaip Rimas dalyvauja Lietuvių Bendruomenėje ir noriai prisideda prie
Bendruomenės darbų.
Po Melvos Truchanienės pasakojimų dar pora valandų visi bendravo. Keliautojai iš Šiaulių, Vilniaus,
Klaipėdos, Kauno, Panevėžio, Utenos ir Anykščių greitai surado bendrą kalbą su tasmaniečiais. Tuoj atsirado bendrų pažįstamų. O susipažinę
su Tasmanijos universiteto Lietuvos
studijų sambūrio pirmininku Vincu
Taškūnu svečiai buvo maloniai nustebinti plačiais lituanistikos darbais
Tasmanijos universitete.
Kitos dvi dienos buvo pašvęstos Olego Truchano išvaikščiotiems
keliams. Žinoma, būtų sunku sekti Olego tiksliais pėdsakais, nes jis
daug apkeliavo baidare arba pėsčias,
neretai skindamas sau kelią tankiai
apaugusiuose ir nepereinamuose
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miškuose. Dabartinė ekspedicija galėjo keliauti tik autobusu iki Strahan
ir Strathgordon miestelių. Melva
Truchanas važiavo kartu ir pasakojo
apie vietoves, kurios siejasi su Olegu ir jo veikla. Rimas Statkus, gavęs
laisvą dieną nuo tarnybos, vėl darbavosi kaip vertėjas.
Kelionės metu buvo kuriama
vaizdajuostė apie Truchaną ir Tasmaniją. Jonas Nekrašius taip pat minėjo, kad surinkta medžiaga bus išleista Lietuvoje 2008 metais rudenį
planuojamoje monografijoje „Lietuvis Olegas Truchanas – Tasmanijos
legenda“.
Prieš išskrisdami iš Hobarto,
vasario 13 dieną, visi ekspedicijos
nariai susipažino su 1000 Lietuviškų
knygų rinkiniu (anglų kalba) Tasmanijos universitete. Tai – vienintelis
toks rinkinys visoje Australijoje ir
pietiniame žemės pusrutulyje.
Svečius gražiai priėmė aukšti
Tasmanijos universiteto pareigūnai:
profesorius Jan Pakulski (humanitarinių mokslų fakulteto dekanas);
profesorius Ainsley Kellow (politologijos katedros vedėjas) ir profesorius Peter Boyce (buvęs Murdoch
universiteto rektorius). Visi trys pasakė įdomias kalbas. Profesorius
Pakulski pabrėžė, kaip reikia išsaugoti emigrantų kultūrą ir tradicijas
(jis taip pat paminėjo, kad jo motina
buvo lietuvė). Profesorius Kellow,
kuris rūpinasi Lietuviškų knygų rinkiniu, iškėlė šitų knygų svarbą ir užtikrino klausytojus, kad jis vertins ir
saugos šitą retą rinkinį. Profesorius
Boyce kalbėjo apie 1974 m. „Whitlamo pripažinimą“ ir kaip jis (Boyce) prisidėjo prie jo atšaukimo.
Kadangi Lietuviškų knygų
rinkinys yra vienintelis Australijoje,
visi kalbėtojai skatino susirinkusius
aukoti daugiau knygų, kad padarytų
jį dar didesnį.
Svečius palinksmino Tasmanijos teisės studentė Elizabeth Wilson, paskambindama kanklėmis. Ilgai nelaukdami gyva daina prisijungė ir svečiai.
Pabaigai apie savo studijas
kalbėjo Tasmanijos B.A. Honours

absoventė Claire Jansen. Ji pernai
parašė disertaciją apie „Anykščių šilelį“, Lietuvos miškus ir Olegą Truchaną. Jos darbą australai egzaminatoriai įvertino kaip žavų ir ji pelnė
aukščiausią pažymį (First class Honours) bei universiteto medalį. Už
poros mėnesių Claire yra pakviesta į
Briuselį skaityti paskaitą tarptautinėje „Poetic Ecologies“ konferencijoje. Pasitaikius tokiai progai lietuviai
turėtų nedelsdami jai (Claire Jansen)
ir jos vyrui rasti tinkamą darbą – ir
tokiu būdu pritraukti aukšto inelekto
draugus Lietuvai.
Iš viso ši ekspedicija truko 23
dienas, nuo 2008 m. vasario 3 dienos iki 25 dienos. Grupė aplankė ir
Sydney, Mt Kosciuszko, Melbourne,
Centrinę Australiją, Naująją Zelandiją ir t.t.
Apie svečius iš Lietuvos rašė didžiausias Tasmanijos dienraštis
„The Mercury“.
Dr. Algimantas Taškūnas
*
Gamtosauginė mokslinė ekspedicija „Olego Truchano keliais
Lietuva-Australija“ susitiko ir su
lietuviais Melbourne. Kelionė buvo
skirta paminėti 85-ąsias šio mokslininko gimimo metines. Ją rėmė Šiaulių miesto savivaldybė. 26
mokslininkai ir keliautojai apie mėnesį praleido Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje. Keliautojai aplankė
Sydnėjų, Canberą ir užlipo į Australijos aukščiausią Kosciuškos kalną.
Ant Kosciuškos kalno keliautojai
paliko Lietuvos vėliavą ir metalinę
lentelę, paminėdami savo kelionės
tikslą.
Olegas Truchanas savo nuotraukom
išgarsino
Tasmanijos
miškus, kalnus ir upes. Jis bandė sustabdyti didelį vandens tvenkinį, kuris užliejo „Lake Peddar“ gražų smėlėtą pliažą. Baidare Olegas išnaršė
nežinomas upes, taip pat ir Gordon
upę, kur žygis baigėsi tragiškai. Keliuotojai iš Lietuvos taip pat plaukė
Gordono upe. Olegas skatino žmones saugoti ir grožėtis gamta.
Susitikime su Melbourno lie-

tuviais svečiai pasakojo apie savo
kelionės tikslą, rodė filmą apie Kuršių Neriją ir jį padovanojo Melbourno lietuviams kartu su knygomis
apie Šiaulius ir Panevėžį. Susitikime
taip pat dalyvavo Steponas Kubeckas, Žemaičių kultūros tarybos narys. Jis paaiškino, kad galima įsigyti
žemaitišką pasą ir įteikė jį Jadvygai
Petraitienei. Melburniškiams įteikė
atviručių su Olego Truchano nuotrauka. Susirinkusius sveikino gen.
garbės konsulas Andrius Žilinskas ir
Australijos Lietuvių Bendruomenės
Krašto valdybos pirmininkė Birutė
Prašmutaitė.
Birutė Prašmutaitė

STEPONAS KUBECKAS (IŠ KAIRĖS),
ŽEMAIČIŲ KULTŪROS TARYBOS NARYS,
JADVYGAI PETRAITIENEI ĮTEIKIA ŽEMAIČIŲ PA SĄ IR T E ODO RA D IL KIE NĖ , EKS PE DI CI JOS VA DO VĖ

ŽYGIO DALYVIAI IR MELBURNIŠKIAI
SU ŽEMAI ČIŲ VĖ LIAVA
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Nepriklausomybės šventė Melbourne

AL

ALGIS ŠIMKUS, OAM, (DEŠINĖJE) SU JAUNAISIAIS
GINTU ŽILINSKU, AIDU ŽILINSKU, KAZYTE PETRULYTE IR

FON DO PIR MI NIN KAS

RAŠYTO JAIS : ( IŠ KAI RĖS )

RAMINTA KYMANTAITE

Švęsti Lietuvos nepriklausomybės 90-ąjį jubiliejų Melbourno

Lenkija
Belgija
Danija
Vokietija
Didžioji Britanija
Suomija
Prancūzija
Vengrija
Italija
Šveicarija
Švedija
Argentina
Brazilija
Kolumbija
Urugvajus
Baltarusija
Estija
Kazachstanas
Latvija
Moldavija
Rusija
Ukraina
Australija
Naujoji Zelandija
Kanada
Lietuva
JAV
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Prenumeratoriai

38
2
2
15
5
2
3
1
5
1
1
4
1

58
1
39
54
343
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Veltui siunčiama

10
1

2
8
4
1
3
6
1
1
5
1
21
7
4
3
21
12

“Pasaulio lietuvio” prenumeratoriai

Šalis

lietuviai pradėjo šv. Mišiomis Šv.
Marijos, Jūros Žvaigždės, bažnyčio-

je. Mišiose dalyvavo organizacijos
su Lietuvos ir savo vėliavomis.
Po Mišių ir pietų Lietuvių namuose vyko minėjimas, kurį pradėjo
naujasis ALB Melbourno apylinkės
valdybos pirmininkas Rimgaudas
Sližys. Paskaitą „Vasario 16-oji, lietuvių kultūra, lietuvių kalba ir dabartis“ skaitė Henrikas Antanaitis. Susirinkusius sveikinimo ALB Krašto
valdybos pirmininkė Birutė Prašmutaitė, Australijos Lietuvių fondo pirmininkas Algis Šimkus, OAM, ir
įteikė pinigines premijas jauniems
rašytojams, rašantiems į „Tėviškės
aidus“. Už kiekvieną straipsnį – po
$10. Tai graži tradicija, besitęsianti
daug metų, bandant sudominti vaikus rašyti lietuviškai. Ačiū lietuvių
kalbos mokytojoms, kurios vaikus
skatina rašyti.
Antroji minėjimo dalis buvo
kultūrinė. Dainavo Melbourno Dainos sambūris (dirigentės Rita Maciulaitienė ir Gražina Pranauskienė) ir moterų choras „Danos sesės“
(vadovė Dana Levickienė), Gražina
Pranauskienė deklamavo savo eiles.
Birutė Prašmutaitė

Apsisprendė Naujosios
Zelandijos LB
Kovo 9 d. įvyko pirmasis
naujai išrinktos LB valdybos susirinkimas. Išrinkti: valdybos pirmininkas Gerald Sharrock, sekretorė
iždininkė Dalia Kubiliūtė. Valdyba
aptarė darbo tikslus ir būsimą
veiklą. Nuspręsta rinkti lėšas, kurti
lietuvišką biblioteką, rengti tautines
šventes, atidaryti lietuvišką mokyklą,
organizuoti istorinės medžiagos apie
Kaipara sudužusį laivą rinkimą,
tarpininkauti Lietuvos filosofui L.
Donskiui užmezgant mokslinius
ryšius su Aucklando universitetu
užmezgimui ir kt.
Dalia Kubiliūtė
daliakubiliute@windowslive.com
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Vasario 16-osios gimnazija
bendradarbiauja su Vilniaus pedagoginiu universitetu
VOKIETIJOJE

PRAKTIKANTAI EDGARAS BARODICA (KAIRĖJE)

IR

VYTAUTAS DOVYDAITIS (DEŠINĖJE)

SU

VASARIO 16-OSIOS

GIM NA ZI JOS

ŠEŠTOS KLA SĖS MO KI NIAIS

Vilniaus pedagoginis universitetas ir Vasario 16-osios gimnazija
pasirašė bendradarbiavimo sutartį.
Universitetas įsipareigoja moksleiviams ir dėstytojams teikti informaciją apie studijas universitete, kviesti gimnazijos moksleivius ir dėstytojus į universiteto Atvirų durų dienas,
į universitete organizuojamas meno,
kultūros, mokslo ir sporto dienas,
stovyklas ir konferencijas, į gimnaziją siųsti studentus atlikti pedagoginę
praktiką. Vasario 16-osios gimnazija
įsipareigojo kasmet priimti pedagoginei praktikai universiteto studentų,
kartu su universitetu parengti praktikos užduočių programą ir sudaryti sąlygas ją vykdyti bei išstudijuoti
Heidelbergo pedagoginės aukštosios
mokyklos galimybes dalyvauti šia-

me bendradarbiavime.
Sausio 7 d. pagal šią sutartį
dešimties savaičių praktikai atvyko pirmieji du studentai – Vytautas
Dovydaitis ir Edgaras Barodica. Abu
yra ketvirto kurso studentai ir ruošiasi dėstyti vokiečių kalbą. Jie iš karto įsijungė į darbą: lankė pamokas,
stebėjo mokytojų darbą ir patys pradėjo mokytojauti. Abu apsigyveno
mokinių bendrabutyje ir laisvalaikio
metu su mokiniais dirbo bendrabutyje: padėjo jiems ruošti namų darbus,
pravedė visokiausius užsiėminus.
Studentai ne tik patys įgijo naudingos darbo patirties, bet labai daug
padėjo mokytojams ir mokiniams,
kurie juos labai pamilo ir norėtų, kad
studentai liktų visam laikui.
Baigiantis pedagoginei prak-

tikai nusprendžiau pakalbinti praktikantus Edgarą ir Vytautą:
Papasakokite apie save: kodėl
apsisprendėte studijuoti pedagogiką bei vokiečių kalbą? Ar Jus kas
nors paskatino eiti ta kryptimi?
Edgaras: Na, iš tiesų jau nuo
vaikystės mėgau kalbas ir norėjau
studijuoti kažką, kas susiję su kalbomis, taigi po pirmo semestro Vilniaus pedagoginiame universitete
supratau, kad studijuoju tai, ką tikrai mėgstu. Niekas neskatino eiti ta
kryptimi. Turbūt lemtis.
Vytautas: Nuo mažens gerai
sekėsi matematika, apie humanitarinius mokslus tikrai negalvojau, nors
jau nuo pat pirmos klasės privačiai
mokiausi anglų kalbos. Ketvirtoje
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klasėje pirmąja užsienio kalba pasirinkau vokiečių kalbą. Kalbas mokytis man buvo nesunku, todėl 12-oje
klasėje laikiau valstybinį vokiečių
kalbos egzaminą. Tais metais ir supratau, jog matematika man yra per
sausas mokslas ir pabandžiau stoti į
vokiečių filologiją. Man iš karto patiko studijos Pedagoginiame universitete, todėl ten ir likau, o dėl pedagogikos – manau, tai įdomus mokslas, kuris visad pravers gyvenime.
Kai sužinojote, kad teks atlikti praktiką Vasario 16-osios
gimnazijoje, ką tuo metu pagalvojote? Kaip įsivaizdavote savo darbą, bendravimą su mokiniais bei
mokytojais, ir dar užsienyje?
Edgaras: Neapsakomai apsidžiaugiau!!! Pirmiausia pagalvojau, kad puiki proga dar pagerinti
vokiečių kalbos žinias ir aplankyti
draugus, su kuriais susipažinau studijuodamas Heidelberge praėjusiais
metais, nes apie mokyklą dar nedaug
ir težinojau... Praktikos metu mėgavaus tuo, ką dariau. Nesitikėjau, kad
būsime taip šiltai priimti ir kad bus
taip įdomu. Praktika užsienyje neatrodė dideliu iššūkiu, nes tiesiog pasitikėjau universitete įgytomis žiniomis ir savo sugebėjimais.
–Vytautas: Kai mums buvo pasiūlyta atlikti praktiką Vasario
16-osios gimnazijoje Vokietijoje, iš
karto sutikome, nors ir nelabai įsivaizdavome, kur ji yra. Kadangi trečiajame kurse su Edgaru jau buvome Vokietijoje kaip Erasmus mainų
programos studentai, tai mes labai
apsidžiaugėme, jog teks čia atvykti.
Apie tai, kaip mūsų praktika atrodys,
mes nelabai įsivaizdavome, žinojome, kad sutiksim naujų žmonių, kad
teks mokyti vokietukus. Dar mes žinojome, kad esame čia pirmieji iš
mūsų universiteto ir kad nuo mūsų
priklausys, ar gimnazija toliau bendradarbiaus su universitetu. Tikiuosi, mes gerai įvykdėme savo misiją.
–Atvykę į gimnaziją iš pradžių kartu lankėte pamokas su vokiečių kalbos mokytojais, o netru-
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kus pradėjote ir patys vesti pamokas. Pasirinkote 6 klasę, kurioje
mokosi 17 mokinių. Kaip sekėsi su
jais dirbti? Ar buvo kokių ypatingų džiugių momentų, o gal ir nusivylimų?
–Edgaras: Taip, pirmą savaitę stebėjome tiek vokiečių kalbos pamokas, tiek visas kitas, kad galėtume
susidaryti bendrą mokyklos vaizdą.
Po savaitės nusprendėme išsirinkti 6-tą klasę. Su klase bendrauti sekėsi puikiai tiek pamokų metu, tiek
po pamokų, mokiniai buvo atidūs ir
aktyvūs. Džiugūs momentai buvo po
pirmųjų savaičių, kai pažinau mokinius ir jau žinojau, kaip elgtis su
mažiau aktyviais mokiniais, kokiais
būdais juos paskatint ir motyvuoti.
Nusivylimų neturėjau...
–Vytautas. Stebėdami pamokas mes supratome, jog tai nebus
pamokos Lietuvoje lietuviams, kuriems vokiečių kalba yra užsienio
kalba. Dauguma vaikų čia vartoja šią
kalbą kasdien ir tikrai gerai ją moka, be to, pusė mokinių yra tikri vokiečiai. Pasirinkome šeštą klasę, nes
vyresniems vaikams būtų labai sunku dėstyti vokiečių kalbą, kuria jie
puikiai šneka, o penktokai yra pirma
klasė šioje gimnazijoje, jie dar nėra
tie vaikai, su kuriais galėtume dirbti. Dirbti su šia klase sekėsi puikiai,
mes tikrai nesame nusivylę, tikimės,
kad ir mokiniams patiko.
–10 savaičių jūs ne tik mokytojavote, bet įsijungėte į popamokinę veiklą, padėjote visur, kur
reikėjo. Kokius įspūdžius išsivešite iš Vasario 16-osios gimnazijos?
–Edgaras. Malonu, kad į mus
buvo kreiptasi pagalbos, džiugu, jei
galėjom būt naudingi šiai mokyklai
ir jos mokytojams bei mokiniams. Iš
šios gimnazijos išsivešiu tik šiltus
prisiminimus apie tvarkingą mokyklą, stiprų patriotiškumo ugdymą joje,
puikius mokytojus bei kitą mokyklos personalą, kuris labai stengiasi ir
daug padeda mokiniams. Prisiminsiu
tiesiog šiltus ir malonius žmones bei
gerai ir naudingai praleistą laiką. Pasiilgsiu čia įgytų draugų, mokyklos,
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mokinių, mokytojų ir tų ketvirtadienio vakarų, kai su mokytojais ir mokytojomis žaisdavome krepšinį.
–Vytautas. Pamenu, jau pirmąją savaitę supažindinome lietuvius ir vokiečius mokinius su Sausio
13-osios filmuota medžiaga, pasakojome, ką ši diena reiškia Lietuvai. Padėjome pravesti ir kitokių
renginukų. Iš čia išsivešiu tik gerus
įspūdžius, nes darbas su vaikais, pamokos, bendravimas su mokytojais
ir buvimas čia buvo tikrai įdomus ir
naudingas. Niekada nemaniau, kad
man patiks mokytojo darbas, o dabar, kai jau reikia iš čia išvažiuoti,
pradedu pasiilgti šeštos klasės, kuri
ir triukšmavo, ir dirbo, ir buvo mūsų
kasdienybės dalis.
–Netrukus gausite diplomus,
tapsite mokytojais. O kokia Jūsų
laukia ateitis? Ar galima tikėtis
sulaukti jūsų abiejų mūsų gimnazijoje, jau kaip mokytojų?
Edgaras. Be abejo, galima tikėtis, nes tai būtų tikrai maloni staigmena būti pakviestiems čia mokytojauti. Lietuvoje savo ateities nesieju
su pedagogika...
–Vytautas. Apie ateitį galvoju
daug, bet dažniausiai tai būna labai
artima ateitis: valstybiniai egzaminai,
diplomas, vasara... Tai laikas, kai gyvenimas iš studentiško pasikeis į visai
naują. Žinoma, galvoju apie tolesnes
studijas, nes manau, kad bakalauras
yra tik pradžia. Galvoju ir apie darbą, bet ne mokykloje, nes Lietuvoje
mokytojo darbas yra nevertinamas.
Ar galite tikėtis mūsų čia, Vasario
16-osios gimnazijoje? Žinoma, kodėl
gi ne! Man čia tikrai patiko, gal būtų smagu čia pasilikti ir ilgam laikui.
Tuoj užbaigsime universitetą, gal mūsų keliai tikrai atves čia...
Mūsų gimnazija džiaugiasi turėjusi tokius, anot mokinių,
„fainus“ praktikantus. Linkime
Jums sėkmingai užbaigti studijas
universitete.
Kalbėjosi
Marytė Dambriūnaitė Šmitienė
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Vokietijos Lietuvių Bendruomenės Tarybos posėdis
Kovo mėn. 8 d. Hüttenfelde,
Romuvos pilies konferencijų salėse,
savo pirmajam posėdžiui buvo susirinkusi praėjusį rudenį naujai išrinktoji 21-oji Vokietijos Lietuvių Bendruomenės Taryba. Vokietijos LB,
į kurios darbą ir veiklą gali jungtis
visi Vokietijoje gyvenantys lietuviai,
sudaro 17 apylinkių, vietovėse, kur
gyvena daugiau lietuvių. Didžiausia
apylinkė, VLB Romuvos apylinkė,
esanti Lampertheimo miesto dalyje,
Hüttenfelde, ten, kur vienoje vietoje
gyvena daugiausia lietuvių, kur veikia Vasario 16 gimnazija ir Europos
lietuvių kultūros centras, kur yra Vokietijos Lietuvių Bendruomenės ir
Lietuvių kultūros instituto būstinės,
kur veikia Meilės lietuviškoji meno
galerija. Hüttenfelde tradiciškai posėdžiauja VLB Taryba, aukščiausias
Vokietijos LB organas, trejiems metams renkamas visų VLB narių lygiu, tiesioginiu, slaptu ir visuotinu
korespondenciniu balsavimu.
Naujai sudarytos Tarybos pirmas uždavinys buvo išsirinkti prezidiumą. Prezidiumo pirmininku

išrinktas Tomas Bartusevičius (iš
Dreis netoli Wittlich), pavaduotoju
dr. Vilius Lėnertas (iš Stegen prie
Freiburgo), o sekretoriumi Aidas
Šiugždinis (iš Hüttenfeldo). Po to
Taryba pradėjo dirbti savo įprastą
darbą, išklausė pranešimus – VLB
valdybos, Vasario 16 gimnazijos,
kontrolės komisijos, garbės teismo
ir t. t. ir diskutavo aktualiais Vokietijos lietuvių veiklos klausimais.
Be kita ko, buvo įsteigta Vasario 16
gimnazijos naujo mokyklos pastato
statybos komisija, kurią sudarys trys
Vasario 16 gimnazijos kuratorijos,
trys Vasario 16 gimnazijos mokytojų
ir trys VLB valdybos atstovai bei dvi
architektės (Anke Liepaitė ir Marina
Auderytė). Po Valdybos atpalaidavimo nuo atsakomybės buvo renkama
nauja VLB valdyba. Dalia Henke (iš
Hamburgo) ir Martynas Gaurilčikas
(iš Mannheimo) gavo po 12 balsų,
Antanas Šiugždinis (iš Hüttenfeldo)
– 10 balsų, dr. Vincas Bartusevičius
(iš Wittlich) – 9 balsus ir Gintaras
Ručys (iš Hüttenfeldo) – 8 balsus.
Kontrolės komisijon buvo išrinkti

Vasario 16 gimnazijos direktorius
Andrius Šmitas, Edmundas Jankūnas ir Laima Lipšytė. Garbės teismo
pirmininku tapo Europos lietuvių
kultūros centro direktorius Rimas
Čuplinskas (iš Heidelbergo), nariais
– žymioji fotografė Marija Dambriūnaitė Šmitienė (iš Hüttenfeldo) ir dr.
Vilius Lėnertas.
Nors Taryboje buvo iškeltas
pasiūlymas, kad VLB pirmininku būtų vienas iš tų, kurie gavo daugiausia
balsų, Valdyba, pagal Bendruomenės
statutą to siūlymo nepaisydama, pati
pasiskirstė pareigomis ir VLB valdybos pirmininku vėl paskyrė Antaną
Šiugždinį, gavusį 10 balsų, o vicepirmininku – dr. Vincą Bartusevičių,
teturėjusį tik 9 balsus. Iždininku tapo
Martynas Gaurilčikas, sekretoriumi
– Gintaras Ručys, o Dalia Henke, per
rinkimus Taryboje surinkusi 12 balsų, liko tik nare. Dėl šio pareigų pasiskirstymo daug VLB Tarybos narių
buvo labai nepatenkinta, tačiau formaliai negalima VLB valdybai daryti
jokio priekaišto.
pv

Nauja „Dainavos“ ansamblio vyrų vieneto plokštelė
1995 metų rudenį keli vyrukai subūrė savo draugus
pasirodymui studentų ateitininkų kultūros vakare Chicagoje, JAV. Taip ir gimė „Dainavos“ ansamblio vyrų oktetas. O
jis taip pavadintas, kadangi nariai taip pat dainuoja „Dainavos“ ansamblio chore. 2001 m. rudenį, okteto sąstatui truputį
pasikeitus, vyrai save „perkrikštijo“ „Dainavos“ ansamblio
vyrų vienetu ir toliau tęsia veiklą. Vienete dainuoja Liudas
Landsbergis, Vidas Neverauskas (akompaniatorius), Audrius
Polikaitis, Marius Polikaitis, Darius Polikaitis (vadovas) ir
Kastytis Šoliūnas. Vyrai išleido jau antrąjį diską ir kviečia
pasiklausyti jų laisvalaikio valandų darbo!
„Dainavos“ ansamblio vyrų vieneto naują kompaktinį diską (CD) „Šešiese“ galima nusipirkti per internetą www.dainava.us/cms
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VENESUELOJE

Nepamirštamas susitikimas Maracay mieste
Saulius Simonavičius

Skaniai valgydamas koldūnus,
balandėlius ir kugelį, klausydamas
lietuviškos muzikos kartu su kitais
80 lietuvių ir jų draugų supratau, kad
Venesueloje tebegyvuoja stipri meilė Lietuvai.
Švęsti Lietuvos Nepriklausomybės šventės – Kovo 11-osios buvome susirinkę Maracay mieste. Šiame mieste tai buvo pirmas kartas per
trejus metus. Kaip gerai, kad mums
pavyko susirinkti!
Šventė prasidėjo rytą venesueliečio kunigo aukotomis šv. Mišiomis. Nors Mišios vyko ispanų kalba,
bet kunigas per pamokslą įrodė, kaip
jis daug žino apie Lietuvą, jos istoriją. Jis susirinkusiems net pradėjo
aiškinti apie nepriklausomybės prasmę mūsų tautai. Pasirodė man, kad
kunigas praeityje gal yra baigęs ko-
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kius nors lituanistinius kursus, nes
jis minėjo svarbias Lietuvos istorines datas, kurias aš pats, rodos, buvau primiršęs!
Ta prasme šventė prasidėjo labai gerai, nes davė susirinkusiems
progos patobulinti savo supratimą
apie šią šventę, tuo labiau, kad jau
daug metų Venesueloje neveikia lituanistinės mokyklos.
Maracay miestas yra apsuptas
kalnų, ir šventė buvo puikiai organizuota, nes leido gėrėtis šio miesto gamta.
Po šv. Mišių minia persikėlė į išnuomotą haciendą (poilsio vietą), pasikeldami
į vieno Maracay miesto kalno šlaitą.
Mus pasitiko įspūdinga geltonai-žaliairaudonai išpuošta pastogė ir lietuviška
muzika. Buvome apsaugoti nuo saulės
ir galėjome džiaugtis gražiu vaizdu, nes
nesimatė nė vieno debesio.
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Kiekvienam renginio dalyviui
buvo prisegta išmoningai padaryta segė su trispalviais kaspinukais
ir kiekvieno lietuviška pavarde (net

VENESUELOS LIETUVIŲ BENDRUOMARIA ELENA BARO NAS Š UL CAS GA MI NA GAR SIUO SIUS
ME NĖS PIR MI NIN KĖ
ŽA GA RĖ LIUS
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jeigu šiandien ji jau yra pakeista).
Ši idėja skatino susirinkusiųjų bendravimą – visi vienas kito klausinėjo
savo pavardės istorijos.
Venesuelos garbės konsulas
Boris Petrasevičius panaudojo šią
progą apdovanoti Venesuelos Lietuvių Bendruomenės pirmininkę Marią
Eleną Baronas Šulcas už jos nuopelnus šiai lietuvių bendruomenei: daugelio metų organizavimą visokiausių
renginių, už jos begalinę energiją,
kurią ji įdeda į lietuvybės išlaikymą.
Jai buvo įteikta iš metalo ir medžio
sukurta lietuviška vytis.
Po kalbų mūsų laukė lietuviškos vaišės. Buvau labai pasiilgęs
lietuviško maisto, kurio nebuvau ragavęs daug mėnesių, todėl pasinaudojau proga pasivaišinti. O maisto
buvo priruošta tiek daug, kad ir didelis mūsų būrys nesugebėjo įveikti.
Prisikroviau visokiausių lietuviškų
mišrainių, koldūnų, kugelio, balandėlių, o pagaliau – ir saldžių lietuviškų patiekalų. Save tiesiog kimšte
prikimšau.
Po to suskambo elektroninio
pianino įrašas, kuriame skambėjo
lietuviška muzika. Žmonių ūpas kilo vis aukštyn ir pagaliau visi ėmė
šokti. Kiekvienas šoko, kaip kas mokėjo: pagyvenusieji, dauguma emigravusieji iš Lietuvos po Antrojo pasaulinio karo, suko įvairius ratelius,
bešokdami jau iš prigimties žinomą
polkos žingsnį. Kitų kartų lietuviai
ir jų vyrai, žmonos, vaikai, jau gimę
Venesueloje, dauguma kurių nemokėjo polkos, derinosi prie trankaus
ritmo Venesueloje populiariais, jiems
žinomais merengue ir salsa šokių
žingsniais. Graudu pasidarė ir man,
nes mačiau, kad ne vienam dalyviui
– ir pagyvenusiam, ir jaunesniam –
ašaros riedėjo per veidą iš džiaugsmo, taip nuoširdžiai visi linksminosi
lietuviškoje kompanijoje.
Atsisveikindami vienas kitam
kalbėjo, kad nekantrauja dalyvauti
ir kitame tokiame lietuviškame renginyje, ir pageidavo, kad tas kitas
kartas nebūtų nukeltas toli į ateitį.
Visiems, taip pat ir man buvo liūdna
skirtis su tais, kurie buvo atvykę iš
kitų miestų.

PUIKIAI SUSIPAŽINĘS SU LIETUVOS ISTORIJA VENESUELIETIS KUNIGAS ŠV. MIŠIAS
KOVO 11-OSIOS GARBEI MARACAY MIESTE, VENESUELOJE

AU KO JA

LIETUVOS GARBĖS KONSULAS BORIS PETRASEVIČIUS (IŠ KAIRĖS), VENESUELOS
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS PIRMININKĖ MARIA ELENA BARONAS ŠULCAS IR PASAULIO L IE TU VIŲ J AU NI MO S Ą JUN GOS VAL DY BOS NA RYS S AU LIUS S I MO NAVI ČIUS
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Argi mūsų vaikai neverti s

– klausia pasaulio lietuviai. Kovo 26 d. šių ir dar daugelio vaikų iš viso pasaulio nuotraukos i
Prezidentui, Seimo nariams bei Vyriausybės atstovams, tikintis, kad jie priims teisingą sprendimą.

AŠ - MILA-AUSTĖJA PETRAITYTĖ

AŠ - SOFIA GALSTYAN

AŠ - MATAS UŽPALIS

MES - LUKRECIJA IR
KASPARAS KADIKINAI

AŠ - JUDITA RADŽIŪNAITĖ

AŠ – AXEL HARTIKAINEN

AŠ – KAJUS ARLAUSKAS

MES - GABIJA VABALAITĖ
IR D OVYDAS V ABALAS

AŠ - BENAS ORANTAS

AŠ - SILVIJA STATKEVIČIŪTĖ

AŠ – ... GUREVICIUS-CLARK

AŠ – PAULA

AŠ – LUKAS SANTIAGO
VILUGRON ŽEBRYS

AŠ - MARGARITA VIRBUKAITĖ

AŠ - ERIKAS

AŠ – LAURA HARTIKAINEN

MES - EVELINA IR DENAS HAKUTS KAZMIANAI
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AŠ - TITAS KELEVIŠIUS
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AŠ – ... TAMOŠAITIS
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savo tėvų šalies pilietybės?

ir peticija, pasisakanti už pilietybės grąžinimą užsienyje gyvenančių lietuvių vaikams, pasiųsta LR
. Akcijos autoriai – Airijos Lietuvių Bendruomenė (pirm. Jurga Vidugirienė).

AŠ - MATAS PETRAITIS

S

AŠ – JUSTINA BAGDONAS

AŠ - KOTRYNA KRYŽEVIČIŪTĖ

GAIDYS

MES ESAME – NOJUS IR
NERINGA LIUTIKAI

AŠ - EVITA ANDREIKEVIČIŪTĖ

AŠ - MAJA MARIJA EGGINK

AŠ – ĄŽUOLAS RAZMA

AŠ – LUKAS MIKULENAS

AŠ - ADOMAS VAITKAITIS

AŠ - EMILIS ZELEZNAKOVS

AŠ - KAJUS BETEMIT
KASPERAVIČIUS

AŠ - JOVARAS VĖTRA VIDUGIRIS

AŠ - KAMILĖ GADIŠAUSKAITĖ

AŠ - BARBORA
BANGA BALSEVIČIŪTĖ

2008 Balandis / Pasaulio lietuvis
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AŠ - MAGNUS MARGIRIS
VAITIEKŪNAS
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JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE
Viena talentingiausių lietuvių muzikių Šiaurės Amerikoje Rita Čyvaitė Kliorienė jaunystėje buvo... viena iškiliausių išeivijos sportininkių, sužibėjusi lengvojoje atletikoje ir tinklinyje. Ji buvo Š. Amerikos lietuvių moterų rinktinės komandos narė. Žaidė Rytų JAV-bių
moterų tinklinio komandoje, 1974 m. dalyvavo tarpvalstybiniuose susitikimuose su kitais
kraštais. Buvo viena iš pagrindinių Clevelando valstybinio universiteto tinklinio komandos
žaidėjų. 1974 m. ir 1975 m. išrinkta universiteto iškiliausia tinklinio žaidėja, 1975 m. – universiteto iškiliausia atlete. Už nuopelnus 1999 m. priimta į Clevelando valstybinio universiteto sporto „Hall of Fame“ (iškiliųjų sportininkų garbės sąrašą).
Mokytis skambinti fortepijonu pradėjo 4 metukų, o nuo 13 m. įstojo į Clevelando muzikos mokyklą. Ketverius metus mokėsi pas kompozitorių Joną Švedą. 1973 m. įstojo į Clevelando valstybinį universitetą (Cleveland State University – CSU). Penkerių metų kursą baigė
per 4 m. aukščiausiais pažymiais (summa cum laude), jai buvo suteiktas iškilios besimokančios mokytojos apdovanojimas. 1977 m. įsigijo bakalauro laipsnį iš muzikos pedagogikos ir fortepijono. Fortepijonu skambinti mokėsi pas CSU fortepijono fakulteto vyriausiąjį
direktorių Andrių Kuprevičių.
1974 m. įsteigė studenčių vokalinį kolektyvą „Nerija“, su juo daug koncertavo Šiaurės
ir Pietų Amerikoje. Baigusi universitetą dėstė Roxboro vidurinėje mokykloje, kur vadovavo
trim chorams, statė operetes. 1981-1982 m. dirbo muzikos/natų leidykloje (Ludwig Music
Publishing Co.). 1982 m. pakviesta vadovauti Clevelando Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos parapijos chorui, kuriam vadovauja iki šios dienos. Šiandien chore dainuoja 43 dainininkai.
R. Kliorienė yra Amerikos chorų dirigentų sąjungos (ACDA) narė. Ji yra pelniusi įvairių premijų, tarp jų – 1992 m. ir 1995 m. JAV Kultūros tarybos muzikos premiją, 1993 m. –
Ohio lietuvių gydytojų sąjungos metinę premiją. Šiemet jos vadovaujamas choras „Exultate“
Lietuvoje buvo apdovanotas „Aukso paukšte“.
Rita Čyvaitė Kliorienė 2006 m. buvo 8-osios dainų šventės „Atsiliepk daina“ vyriausioji
meno vadovė ir dirigentė. Tais metais „Amerikos lietuvio“ savaitraštis ją paskelbė 2006 metų
žmogumi. Ritos vyras – Vytautas Kliorys, su kuriuo jie išaugino dukterį Kristiną (27 m.) ir
sūnų Saulių (24 m.).

Džiaugiamės, kad „Aukso paukštė“
susuko lizdelį mūsų padangėje
Pokalbis su „Exultate“ choro iš Clevelando, Lietuvoje pelniusio „Aukso paukštę“,
meno vadove Rita Čyvaite Klioriene
–Pirmiausia norėtume sužinoti, kas Jūs, iš kur Jūs, kaip Jūs
atsiradote Clevelande, kaip susiklostė Jūsų likimas?
–Mano tėvai, kaip daugelis
kitų, Antrojo pasaulinio karo metu,
frontui artėjant, bėgo iš Lietuvos. Jie
tuomet nepažinojo vienas kito – mama atsidūrė Pittsburghe, Pennsylvanijos valstijoje, o tėvelis – Clevelande, Ohio. Per draugus susipažino,
susituokė ir atvyko gyventi į Clevelandą, kur ir aš gimiau. Nors mano
jaunystėje daug keliauta su sporto
komandomis (daug metų žaidžiau
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tinklinį), vėliau su savo merginų vokaliniu vienetu „Nerija“, ir nemažai
pasaulio matyta, tačiau Clevelandas
liko mano namai.
O kas aš? Paprastas žmogus,
kuriam tėvai ir mokytojai įskiepijo
meilę Lietuvai, jos dainom ir kultūrai. Didžiausia mano gyvenimo dalis
yra kaip nors susijusi su lietuvišku
gyvenimu išeivijoje, kur, man atrodo, esame sukūrę savo mažutėlę, tačiau labai mielą Lietuvėlę.
–Jūsų muzikiniai gabumai –
tai Dievo dovana ar darbo vaisiai?

Pasaulio lietuvis / 2008 Balandis

–Ko gera, ir to, ir to reikia. Esu
pakankamai kūrybinga, tačiau, man
atrodo, be darbo mažai ką gyvenime
pasieksi. Atrodo, Tomas Edisonas
sakė, kad genijus – tai 1 proc. idėjos, o 99 proc. prakaito. Čia nekalbu apie genijų, bet, manau, ši teorija
tinka bet kokiam užmojui. Taip, ko
gera, ir yra, nesvarbu, kad žmogus
turi idėją, ją įgyvendinti trunka ilgai. Štai Š. Amerikos aštuntoji lietuvių dainų šventė „Atsiliepk daina“.
Iš tiesų, idėjų buvo saujelė, bet jas
įgyvendinti truko ketverius metus
labai sunkaus ir intensyvaus darbo.
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Ačiū Dievui, močiutės pamokymai
nebijoti darbo buvo naudingi!
–Kas buvo Jūsų mokytojai?
–Pirmieji mokytojai – tai mano tėvai, kurie buvo labai paprasti,
nuoširdūs žmonės. Tėvas daug metų buvo Lietuvių Bendruomenės
Clevelando apylinkės pirmininkas,
daug darbavosi mūsų Dievo Motinos
Nuolatinės Pagalbos parapijoje. Abu
tėvai dirbo, nes turėjo išlaikyti 4 vaikų šeimą. Jiems buvo labai svarbu
išleisti vaikus į geras mokyklas, kad
jie baigtų aukštuosius mokslus... Jie
norėjo, kad mūsų gyvenimas būtų
lengvesnis už tą gyvenimą, kurį jie
patyrė atvykę į svetimą šalį. Jie dirbo labai sunkiai. Nedaug turėjom,
bet visuomet visko užteko, niekad
nejautėm, kad kaip nors būtume nuskriausti. Kai tėvai dirbdavo, mus
dabodavo Močiutė, mamos mama,
kurią labai mylėjau. Ji kaip niekas
kitas išmokė užsiraityt rankoves ir
nebijoti juodo darbo.
Savo gyvenime turėjau nemažai labai svarbių žmonių, kurie
įvairiose srityse buvo labai atsidavę,
kurie kažkaip mane ėmė už rankos
ir auklėjo. Vienas toks buvo lengvosios atletikos treneris Algirdas
Bielskus. Iš jo išmokau be galo daug
– apie organizavimą, apie darbą su
žmonėmis, apie atsidavimą.
Mokytojas Vacys Kavaliūnas,
kuris kas šeštadienį ateidavo mūsų mokyti lietuvių kalbos. Iki 8-osios klasės
buvo nemažai mokinių. O nuo 9-osios
kažkodėl likome dviese su kita Rita,
bet jam užteko ir mūsų dviejų.
Fortepijono mokiaus pas Julių
Kazėną, vėliau kompozitorių Joną
Švedą ir galiausiai pas prof. Andrių
Kuprevičių Clevelando valstybiniame universitete, kur jis buvo fortepijono skyriaus vedėjas. Kiekvienas
labai skirtingai perdavė man meilę
muzikai ir išmokė svarbių gyvenimo
pamokų.
Vienas didžiausių mokytojų –
tai patirtis. Darai, klysti, išmoksti ir
pirmyn.
–Ar muzika Jums ir duoną

duoda?

–Ne. Ačiū Dievui, turiu labai gerą vyrą, kuris išlaiko mūsų šeimą ir leidžia man dirbti šiuos darbus
– pvz., vadovauti chorui ir organizuoti Dainų šventę. Tai mūsų abiejų duoklė lietuvybei. Jei reikėtų užsidirbti duoną, tikrai negalėčiau šių
darbų daryti.
–Jūsų ir „Exultate“ choro istorija.
–Su šiuo choru dirbu nuo
1982 m. 1992 m. išleidome kalėdinių giesmių kompaktinį diską (CD)
ir garsajuostę. Visos aranžuotės
instrumentams ir nemaža dalis
repertuaro chorui buvo paruošta
mano pačios. 1993 m. išleidome
antrąją kalėdinių giesmių laidą,
nes pirmoji buvo greitai parduota.
1995 m. išleidome velykinių giesmių kasetę, kuri susilaukė visuomenės gražaus įvertinimo ir turėjo
pasisekimą. Mūsų choras 1987 m.
dalyvavo Lietuvos krikščionybės
600 m. jubiliejaus minėjime Romoje (Italija), Chicagoje, Rochesteryje ir Clevelande (JAV). 1988
m. Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso organizatorių kviesti kartu
su Toronto lietuvių choru „Volungė“ koncertavome kongreso uždaryme. Dalyvavome VII JAV ir Kanados dainų šventėje 1991 m. Chicagoje, VIII Dainų šventėje „Atsiliepk daina“ 2006 m.
Dievo Motinos parapijos
choro tikslas nuo įsteigimo buvo
giedoti šv. Mišiose didžiųjų bažnyčios bei tautinių švenčių metu. Kai
Clevelande dėl įvairių priežasčių
„išmirė“ kiti kolektyvai, jų vietą
užimti kultūriniuose renginiuose
buvo kviečiamas Dievo Motinos
parapijos choras. 1996 m. choras
pasirinko vardą „Exultate“ („Džiūgaukite!“)
–Jūsų bendradarbiai.
–Yra daug žmonių, su kuriais
labai malonu dirbti. Choro vykdomąjį komitetą sudaro 7 žmonės:
Dalia Armonienė, Danutė Apanavičienė, Rauda Gelažienė, Maria

R. ČYVAITĖ KLIORIENĖ SU „AUKSO
PAUKŠTĖS “ STATULĖLE . J OLANTOS N OR KEVIČIENĖS NUOTR .
Hoffman, Eglė Laniauskienė, Pranas
Laukevičius ir Zita Stungienė. Nuolatinio užnugario ir paramos sulaukiame iš parapijos klebono kun. Gedimino Kijausko, SJ. Taip pat mums
nuolat talkina parapijos sekretorė
Nijolė Kersnauskaitė, kuri yra parašiusi eilių, pagal kurias esu sukūrusi
muziką – dainų, giesmių.
Paminėjus vieną pavardę, atminty iškyla dar trys, tada – dar penkios ir dar, ir dar, ir dar... Iš kolegų artimiausi yra: Nijolė Benotienė,
kuri, organizuojant Aštuntąją dainų
šventę, tvarkė informaciją, parašė
daugiau kaip 80 straipsnių spaudai,
taip pat ir eiles šventės teminei dainai, iš kurios išplaukė šventės šūkis
„Atsiliepk daina“; Dalia Viskontienė
(Toronto „Volungės“ choro vadovė);
Darius Polikaitis (Chicagos TMA
„Dainava“ vadovas); su Dalia ir
Darium esame organizavę įvairius koncertus, su jais buvo sprendžiami visi Dainų šventės muzikos
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klausimai. Faustas Strolia – kompozitorius. Tai pats pirmas žmogus, su
kuriuo pradėjau kalbėtis apie Dainų
šventę. Idealistas! Jis visuomet rėmė
dainų šventės įdėją ir viską darė, ko
tik prašėme.
Štai suminėjau tuos, su kuriais dirbau muzikiniais reikalais.
Bet organizuojant Dainų šventę reikėjo tvarkyti kitus, ne mažiau svarbius „ūkinius“ reikalus, susijusius
su lėšų telkimu, patalpomis, bilietų platinimu, informacijos teikimu,
leidiniu, viešbučiais. Šiuos reikalus
nuostabiai gerai tvarkė organizacinio komiteto pirmininkas Audrius
Polikaitis ir šio komiteto nariai. Be
jo sunkaus darbo šventė tikrai nebūtų įvykusi.
–Pati rašote žodžius muzikos kūriniams ir kuriate muziką,
ar daug reikšmės tam skiriate? Ar
save laikote labiau chorvede, ar
muzikos kūrėja?
–Gal chorvede. Savęs nelaikau kompozitore, nes iki šiol rašiau,
kai buvo reikalas. Iš tikro man gal
geriausia patinka rašyti aranžuotes
liaudies ar kitų, jau esančių dainų.
Tokių gana daug parašiau nuo 1974
m., kai dar buvau studentė. Tuomet
sukūrėme studenčių vokalinį vienetą
„Nerija“. Kontakto su Lietuva tada
dar nebuvo. Iš tėvų, stovyklų ir šeštadieninės mokyklos mokėjau labai
daug dainų, tačiau spausdintos chorinės muzikos, t.y. natų, teturėjai labai mažai. Todėl buvau priversta iš
klausos atkurti melodijas ir jas aranžuoti merginų balsams. Vėliau kaip
lietuviško sceninio liaudies šokio

ansamblio „Grandinėlė“ muzikos/
orkestro vadovei teko aranžuoti šokių muziką mažam orkestrui.
O „Exultate“ chorui taip pat tenka rašyti instrumentines palydas,
aranžuoti giesmes ir, reikalui esant,
jas kurti.
Taigi... ko gera, esu chorvedė,
kuriai tenka retkarčiais kiek nors sukurti. O gal aš esu įvairių renginių
organizatorė?
–Įdomu, kaip pasikeitė Jūsų gyvenimas atsivėrus „geležinei
uždangai“. Prieš kokį 20 metų tikriausiai net negalėjote pagalvoti,
kad iš Lietuvos parsivešite „Aukso
paukštę“? Koks Jūsų ryšys su Lietuva?
–Atsivėrus „geležinei uždangai“ su kiekvienais metais ryšiai su
Lietuva tampa vis glaudesni, kas
labai džiugina. Lig šiol tie ryšiai
buvo per žmones, su kuriais susipažinau nuvykusi į Lietuvą. Pirmą
kartą 1990 m. vykau su lietuviško
sceninio liaudies šokio ansambliu
„Grandinėle“. Nuo 1994 m. buvau
kviečiama diriguoti Lietuvos dainų
šventėse, – kas man buvo didžiausia garbė, ką jau kalbėt, – ir be galo
smagu! Taip pat dirigavau 1998 m.
ir 2002 m. Kiekvieną kartą susipažindavau su chorvedžiais, gilinau
ryšius su jau pažįstamais. Negaliu
apsakyti, kaip smagu juos visus pažinti. Atrodo, kad kai kuriuos pažįstu visą gyvenimą! Kai ko reikia,
jų vis prašau pagalbos.
Kai buvau nuvykusi į „Aukso paukštės“ įteikimo ceremoniją,
jaučiau, kad įvyko savotiškas lūžis.

Jaučiau, kad kelias į Lietuvą pasidarė žymiai trumpesnis, mažiau
duobėtas ir malonesnis! Visa tai
yra Tautinių mažumų ir išeivijos
departamento (gen. direk. Antanas Petrauskas) ir Lietuvos liaudies
kultūros centro (vad. Saulius Liausa, kuris taip pat man LABAI padėjo ruošiant mūsų Dainų šventę,
surado, kas mums perrašytų natas,
t.y. natografus, orkestrui orkestruotų dainas) bendromis pastangomis. Jaučiau, kad durys smarkiai
atsivėrė tolesniam bendravimui su
Lietuva, kas be galo džiugu.
–Kaip jaučiatės sulaukusi
„Aukso paukštės“?
–Buvo be galo didelė garbė
dalyvauti „Aukso paukštės“ įteikimo ceremonijose Vilniuje, atstovauti „Exultate“ chorui ir apskritai išeivijai. Per 25-rius „Exultate“
choro veiklos metus ir besiruošiant
Aštuntajai lietuvių dainų šventei buvo labai daug pasišventusių žmonių,
su kuriais teko dirbti kartu. Ne kartą
esame patyrę euforiją, kai sėkmingai įveikdavome kokį projektą/koncertą. Koks džiaugsmas! Žinau, kad
„Exultate“ choristai, kaip ir tie, kurie dirbo ruošiant Dainų šventę, labai džiaugiasi, kad „Aukso paukštė“
išgirdo mūsų dainas šiapus Atlanto
ir atskrido susukti lizdelį mūsų padangėje. Džiaugiausi galėjusi priimti „Aukso paukštę” visų jų vardu ir
parvežti ją į mūsų namus. Norėčiau,
kad jie, pamatę „Aukso paukštę“,
nuolat prisimintų mūsų bendro darbo gražius vaisius ir žinotų, kad ši
paukštė priklauso mums visiems.

„Aušra“ Šiaurės Airijoje
Lisburne, Šiaurės Airijoje, prie Lietuvių Bendruomenės įkurtas „Aušros“ švietimo, integracijos ir informacijos
centras. Ši organizacija teiks nemokamą informacija, patarimus, vertimus žodžiu ir raštu, konsultuos dėl pašalpų,
apgyvendinimo, mokyklų, darbo bei kitais klausimais. Kvalifikuota anglų kalbos mokytoja iš Lietuvos dėstys anglų
kalbos pamokėles, bus organizuojamos lietuvių kalbos pamokos.
„Aušra“ yra legali organizacija, turinti savo konstituciją. Joje dirba tik kvalifikuoti ir savo sritį išmanantys
asmenys. „Aušra“ artimai bendradarbiauja su vietine valdžia ir vietinėmis organizacijomis.
Guoda Grikšaitė
„Aušros“ švietimo, integracijos ir informacijos centro komiteto narė
Tel. 077 09285933 (Guoda); guodos@yahoo.com
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Po mūsų kojomis nėra gimtosios žemės
JAV lietuvių lituanistinių mokyklų mokytojų konferencijai pasibaigus

Loreta Timukienė

Kovo 2 d. Lemonte vyko kasmetinė JAV lituanistinių mokyklų
mokytojų konferencija. Joje buvo
kalbama apie lietuvių kalbos likimą
išeivijoje ir apie lituanistinio mokymo JAV ateitį.
Renginio dalyviai sekmadienio rytą rinkosi į Palaimintojo Jurgio Matulaičio misiją, kur dalyvavo vaikų Mišiose. Kunigas Antanas
Saulaitis susirinkusius pakvietė pasimelsti už mokytojus, šv. Mišių dalyviai kartu su vaikų choru sugiedojo
keletą giesmių. Po Mišių mokytojai
rinkosi į Pasaulio lietuvių centro Bočių menę. Konferencijos darbotvarkę ir svečius pristatė Chicagos lituanistinės mokyklos direktorė Jūratė
Dovilienė. Renginį pradėjo JAV LB
Švietimo tarybos narė Mirga Girniuvienė. Ji pasidžiaugė, kad į konferenciją atvyko toks gausus būrys
mokytojų net iš kelių valstijų: Illinois, Ohio, Indiana. M. Girniuvienė
trumpai aptarė tai, kas šiuo metu kelia didžiausią susirūpinimą Švietimo
tarybai ir tiems, kurie domisi litua-

nistinio švietimo sistema JAV.
Anot M. Girniuvienės, nemažai sunkumų pedagogams kyla mokant lietuvių vaikus dėl nevienodo jų
lietuvių kalbos mokėjimo lygio. Šią
problemą ji pati yra pastebėjusi ne
vienos valstijos lituanistinėse mokyklose. Mokytojai pasigenda tinkamų vadovėlių, mokymo programų.
Yra padaryta pakeitimų Švietimo
gairėse, jomis turėtų vadovautis visi
JAV veikiančiose lituanistinėse mokyklose dirbantys pedagogai. Švietimo taryba siūlo, mokant vaikus,
taikyti trijų mokymo lygių sistemą
ir naudoti dialogą. Naujausių tyrimų
duomenys rodo, kad toks mokymo
būdas yra veiksmingas.
Nemažą susirūpinimą kelia
ir tai, kad mūsų vaikai, kurie auga
amerikietiškoje aplinkoje, domisi tuo, kas vyksta čia, Amerikoje,
o įvykiai Lietuvoje jų nedomina.
Lietuvos Respublikos Švietimo ir
mokslo ministerija pritarė Švietimo
tarybos sumanymui supažindinti užsienyje gyvenančių lietuvių vaikus

su naujausiais įvykiais Lietuvoje.
Įdomų ir nemažai diskusijų
sukėlusį pranešimą skaitė Saint Xavin University profesorius dr. Algis
Norvilas. Jo tema - ,,Lietuvių kalba,
tautybė ir jų likimas išeivijoje“. Profesorius pateikė mokslininkų atliktų
tyrimų duomenis apie dvikalbystę,
apie jos socialines, psichologines
priežastis ir pasekmes. Dr. A. Norvilas savo pranešime ne tik aptarė lietuvių dvikalbystės ypatumus, bet ir
pateikė patarimų, kaip galima išsaugoti savo kalbą gyvenant svetimoje
kalbinėje aplinkoje. Profesorius sakė, kad tai yra sudėtinga, nes ,,po
mūsų kojomis nėra gimtosios žemės”. Dauguma konferencijos dalyvių diskusijų metu išsakė nuomonę,
kad mūsų gimtosios kalbos likimas
priklauso nuo mūsų pačių, nuo mūsų
pasiryžimo kalbėti savo tėvų ir prosenelių kalba.
Po paskaitos ir diskusijų konferencijos dalyviai kartu nusifotografavo, pietų pertraukos metu turėjo
progos susitikti su kolegomis iš kitų
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MOKYTOJŲ KONFERENCIJOS DALYVIAI (IŠ KAIRĖS): AUDRONĖ ELVIKIENĖ, MIRGIRNIUVIENĖ, AUŠRELĖ SAKALAITĖ, JŪRATĖ DOVILIENĖ IR ALGIS NORVILAS

A. NORVILAS SU NESENIAI ĮSIKŪRUSIŲ LITUANISTINIŲ MOKRISTINA PARROTT (CINCINNATI, OH), ADRIJA
BELECKIENE (INDIANAPOLIS, IN), AUŠRELE KRUNGLEVIČIŪTE IR ERIKA BOŠTOGIENE ( ABI IŠ LI TU A NIS TI NĖS M - LOS ,,A IT VA RAS ”, C IN CIN NATI , OH). L AIMOS A PA NA PRELEGENTAS

DR .

KYK LŲ MO KY TO JO MIS ( IŠ KAI RĖS ):

VI ČIE NĖS NUO TRAU KOS

lituanistinių mokyklų, pasidalinti su
jais savo darbo patirtimi, aptarti nelengvame darbe iškylančius sunkumus.
Po pietų Mirga Girniuvienė skaitė dvi paskaitas. Pirmoji buvo skirta aptarti aukštesniųjų klasių
dėstymo gairėms. Mokytojai buvo
supažindinti su Švietimo tarybos
aukštesniųjų klasių mokymo gairių
pakeitimais, kurie buvo padaryti pra-
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ėjusiais metais veikusioje mokytojų
stovykloje (Vermont), Darbo dienos
savaitgalį. Pakeitimų autorės – L.
Apanavičienė, J. Dovilienė (Chicaga) R. ir M. Girniuvienė (Bostonas).
M. Girniuvienė apžvelgė ne
tik bendrąsias mokymo gaires, bet
aptarė ir atskirų dalykų (istorijos,
lietuvių kalbos, literatūros ir geografijos) mokymo turinį bei rekomenduojamus vadovėlius, taip pat išvar-
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dijo internetines svetaines, kuriose
mokytojai gali rasti naudingos mokomosios medžiagos. Švietimo tarybos narė sakė, kad Švietimo taryba
yra atsakinga už tai, jog lituanistinėse mokyklose būtų dirbama vadovaujantis Švietimo gairėmis, taip
pat už tai, kad mokyklos būtų aprūpintos vadovėliais ir kita mokomąja
medžiaga. M. Girniuvienė pabrėžė,
kad mokant vaikus istorijos yra gana
svarbu juos supažindinti ir su sovietmečio įvykiais, nes tai – mūsų valstybės istorijos dalis. Dėstant lietuvių
literatūrą mokytojai gali naudotis ne
tik vadovėliais, bet ir internetinėmis
svetainėmis, kuriose galima rasti ir
grožinių tekstų, ir jų analizės.
Mokytojai išsakė susirūpinimą, kad turimi vadovėliai nėra pritaikyti užsienyje gyvenančių lietuvių
vaikų mokymui, dažnai juose esančios užduotys yra per daug sudėtingos, mokymo procese pasigendama
nuoseklumo. Ypač tai jaučiama dirbant aukštesniosiose klasėse.
Antrosios paskaitos tema
„Kaip Švietimo taryba pritaikys interneto galimybes lituanistiniam
švietimui“. Konferencijos dalyviai
buvo supažindinti su Švietimo tarybos planais sukurti internetinį žurnalo „Eglutė“ variantą, kuris padės
vaikams ne tik mokytis lietuvių kalbos, literatūros, istorijos, bet ir kas
mėnesį pristatys jiems naujausius
įvykius iš Lietuvos. Tokia informacija turėtų plėsti vaikų akiratį, turtinti
jų žodyną. Galvojama, kad pirmasis
žurnalo numeris internete pasirodys
šių metų balandžio mėnesį. Galima
bus užsisakyti ir spausdintą žurnalo
variantą. Internetinio žurnalo redaktorė – Orinta Kalibatienė, jai talkins
Švietimo tarybos nariai. Pranešėja
prašė konferencijos dalyvius aktyviai dalyvauti ne tik kuriant internetinį žurnalą, bet ir sprendžiant kitus
svarbius vaikų mokymo klausimus.
Renginio pabaigoje mokytojai buvo
pakviesti apžiūrėti Lemonto lituanistinės mokyklos mokytojos Onos
Daugirdienės mokinių darbų, sukurtų M. K. Čiurlionio paveikslų motyvais, parodą.
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JAV Lietuvių Jaunimo Sąjungos metinis suvažiavimas
Kristina Mattienė

Šiais metais JAV Lietuvių
jaunimo sąjunga metiniam suvažiavimui, kuris įvyko sausio 18-21 dienomis, susitiko San Francisco, CA.
Ruošos komiteto pirmininkė Auksė Grigaliūnaitė šauniai ir darbščiai
suorganizavo savaitgalio įvykius bei
pasirūpino registracijos detalėmis.
Tarp lietingų dienų prieš ir po savaitgalio suvažiavimo savaitgalis buvo
saulėtas ir šiltas! Nuostabu!
Vaiva Rimeikaitė iš Chicagos
į San Francisco atvyko dieną anksčiau, norėdama geriau susipažinti su
nežinomu miestu. Ji su Kristina Mattiene aplankė San Francisco modernaus meno muziejų (SF Museum of
Modern Art), pavalgė prancūziškame restorane, apėjo Crissie Field, iš
kur pamatė nuostabų „Golden Gate“
tilto ir Alcatraz salos vaizdą, užlipo
į Alamo Square parke esančio kalnelio, norėdamos pamatyti „Painted Ladies“ namus, apžiūrėjo kitas
miesto įžymybes.
Sausio 19 d., penktadienį, Simona Gajauskaitė iš Chicagos ir
Aušra Venckutė iš Los Angeles atskrido ir prisidėjo prie jų. Visos
keturios susitiko „Holiday Inn Express“ viešbutyje, esančiame Fisherman’s Wharf rajone, ir pėsčiomis
nuėjo į „Ghirardelli Square“ pamėginti, žinoma, karšto šokolado ,,sun-

dae”. Skanumynas!
Dienai įsibėgėjus atvažiavo
ir daugiau dalyvių iš įvairių miestų. Iš viso – 23. Buvo labai malonu
susipažinti su naujais draugais. Iš
Chicagos dalyvavo: Auksė Grigaliūnaitė, Giedrė Kazlauskaitė, Simona Gajauskaitė ir Vaiva Rimeikaitė;
Los Angeles: Aušra Venckutė, Aud-

KRISTINA

IR

VAIVA

APŽIŪRI

ra Griciūtė, Janina Griciūtė, Valdas
Varnas, Jonas Grigaliūnas, Danius
Anelauskas, Eglė Bitinaitė ir Aleksandra Habanek; Aras ir Kristina
Maciai ir Lina Šeštokaitė iš San
Francisco; Aras Žygas, Viktoras Jučas, Daina Rasutytė, Nerijus Aleksa,
Daiva Mattytė, Krista Weir, Gediminas Bielskus ir Jonas Vaičikonis at-

SAN FRANCISCO ĮŽYMYBES
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važiavo iš „University of Illinois“,
Urbana-Champaign. Kadangi visi
atvyko skirtingu laiku, patys sprendė, kur jie norėjo pavalgyti. Bet vakare visi susitiko „Jack’s Cannery
Fisherman’s Wharf“ rajone. „Jack’s
Cannery“ yra žinomas kaip anksčiau
buvęs ,,Del Monte” – vaisių pakavimo fabrikas, dabar ten galima pabendrauti su draugais, pasiklausyti
muzikos, pažaisti biliardą ir pavalgyti. Kadangi San Francisco visko
galima pamėginti, lietuvaičių grupė
nutarė pratęsti susipažinimo vakarą
ir paklausyti airių muzikos „Tierny’s
Pub“, įsikūrusiame taip pat Fisherman’s Wharf rajone.
Po geros nakties sapnų dalyviai šeštadienio rytą susirinko suvažiavimui. Auksė Grigaliūnaitė
pasveikino dalyvius ir pristatė JAV
LJS valdybą: pirmininkę Giedrę
Kazlauskaitę, vicepirmininkę Simoną Gajauskaitę, iždininkę Auksę
Grigaliūnaitę ir sekretorę Kristiną
Mattienę. Aušra Venckutė prisiėmė
suvažiavimo sekretorės pareigas.
Paskui buvo išklausyti pasveikinimai nuo Pasaulio Lietuvių Jaunimo
Sąjungos narių: pirmininkas Stasys
Kuliavas palinkėjo geros nuotaikos,

JAV LIETUVIŲ JAUNIMO
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PLJS JAV atstovas Moacir de Sa
Pereira priminė JAV LJS dalyviams,
kaip JAV atstovams, ir valdybai jų
atsakomybę šiame suvažiavime, išsakė kitas mintis. Buvo išklausyti
pasveikinimai iš JAV miestų skyrių:
Detroito LJS sekretorė Inga Moss ir
Chicagos LJS pirmininkas Justinas
Andriušis atsiuntė keletą teigiamų
minčių, Aušra Venckutė papasakojo
naujienas iš Los Angeles.
Dieną vyko diskusijos įvairiomis temomis, ieškota sprendimų.
Buvo pratęsta naujo statuto diskusija, kurią pradėjome praėjusiame suvažiavime; pasitarta dėl XIII Pasaulio Lietuvių jaunimo kongreso; ryšių
su Pietų Amerika; dalyvavimo Šokių
šventėje. Kitas kongresas vyks Pietų Amerikoje 2009-2010 žiemą. JAV
Jaunimo sąjunga stengiasi sustiprinti
ryšius su Pietų Amerikos LJS-as, todėl daug kas šio suvažiavimo dalyvių turėjo praktinių pasiūlymų. Juos
JAV LJS valdyba bandys įgyvendinti. Pavyzdžiui, buvo pasiūlyta surengti koldūnų pokylį, suorganizuoti
įvairias loterijas ir parduoti ,,Aš LT”
marškinėlių, kurie labai greitai buvo
išpirkti praėjusiame Lietuvių dienų
savaitgalyje Los Angeles. Taip pat

SĄ JUN GOS ME TI NIO SU VA ŽIAVI MO DA LY VIAI
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sulaukta pasiūlymo iš šių metų Šokių
šventės komiteto – JAV LJS galėtų
prisidėti prie jaunimo susipažinimo
savaitgalio. Valdyba laukia daugiau
žinių ir informacijos. Šokių šventė
vyks Los Angeles liepos 4-6 d., daugiau informacijos galima rasti internete adresu:www.sokiusvente.com.
Po diskusijų priimta dešimt
nutarimų. Buvo renkama nauja valdyba. Nutarta valdybos kadenciją
pratęsti iki kito Pasaulio Lietuvių
Jaunimo Kongreso. Sveikiname pirmininkę Giedrę Kazlauskaitę, vicepirmininkę Simoną Gajauskaitę, iždininkę Auksę Grigaliūnaitę ir sekretorę Kristiną Mattienę.
Kadangi dauguma laiko jau
buvo praleista Fisherman’s Wharf
rajone, suvažiavimo pagrindinė vakarienė įvyko North Beach itališkame rajone, maždaug vieną mylią nuo
viešbučio. Išalkę po dienos darbų
susirinkome ,,Firenze by Night” restorane, kur galima buvo pamėginti
šviežiai pagamintų itališkų patiekalų: žuvies, gnocchi (itališkų bulvių
kleckiukų), makaronų ir net putpelių! Paulo ir Stefan, restorano darbuotojai, priėmė mūsų grupę kaip
nukelta į 33 psl.

Plb kraštų žinios

Chicagos Čiurlionio galerija šventė auksinį jubiliejų
Tokio gausaus būrio žmonių
Čiurlionio galerija jau seniai nematė. Vasario 22 d. visos ,,bangos” susiliejo į vieną didžiulę bangą – gausus būrys dailininkų, meno mylėtojų, konkurso dalyvių susirinko Jaunimo centro Čiurlionio galerijoje,
kuri buvo iškilmingai atidaryta 1957
m. spalio 20 d. Galerija buvo įsteigta Lietuvių amerikiečių menininkų
klubo pastangomis (pirmininkas Zenonas Kolba). Pirmuoju jos direktoriumi tapo Mikas Šileikis.
Steigiant galeriją pagrindinis
jos tikslas buvo telkti lietuvių dailininkų meno kūrinius, tą mūsų tautos
dvasinį ir kultūrinį turtą, kad atgavus
Lietuvai nepriklausomybę tie kūriniai visi grįžtų į Lietuvą. Patys galerijos steigėjai vargu ar tikėjosi, kad
kada nors išauš ta diena, kai Lietuva
vėl bus laisva. Manau, jie nelabai tikėjosi, kad ir pati galerija gyvuos 50
metų. Tačiau tikslas buvo kilnus, ir
galerija pradėjo savo gražią veiklą.
Kiti galerijos tikslai buvo: organizuoti dailininkų darbų parodas, supažindinti su parodų autoriais ir jų
darbais lietuviškąją visuomenę.
Per tuos penkiasdešimt metų
buvo visko – gražaus darbo ir nemalonių minučių, apie tuos dalykus
jau ne kartą rašyta. Ir nors konfliktą
sukėlę žmonės beveik visi jau seniai
ilsisi amžinybėje, jų sukeltas konfliktas dar ir dabar kaitina kai kurių
žmonių aistras. Tačiau aš manau,
kad mes, dabar čia gyvenantys, turėtume toliau dirbti gražiai pradėtą
darbą, puoselėti steigėjų tradicijas
ir džiaugtis, kad galerijoje ir po penkiasdešimties metų vyksta parodos,
kad Lietuvai, kaip ir buvo steigėjų pažadėta, buvo padovanota graži
Čiurlionio galerijos surinkta lietuvių
menininkų darbų kolekcija.
Pamiršdami visus nesklandumus prisiminkime tuos, kurie
vadovavo šiai galerijai ir kurie įdėjo daug triūso, kad ši galerija taptų
lietuviško meno centru. Per 50 metų
galerijai vadovavo: dailininkas Mi-

MOMENTAS IŠ ČIURLIONIO GALERIJOS ATIDARYMO 1957 M. SPALIO 20 D. (IŠ
LIETUVIŲ AMERIKIEČIŲ MENININKŲ SĄJUNGOS PIRMININKAS ZENONAS KOLBA , J AD VY GA Č IUR LIO NY TĖ IR PROF . A DO MAS V AR NAS
KAI RĖS )

ČIURLIONIO GALERIJOS 50-MEČIO PARODOS-KONKURSO NUGALĖTOJAI (IŠ KAI– IRENA ŠAPARNIENĖ, ALVIDAS PAKARKLIS, GINTARAS JOCIUS, VIDAS ZIMKUS IR D AN GUO LĖ K UO LIE NĖ . N UO TRAU KO JE NĖ RA R E NATOS P A LU BINS KAS
RĖS ):
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DAILININKĖ IR MECENATĖ MAGDALESTANKŪNIENĖ

kas Šileikis, Lietuvių amerikiečių
Menininkų klubo įgaliotinis Čiurlionio galerijai dailininkas Zenonas
Kolba, dailininkas Viktoras Petravičius, dailininkas Adolfas Valeška,
Bronius Macevičius, Petras Aleksa,
Vanda Balukienė, Regina Jautokaitė, Marytė Gaižutienė, Vanda Aleknienė, Vincas Lukas, Algirdas Janušas. Šiuo metu galerijai vadovauja
Laima Apanavičienė.
Pasikeitus laikmečiui pasikeitė ir Čiurlionio galerijos veikla. Šiomis dienomis Čiurlionio galerija tapo
ne tik parodų organizatore (nors tas
tikslas yra išlikęs pagrindiniu). Atvykus naujiems žmonėms galerijos
veikla, kuri buvo bebaigianti užgesti, vėl atgijo. Galerijoje rengiamos
ne tik dailininkų darbų parodos, čia
rodomi monospektakliai, Lietuvių
rašytojų draugija rengia literatūros
vakarus, teikiamos Kultūros tarybos
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premijos, vyksta fortepijoninės muzikos koncertai.
Atsivėrus sienoms atsivėrė ir
kita Čiurlionio galerijos veiklos galimybė – supažindinti Lietuvos meno mylėtojus su JAV gyvenančiais
ir kuriančiais lietuviais menininkais
ir platesniam Amerikos (ne tik lietuviams) žiūrovų ratui pristatyti Lietuvos menininkus. Čiurlionio galerijos
pasiūlymu Lietuvoje, Nacionalinėje
M. Mažvydo bibliotekoje, galerijos
pasiūlymu ir rūpesčiu buvo surengta
Jono Kuprio fotografijos darbų paroda ,,Lietuviai Amerikoje”, susilaukusi didžiulio pasisekimo ir dabar
keliaujanti po Lietuvos bibliotekas.
Šiuo metu tariamasi su Lietuvos ambasada Varšuvoje dėl penkių lietuvių
dailininkų iš JAV parodos atidarymo
Varšuvoje, dėl tekstilininkės Reginos Pilkaitis Benson, kurios paroda
neseniai sėkmingai eksponuota Čiurlionio galerijoje, parodos Vilniuje.
Vienas didžiausių pastarųjų
metų Čiurlionio galerijos projektų –
2008 m. sausio 11 d. atidaryta Petronėlės Gerlikienės paroda ,,Embroidered Myths and Everyday Stories”
(Siuvinėtos pasakos ir kasdieninės
istorijos) Chicagos kultūros centre,
kuri vyks tris mėnesius. Šios autorės
4 siuvinėti kilimai atvežami iš Lietuvos dailės muziejaus ir du kilimai
– iš privačios kolekcijos. Norisi padėkoti LR Generaliniam konsulatui
Chicagoje ir generaliniam konsului
Arvydui Daunoravičiui, kuris kartu
su Čiurlionio galerija bei Chicagos
kultūros centru yra šios parodos organizatoriai, bei visiems, kurie padeda šią parodą organizuoti. Šios
parodos tęsinys – 2008 m. sausio 18
d. Čiurlionio galerijoje atsidariusi
paroda ,,Kartos” iš galerijos organizuojamo ciklo ,,Šeimos”, kurioje
eksponuojami P. Gerlikienės ir jos
sūnaus Pranciškaus Gerliko tapybos
darbų bei dailininkės anūkės Jurgitos
Gerlikaitės grafikos darbų paroda.
Čiurlionio galerija 50-metį
pažymėjo gražia paroda-konkursu,
kurį organizavo mecenatei Magdalenai Stankūnienei pasiūlius. Net 65
dailininkai iš visos Amerikos, Airi-
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jos, Izraelio ir Kanados atsiuntė savo
darbus. Parodoje kabėjo 125 darbai.
Jubiliejinis vakaras prasidėjo
steigėjų ir visų tų, kurie savo triūsu prisidėjo prie galerijos gyvavimo, pagerbimu. Galerijos direktoriai Vanda Aleknienė, Petras Aleksa,
Laima Apanavičienė, Aleksandras
Janušas ir Vincas Lukas uždegė atminimo žvakutę išėjusiems anapilin
galerijos steigėjams ir darbuotojams.
Susirinkę pagerbė juos tylos minute.
Gražios sukakties proga sveikinimo laiškus atsiuntė Cook County
iždininkė Maria Pappas ir Lietuvos
dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys. Vertinimo komisijos
pirmininkas Val Ramonis ir komisijos narys Vincas Lukas įteikė premijas parodos-konkurso laimėtojams.
Nelengva buvo vertinimo komisijai atrinkti nugalėtojus. Mačiau,
kaip susikaupę ir su didžiule atsakomybe jie rinko laureatus. Komisijos
nariai – Jolanta Kurpis, Vincas Lukas, Danas Lapkus ir Val Ramonis
premijas paskyrė: dvi pirmas vietas
pelnė Irena Šaparnienė ir Alvidas
Pakarklis (po 500 dol.); dvi antras
vietas – Gintaras Jocius ir Vidas
Zimkus (po 300 dol.) ir dvi trečias
vietas – Danguolė Kuolienė ir Renata Palubinskas (po 200 dol.).
Taip pat buvo įsteigtos dvi
specialiosios Čiurlionio galerijos
premijos po 300 dol. Jos atiteko Vandai Aleknienei ir Petrui Aleksai.
Visų šių premijų mecenatė yra
dailininkė Magdalena Stankūnienė,
kuri savo gražiais labdaros darbais
žinoma ne tik čia, bet ir Lietuvoje.
Esame be galo dėkingi mecenatei
Stankūnienei, pasiūliusiai šią gražią idėją ir įsteigusiai prizus (2600
dol.). Sekdami jos pavyzdžiu prizus
įsteigė Brighton Park valdyba (prizas
atiteko dailininkui iš Izraelio Sauliui
Kvoshui) ir Jaunimo centras, kuris
savo prizą paskyrė jaunai, perspektyviai dailininkei Dainai Lukaitei.
Vakaro muzikinę programą atliko moterų klubo ,,Alatėja” ansamblis (vadovė Evelina Karalienė). Vakaras užsitęsė. Žmonės apžiūrinėjo
parodą, kalbino atvykusius dailinin-
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JAUNAS MENININKAS VIDAS NAUJOKAS SU ŽMONA ASTA IR DUKRELE DANIELE
ČIURLIONIO GALERIJOS PARODOJE. JONO KUPRIO NUOTRAUKOS

PRIE SAVO DAR BO

,,PRADŽIA” (2007)

JU BI -

LIE JI NĖ JE

kus, kurių susirinko taip pat gausus
būrys.
Čiurlionio galerijos valdyba
yra dėkinga visiems pasišventusiems
žmonėms, kurie daug pasidarbavo ir
darbuojasi meno labui, lietuvių tautai ir jos kultūrai. Aišku, kad kai

kurių projektų mes negalėtume vykdyti be rėmėjų. Mus remia Lietuvių
fondas, Tautinių mažumų ir išeivijos
departamentas prie LR Vyriausybės,
LR Kultūros ministerija. Ačiū jiems
už supratimą ir pagalbą. Te šis kultūros židinys, degantis toli nuo gimto-

sios tėvynės, skleidžia šilumą visame pasaulyje gyvenantiems lietuvių
dailininkams.

atkelta iš 30 psl.
vieną iš savo šeimų. Mes laimingi
juokėmės ir bendravome kaip viena
didelė šeima, nors daug kas pirmą
sykį šiame suvažiavime susipažino
ar buvo seniai nesimatę. Maistas ir
didelis stalas tikrai sujungia linksmą
kompaniją.
Sekmadienis buvo paskirtas
turistinei programai – kelionei laivu į Alcatraz salą, kur galima buvo
sužinoti kalėjimo istoriją bei išgirsti apie garsius nusikaltėlius, tokius
kaip Al Capone. Kiekvienas mūsų
gavo asmenines ausines su įrašu ir
galėjo pasiklausyti apie įvairius įvykius, ypač legendą apie tris kalėji-

mo pabėgėlius, kurių niekas niekad
nesurado. Po turo grupė išsiskirstė į
mažesnes grupes: vieni norėjo pasilinksminti žiūrėdami amerikietišką
futbolą, kiti nutarė pavaikščioti po
miestą, dar kiti grįžo atgal į Fisherman’s Wharf apylinkės restoranus
pavalgyti daugiau šviežios žuvies,
pavyzdžiui, krabo, baltos keptos žuvies su bulvytėm ir actu ar daugiau
moliusko sriubos. Po įvairių išvykų grupė susiėjo pasidalinti dienos
įspūdžiais Pier Market restorane,
kuris yra Pier 39.
Po vakarienės daug kas su liūdesiu atsisveikino, nes turėjo ruoštis anksti iš ryto skristi namo, bet

kai kas nutarė sugrįžti atgal į Jack’s
Cannery ir paklausyti daugiau muzikos ir taip pratęsti suvažiavimą. Pirmadienį, kai visi turėjo išvykti, net
ir oras pasidarė liūdnas. Po saulėto ir
šilto savaitgalio vėl pradėjo lyti.
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos Stasys Kuliavas džiaugiasi,
kad JAV lietuvių jaunimo suvažiavimai ir jų organizuota veikla atsigauna
ir kad lietuvybe besidominčių jaunuoliu vis daugėja. „Džiugu, kad gausus
būrys Amerikos lietuviško jaunimo
atiduoda savo laisvą laiką lietuvybės
išlaikymui“, – sako Stasys.
Iki kito suvažiavimo 2009 m.
sausio mėnesį!

Laima Apanavičienė
Čiurlionio galerijos direktorė
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XI Pietų Amerikos
lietuvių jaunimo suvažiavime
ARGENTINOJE

PETRO VAIČIŪNO NUOTR.
Jau trumpai rašėme, kad sausio 5-12 d. Argentinoje vyko Pietų
Amerikos lietuvių jaunimo sąjungos
suvažiavimas (Buenos Aires, Lanús
Oeste, General San Martín ir Berisso miestuose). Suvažiavime dalyvavo apie 60 dalyvių iš Urugvajaus,
Brazilijos, Kanados, Lietuvos ir vietiniai Lietuvių Bendruomenės nariai
argentiniečiai.
Sausio 5 d. Pietų Amerikos
lietuvių jaunimo suvažiavimas prasidėjo sausio 5 d. Argentinos sostinėje Buenos Aires, Argentinos lietuvių centro patalpose. Po dalyvių registracijos vyko tradicinis susipažinimo vakaras. Suvažiavimo dalyviai
susitinka, susipažįsta vieni su kitais,
bendrauja ir daugiau sužino vieni
apie kitus. Pagrindinis vakaro tikslas buvo bendravimas. Po vakarienės
susirinkusius sveikino Argentinos
lietuvių centro valdybos pirmininkas
Arturo Mičiudas. Po to kalbėjo Fernando Daratėnas – Argentinos lietuvių organizacijų ir spaudos tarybos
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atstovas (ALOST). Kartu su visais
pasimeldė Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuvių
sielovados reikalams, PLB valdybos
sielovados reikalų ir Pietų Amerikos
reikalų komisijų pirmininkas prel.
Edmundas Putrimas.
Sausio 6 d. Prel. Putrimas
kartu su kunigu Augustinu Steigvilu, MIC, aukojo Šv. Mišias Aušros
Vartų parapijoje Avellanedoje. Dalyvavo ir visi Pietų Amerikos jaunimo suvažiavimo dalyviai. Po mišių
pietavome Lietuvių susivienijime
Argentinoje (SLA), Lanús Oeste
mieste. Susirinkusius sveikino susivienijimo atstovai. XI Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimo
organizatorių vardu kalbėjo Juan Ignacio Fourment Kalvelis. Suvažiavimo dalyviai pakvietė Laurą Tupe
– Lietuvos Respublikos ambasados
pirmąją sekretorę, laikinąją reikalų
patikėtinę, kuri palinkėjo sėkmės ir
darbingo suvažiavimo. Buvo perskaityti oficialūs sveikinimai: PLB
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Valdybos ir jos pirmininkės Reginos
Narušienės bei Tautinių mažumų ir
išeivijos departamento prie LR Vyriausybės generalinio direktoriaus
Antano Petrausko. Per Trijų Karalių
pietus kalbėjo Stasys Kuliavas – Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos ir
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
sporto reikalų ir jaunimo reikalų komisijų pirmininkas. P. Kuliavas pirmiausia visus pasveikino lietuviškai,
o po to pranešimą skaitė ispaniškai.
Po to pasisakė Marisa Leonavičienė,
XIII Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso pirmininkė, Brazilijos jaunimo
sąjungos atstovė Julia Ukai, Nicolas
Velo iš Urugvajaus, Tomas Kuras iš
Kanados bei Argentinos jaunimo organizacijos atstovas Juan Pablo Luna Pupelis. Po pietų pailsęs jaunimas
susipažino su įvairia susivienijimo
veikla, žaidė futbolą, maudėsi ir t.t.
Vėliau vyko lyderių ugdymo, vadovavimo ir organizavimo patirties
mokymai, kuriuos vedė Ilona Jonutytė ir Inga Daugvilaitė, Dvasinės
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pagalbos jaunimo centro Klaipėdoje
vadovės. Jos atvyko padirbėti su P.
Amerikos jaunimu. Po to pranešimą
perskaitė Pasaulio lietuvių jaunimo
sąjungos pirmininkas Stasys Kuliavas, papasakojęs Jaunimo sąjungos
istoriją ir dabartinę veiklą visame
pasaulyje. Šiuo metu lietuviškas jaunimas yra susibūręs 22 pasaulio šalyse. Kuliavas pareiškė, kad PLJS prižiūri ir siekia, kad kuo daugiau žmonių kalbėtų lietuviškai. PLJS kartu
su lietuvių bendruomenėmis šiais
metais 4 mokiniams iš Argentinos, 3
iš Brazilijos ir 1 iš Urugvajaus suteikė galimybę mokytis Vasario 16osios gimnazijoje Vokietijoje. Taip
pat kartu su Pietų Amerikos lietuvių
draugijomis ir institucijomis organizuoja Vasario 16-osios ir Kovo 11osios minėjimus, Jonines, Mindaugo
karūnavimo dieną, palaiko ryšius su
vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis iš Lietuvos ir
kitų šalių, kuriose yra PLJS atstovai. (Daugiau informacijos apie tai
galima rasti www.PLJS.org). Be to,
S.Kuliavas informavo apie planuojamą pagrindinį PLJS renginį: Pasaulio lietuvių jaunimo kongresą, kuris
įvyks Pietų Amerikoje (Argentinoje, Urugvajuje ir Brazilijoje) 2009
m. gruodžio 22 d.-2010 m. sausio 7
d. XIII PLJK Ruošos komiteto pirmininkė yra Marisa Leonavičienė,
vicepirmininkas Juan Ignacio Fourment Kalvelis, sekretorius Fernando
Jorge Ivanauskas ir iždininkė Veronica Kavaliauskas. Visi buvo kviečiami dalyvauti ir prisijungti prie
ruošos darbų, dirbti kartu ir skelbti
apie labai svarbų renginį mūsų lietuviškoje kolonijoje. Vakare vyko ekskursija po Buenos Aires, delegacija
aplankė la Boca, San Telmo, Puerto
Madero ir Plaza de Mayo rajonus.
Sausio 7 d., pirmadienį, suvažiavimo dalyviai vyko į Villa Ballester miestą, į Vokiečių gimnastikos
draugiją (General San Martin mieste), kur prasidėjo tradicinė lietuviška
stovykla. Dalyviai galėjo ten pailsėti, maudytis baseine, žaisti futbolą, krepšinį ar tinklinį. Vėliau Ilona
ir Inga dirbo su dalyviais, pateikė

įvairias užduotis, vystančias vadovavimo ir lyderiavimo įgūdžius. Po
užsiėmimų su Stasiu Kuliavu, Tomu
Kuru ir Petru Vaičiūnu dainavome
lietuviškas dainas, o kartu su prelatu
Edmundu Putrimu mokėmės Lietuvos Respublikos himną. Vakare visa
delegacija žaidė lietuvišką žaidimą
„batai“, kuris moko dirbti kartu, bendrauti, strategiškai mąstyti ir pan.
Sausio 8 d., antradienį, buvo dirbama su General San Martin
miesto savivaldybės atstovais. General San Martin miesto meras yra
daktaras Rikardas Ivoškus. Jis daug
prisidėjo ir rėmė XIII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimą,
tačiau į stovyklą jis negalėjo atvykti.
Vietoj jo mus aplankė daktaras Alberto Pontoni, sekretorius tarptautiniams reikalams ir atnešė pasirašytą
mero dr. Ričardo Ivoškos dekretą,
kuriame jis įsakymu patvirtina, jog
„Pietų Amerikos Lietuvių jaunimo
suvažiavimas yra kultūrinės ir municipalinės reikšmės renginys“. Tai
pirmas kartas, kai Argentinos miestas remia ir palaiko mūsų PLJS suvažiavimą. Tai įrodo, kiek daug darbo
Jaunimo sąjunga padarė per 11 metų.
Taip pat užmegztas ryšys tarp Lietuvių Bendruomenės ir vietinės valdžios Argentinoje. Vėliau vėl vyko
mokymai su Ilona ir Inga ir pasiruošimas talentų vakarui. Kiekviena lietuvių jaunimo sąjunga (Argentinos
LJS, Urugvajaus LJS, Brazilijos LS
ir Kanados LJS) turėjo galimybę pranešti apie savo veiklą ir apie planus
ateičiai. Prelatas Edmundas Putrimas informavo apie Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos veiklą.
Kun. E. Putrimas pažymėjo nuolatinę ir dosnią Lietuvių fondo Chicagoje (JAV) (www.lithuanianfoundation.org) bei Tautinių mažumų ir
išeivijos departamento (TMID) prie
Lietuvos Respublikos vyriausybės
(www.tmid.lt) paramą Pietų Amerikos lietuvių veiklai. Vakare prelatas
E. Putrimas mokė mus susikaupimo. Tai buvo puiki proga apmąstyti,
kokią įtaką mūsų sprendimams turi
mūsų vertybės ir tikėjimas Dievu.
Vėl vyko žaidimų vakaras. Žaidėme

„Knygnešius“: apie tai, kaip lietuviai
nešė lietuviškas knygas iš Prūsijos
į Lietuvą, kai rusų caras Lietuvoje
buvo uždraudęs raštą lietuviškomis
raidėmis. Knygnešiai norėjo išlaikyti lietuvių kalbą ir kultūrą. Žaidimo
tikslas – komandinio darbo įgūdžiai,
strategijos sukūrimas ir bendradarbiavimas tarpusavyje.
Trečiadienis buvo Lietuvos
diena. Dalyviai šoko lietuviškus
tautinius šokius, dainavo lietuviškas dainas, žaidė krepšinį ir kalbėjo
apie sausio 13 dienos įvykius. Dienos metu Ilona ir Inga toliau mokė
pratimų ir teorijos, kaip lyderiai turi sujungti narius, pamatyti, kokie
jie yra, ir pan. Vyko diskusijos apie
ateinantį Pasaulio lietuvių jaunimo
kongresą. Vakare kiekvienas kraštas
ruošėsi savo pasirodymui talentų vakare. O vakaras buvo labai smagus,
visi dainavome ir šokome.
Ketvirtadienį visa delegacija važiavo į Berisso miestą, 60 km.
nuo Buenos Aires. Atvažiavome į
Alfredo Dulkės vasarnamį. Berisso
miestas yra Buenos Aires provincijos imigrantų sostinė, kadangi pačiame mieste gyvena 19 išeivių bendruomenių. Po pietų, 15.00 valandą
Argentinos laiku arba 19.00 valandą
Lietuvos laiku, prasidėjo lietuviškos
radijo valandėlės „Ecos de Lituania“
programa, joje dalyvavo visi suvažiavimo dalyviai. Radijo valandėlės galima klausytis internete (www.
ecosdelituania.com.ar) arba FM DIFUSION bangomis. Laidoje prel.
Edmundas Putrimas kalbėjo apie
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
ir Dvasinės pagalbos jaunimui centro veiklą; Stasys Kuliavas pristatė
PLJS veiklą ir ateinantį Pasaulio lietuvių jaunimo kongresą; Ilona Jonutytė ir Inga Daugvilaitė kalbėjo apie
Dvasinės pagalbos jaunimui centrą,
kurio įkūrėjas ir globėjas yra prel. E.
Putrimas, ir dalijosi įspūdžiais Pietų Amerikoje. Tomas Kuras ir Petras
Vaičiūnas kalbėjo apie Kanados lietuvių jaunimo sąjungos veiklą, Julia
Ukai – apie Brazilijos lietuvius, Alvaro Lenkas – apie lietuvišką veiklą
Urugvajuje, Juan Pablo Luna – apie
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Argentinos lietuvių jaunimo sąjungą. Vakare grįžome į sostinę Buenos
Aires vakarieniauti Argentinos lietuvių centro patalpose.
Ketvirtadienį visi dalyviai apsilankė Lietuvos Respublikos Ambasadoje, kur juos mielai priėmė ambasados kolektyvas. Kalbą pasakė
Laura Tupe, LR ambasados pirmoji
sekretorė. Visi kartu pietavome, o
po pietų ambasada organizavo konkursą, kur dalyviai turėjo atsakyti į
klausimus iš istorijos, geografijos,
politikos, papročių, dabartinių įvykių ir t.t. Pirmąsias vietas užėmė
Julia Ukai (Brazilija), Leandro Luque (Argentina) ir Ricardo Taschetto
(Brazilija). Prieš išvykdami visi kartu nusifotografavome. Vakare dalyviai nuvyko į Lietuvių susivienijimo

Argentinoje patalpas, kur ilsėjosi ir
bendravo. Ilona ir Inga pravedė paskutinius užsiėmimus.
Paskutinė diena prasidėjo
Argentinos lietuvių centre Sausio
13-osios dienos minėjimu, kurį suvažiavimo metu parengė jaunimas.
Suvažiavimo dalyviai su žvakutėmis
paminėjo kiekvieną tą naktį žuvusį už Lietuvos laisvę. Po minėjimo
vyko sporto žaidynės, kurias organizavo LR ambasada Argentinoje.
Jaunuoliai žaidė futbolą ir krepšinį.
Apdovanoti nugalėtojų atvyko Justas Vaišnoras su žmona, LR Ambasados trečiasis sekretorius, atstovas
politikos reikalams.
Galiausiai Alvaro Lenkas neoficialiai visus pakvietė kitais metais dalyvauti XII Pietų Amerikos

lietuvių jaunimo suvažiavime Urugvajuje.
Taip baigėsi XI suvažiavimas.
Prel. E. Putrimas sakė: „Man labai
malonu, kad po 11 metų PALJ suvažiavimų tradicija dar vis gyvuoja. Prieš 11 metų aš kas vasarą atvažiuodavau padėti suorganizuoti
stovyklas Argentinoje, Urugvajuje
ir Brazilijoje. Bet kai stovyklavimo
dvasia išpopuliarėjo, kartu su jaunimo sąjungomis mes pradėjome organizuoti ne tik stovyklas, bet ir PLJ
kongreso suvažiavimus”.
Juan Ignacio Fourment Kalvelis
Pasaulio Lietuvių Jaunimo
Sąjungos (PLJS) valdybos narys,
Pietų Amerikos atstovas
XI Pietų Amerikos lietuvių jaunimo
suvažiavimo ruošos

Mano įspūdžiai iš Pietų Amerikos jaunimo suvažiavimo
Aš niekada nebuvau buvęs
Pietų Amerikoje. Todėl, kai sužinojau, kad turėsiu progą dalyvauti Kanados atstovu šiame suvažiavime,
apsidžiaugiau. Esu girdėjęs pasakojimų iš praėjusiuose suvažiavimuose
dalyvavusių atstovų, kad Pietų Amerikoje gyvena labai patriotiški lietuviai. Esu sutikęs porą jų Pasaulio
jaunimo kongresuose, bet man buvo
įdomu pamatyti jų veiklą ir elgseną
bendruomenėje ir jų pačių aplinkoje.
Suvažiavimas tęsėsi pusantros
savaitės. Šiais metais viskas vyko
Buenos Aires, Argentinoje. Kanados
atstovus, Toma Kura, Stasį Kuliavą
ir mane, priėmė į savo namus argentiniečiai Danielius ir Aida Deveikiai. Mus, penktadienį atvykusius į
Buenos Aires, Deveikiai iki savaitgalio supažindino su argentinietišku
maistu, gėrimais ir gyvenimu. Nors
galėjau suprasti tik kelis ispaniškus
žodžius, bet jaučiausi tikru argentiniečiu.
Paprastai čia stovykla yra pagrindinė suvažiavimo dalis. Laikas
yra ribotas. Pietų Amerikos Jaunimo
Sąjungos nariai turi susipažinti, dalyvauti vadovavimo pratimuose, diskutuoti apie sąjungos įvykius, planus, problemas ir kt. Stasio, Tomo ir
mano pagrindinis darbas šiame su-
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važiavime buvo vesti diskusijas dėl
kito Pasaulio Lietuvių Jaunimo kongreso (PLJK). Pietų Amerika (Urugvajus, Brazilija ir Argentina) rengs šį
kongresą už dvejų metų. Mūsų jaunimas Kanadoje organizavo praėjusį
suvažiavimą 2006 metais, todėl mes
galėjome pasidalinti naudinga informacija ir, naudodamiesi šia patirtimi, padėti spręsti galimas problemas
ateityje.
Jau pačioje pradžioje buvo
matyti, kad kitas kongresas bus komplikuotesnis. Kanadoje kongresas
vyko trijuose miestuose: Toronte,
Hamiltone ir Montrealyje, o stovykla – Vasagoje ir iškyla į Dainų šventę Chicagoje, JAV. Pietų Amerikos
kongresas vyks trijose šalyse. Kiekviena kongreso dalis vyks vis kitoje
valstybėje. Turistinė programa vyks
Argentinoj, stovykla – Brazilijoje, o
svarbiausioji dalis – Studijų dienos
vyks Uragvajuje. Jaunimui bus labai
daug darbo organizuojant transportą
tarp šalių ir nepasimetant. Visos trys
šalys daug laiko praleido diskusijose ir sukūrė konkrečius kito kongreso struktūros planus. Tai bus didelis
žingsnis į priekį Pietų Amerikos jaunimo gyvenime. Pietų Amerika rengė Pasaulio jaunimo kongresą prieš
16-ka metų. Aš visai neabejoju, kad
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už dvejų metų Pietų Amerika taps
neužmirštamu Pasaulio lietuvių jaunimo susivienijimu.
Jaunimas Pietų Amerikoj
mėgsta būti lietuviais. Jie negalvoja, kad kalba yra vienintelis būdas
parodyti savo patriotiškumą. Vienas
pavyzdys yra Argentinos jaunimo
sąjungos pirmininkas Juan Pablo.
Niekas jo nemokė nė vieno lietuviško žodžio, bet jo meile lietuvybei ir
jo malonus elgesys bei šiltas žvilgsnis duoda daug daugiau svorio lietuviškam jaunimui, negu jo kalbos
žinojimas. Jis, kaip ir kiti jaunimo
atstovai Argentinoje, aukoja daug
laiko lietuviškai parapijai. Gal todėl,
kad parapija turi baseiną, bet tai nėra
vienintelė priežastis.
Tautinių šokių grupės yra aktyvios Pietų Amerikoje, ir daug kas
joms priklauso. Grupės keliauja ir
koncertuoja. Dauguma šių šokėjų
nemoka lietuviškai, bet jiems tai netrukdo šokti lietuviškus šokius.
Taigi, nors ir nedaug jaunimo
moka kalbėti lietuviškai, buvo malonu matyti, kaip jie stengėsi atnaujinti
kalbos žinias. Aš kalbėjausi su viena
mergina iš Brazilijos, kuri papasakojo, kad jinai su drauge planuoja sukurti lietuvišką mokyklą San Paulo.
Ji sakė, kad jiems yra labai sunku,
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išmokti lietuvių kalbą vėliau pradingsta. Daugelio jaunuolių tėvai
visai nemoka lietuvių kalbos, taigi
jiems yra sunku išmokti lietuviškai,
jei kalba nevartojama namuose. Tie,
kurie yra pasiryžę išmokti kalbą, turi keliauti į Vasario 16-osios gimnaziją Vokietijoje. Šiais metais keturi
jaunuoliai iš Argentinos praleis gimnazijos metus mokydamiesi lietuvių
kalbos.
Įdomu palyginti Argentinos lietuvaičius su Kanadoje gyvenančiu jaunimu. Tėvai mus tempia į lietuviškas
mokyklas, o mes su jais pešamės kiek
galim, kai Pietų Amerikos jaunimas

keliauja per pusę pasaulio, kad išmoktų grynos lietuvių kalbos.
Mano įspūdžiai Pietų Amerikoje buvo nuostabūs. Jaunimas yra
energingas, patriotiškas ir simpatiškas. Oras ten buvo šiltas, šviežias
ir egzotiškas. Maistas yra mėsa, mėsa ir dar kartą mėsa. Visi yra gerai
nusiteikę, kas ir kitus užkrečia gera
nuotaika. Norisi tapti jų draugais.
Matėme ispaniškus ir portugališkus
juokus, nors jų ir nesupratome. Supratome, kiek mažai svarbūs juokui
yra žodžiai. Pasakotojų žvilgsniai
ir veiksmai rodė tikrą jų reikšmę.
Lengva suprasti, kodėl žmonės įsimyli Buenos Aires ir Pietų Ameriką.

Būtinai turiu pabrėžti, kad esu
įsitikinęs, jog Pietų Amerika turės
įspūdingą Pasaulio lietuviu jaunimo
kongresa, ir aš nekantriai laukiu, kol
man vėl bus proga sugrįžti ir susitikti su visais mano naujais draugais.
Šį straipsnį baigsiu labai
praktišku pietų amerikiečių patarimu, kad ilgo gyvenimo paslaptis yra
linksmas būdas ir galvosena. Taip
pat kitas jų patarimas, kaip elgtis su
įtampa: jeigu darbas yra sunkus arba
kelia galvos skausmą, giliai įkvėpk
ir nustok rūpintis, nes darbas visada
gali palaukti „a mañana“ – iki rytojaus.
Petras Vaičiūnas

P. Amerikos lietuvių bendruomenių ir
draugijų vadovų suvažiavime
2008 m. vasario 29-kovo 2 d.
Buenos Aires mieste, Argentinoje,
vyko Pietų Amerikos lietuvių bendruomenių pirmininkų ir draugijų

DELEGACIJA

vadovų suvažiavimas. Pirmąją suvažiavimo dieną renginys vyko LR ambasados Argentinoje patalpose. Tarp
daugelio atstovų suvažiavime daly-

vavo bei sveikinimo bei įžangines
kalbas pasakė Laura Tupe, Lietuvos
Respublikos laikinoji patikėtinė Argentinoje, Brazilijoje, Kolumbijoje,

SAN MARTIN MIESTO MERĄ DR. R. IVOŠKŲ: (IŠ KAIRĖS) BRAZILIJOS LB PIRM. J. PROKOPAS, „LIETUVOS
PLJS VALDYBOS NARYS JUAN IGNACIO KALVELIS, LR KONSULAS ARGENTINOJE ALGIMANATAS RASTAUS KAS , U RUG VA JAUS LB VAL DY BOS NA RĖ A LON DRA S I VIC KIS , ME RAS DR . R. I VOŠ KUS , PLB PIRM . R. N A RU ŠIE NĖ , PREL E.
PUTRIMAS, ALOST (ARGENTINOS LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ SĄJUNGOS TARYBOS) PIRM. FERNANDO DARATĖNAS
PAS

AI DŲ “ RA DI JO VE DĖ JAS IR

2008 Balandis / Pasaulio lietuvis

37

plb kraštų žinios

PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ PIRMININKŲ
Urugvajuje, Venesueloje, Čilėje ir
Ekvadore.
Pirmąją suvažiavimo dieną
vyko emigracijos ir reemigracijos
padėties pristatymas, diskusijos apie
iškylančias problemas, galimybes,
realijas. Pristatytas Migracijos informacijos centras ir jo veikla Lietuvoje. Diskutuota apie grįžtančius į
Lietuvą su šeimos nariais – ne Lietuvos Respublikos piliečiais. Šiuos
klausimus pristatė Audra Sipavičienė, Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuro atstovė, bei
Antanas Turčinas, Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos užsieniečių skyriaus vedėjas. Baigiantis pirmajai suvažiavimo dienai visiems dalyviams buvo
pristatytas Tarptautinės migracijos
organizacijos dokumentinis filmas
„Namuose vieni“.
Antrąją suvažiavimo dieną suvažiavimo dalyviai rinkosi San Mar-
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IR DRAU GI JŲ VA DO VŲ SU VA ŽIAVI MO

tin miesto savivaldybės patalpose.
Susirinkimas prasidėjo įžanginėmis
kalbomis ir sveikinimais. Susirinkusius pasveikino prel. Edmundas Putrimas, PLB Sielovados ir Pietų Amerikos reikalų komisijos pirmininkas;
dr. Ričardas Ivoškus, San Martin
miesto meras; PLB pirmininkė Regina Narušienė; ALOST pirmininkas Fernando Daratėnas; PLJS pirmininko Stasio Kuliavo sveikinimą
perskaitė PLJS valdybos narys Juan
Ignacio Kalvelis; ALJS pirmininkas
Danielius Deveikis. Šią dieną visas
dėmesys buvo skiriamas Pietų Amerikos lietuvių bendruomenių situacijos aptarimui. Pranešimuose buvo
nagrinėjamos temos apie lietuviškąjį
tapatumą (identitetą) Pietų Amerikoje. Aptartas ypač svarbus lietuvių
katalikiškų parapijų Pietų Amerikoje
praeities ir dabarties vaidmuo. Suvažiavime buvo pristatyti „Nemuno“
lietuvių kultūros draugijos 100 m.
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BUENOS AIRĖSE DALYVIAI

sukakties šventinio paminėjimo planai. Kalbėta apie kuo platesnį bendravimą ir bendradarbiavimą tarp
veikiančių lietuviškų įvairių organizacijų, pasitelkiant interneto galimybes, dalintasi komunikacijos
ir vadovavimo įgūdžiais. Aptarti ir
pristatyti rengiamo PLJ Kongreso
ruošos planai. Baigiantis dienai LR
Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pilietybės
reikalų skyriaus vedėja Daiva Vežikauskaitė aptarė užsienyje gyvenančių lietuvių pilietybės ir dvigubos
pilietybės klausimus.
Trečiąją suvažiavimo dieną
Buenos Aires Aušros Vartų parapijos salėje vyko rengiamo projekto
„Tarpkultūrinio dialogo stiprinimas,
skatinant Pietų Amerikos lietuvių
bendruomenes skaityti lietuviškas
knygas ispanų-lietuvių kalbomis“
pristatymas. Šį projektą pristatė viešnia iš Lietuvos, viešosios įstaigos
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„Dikės labirintas“ rengiamo projekto vadovė Rimantė Sakalauskienė.
Vyko diskusijos, pasisakymai.
Aptarta suvažiavimo rezoliucija ir
pristatyti ateities veiklos planai. Suvažiavimo pabaigoje Aušros Vartų
parapijos bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios, kurioms vadovavo
prel. Edmundas Putrimas ir kun. Augustinas Steigvilas, MIC. Taip pat
vyko Kovo 11-osios minėjimas. Suvažiavimo organizatoriai nuoširdžiai
dėkoja LR ambasadai Argentinoje,
San Martin miesto merui dr. Ivoškui, A. Dulkei, ALOST, Argentinos
jaunimo sąjungai, Amerikos lietuvių
fondui ir PLB valdybai, padėjusiems
surengti Pietų Amerikos lietuvių
bendruomenių pirmininkų ir draugijų vadovų suvažiavimą.
Suvažiavimo metu buvo išreikštas siekimas glaudesnio ir efektyvesnio bendradarbiavimo tarp įvairių bendruomenių, naudojantis interneto teikiamomis galimybėmis. Labai svarbus dėmesys tenka lietuvių
kalbos sklaidai, žinių gilinimui, mokymuisi lietuvių kalbos, internetinio
tinklo, kurio dėka būtų apsikeičiama
įvairia informacija ir mokomasi lietuvių kalbos, rengimui, įsijungimui į
rengiamus kalbos tobulinimosi projektus. Siektina, kad būtų įsteigtos
kilnojamosios bibliotekėlės lietuvių
bendruomenėse. Buvo primenama
ir raginama kuo aktyviau dalyvauti
visuose jubiliejiniuose renginiuose,
kurie vyksta ir vyks Lietuvoje, minint Švč. M. Marijos apsireiškimo
Šiluvoje 400 m. sukaktį, Lietuvos
vardo paminėjimo istoriniuose dokumentuose tūkstantmetį.
Suvažiavimo dalyviai kreipiasi į PLB, Argentinos, Brazilijos
ir Urugvajaus valdybas toliau remti
Pietų Amerikos lietuvių suvažiavimus. Visos Pietų Amerikos lietuvių
jaunimo sąjungos kviečiamos bendradarbiauti ir prisidėti rengiant PLJ
Kongresą, kuris vyks 2009 m. gruodžio mėn.-2010 m. sausio mėn. Kolumbijos, Venesuelos lietuvių bendruomenės ir ypač ten gyvenantis
lietuvių jaunimas yra kviečiami kuo
aktyviau įsijungti į Pietų Amerikos

MONTEVIDEO LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ „ATŽALYNAS“ ŠOKA PRIE LIETUVIŲ PA RA PI JOS PO NAU JO KRY ŽIAUS PA ŠVEN TI NI MO

PRIE PAMINKLO LIETUVOS RESPUBLIKOS
VA JAUS LB PIRM . R O BERTAS I BAR RA
lietuvių veiklą. Suprasdami dvigubos pilietybės svarbą, kaip būtinybę lietuviškam tapatumui išsaugoti
išeivijoje, puoselėti aktyvią veiklą,
suvažiavimo dalyviai nutarė kreiptis
į atitinkamas Lietuvos institucijas.
Joje apgailestaujama dėl LR Konstitucinio teismo priimto sprendimo,
kuris diskriminuoja lietuvių teises.
Primenama, kad užsienio lietuviai
visuomet saugojo pilietybę kaip savo prigimtinę teisę. Dar kartą kreipiamasi į Lietuvos seimą raginant

AIKŠ TĖ JE

MONTEVIDEO

KAL BA

URUG-

priimti aiškų, suprantamą ir visame
pasaulyje gyvenančių lietuvių, jų
vaikų ir anūkų tautiškumą saugojantį pilietybės įstatymą.
P. S. Kitame numeryje spausdinsime Marcos Lipas, lietuvių kilmes istorijos mokytojo iš San Paulo,
pranešimą, skaitytą P. Amerikos lietuvių bendruomenių ir draugijų vadovų suvažiavime.
Prel. Edmundas Putrimas
PLB Sielovados ir Pietų Amerikos
reikalų komisijos pirmininkas
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Pumpėnų amerikonkos (3)
Rima Žemaitytė De Iuliis

KIBURIŲ BAŽNYČIOS, KURIĄ APIE
1919-1920 M. SU DAR KELIAIS ŪKININKAIS PA STATĖ IŠ A ME RI KOS GRĮ ŽĘS J UO ZA PAS S TAŠ KE VI ČIUS , BOKŠ TAI
Pabaiga. Pradžia 2008 m. Nr.
2(458)
–Niekam mes nereikalingos...
Negi tu nesupranti... Visi turi savo
vaikų. Ir dėdė Kazimieras, ir dėdė
Mackevičius, ir dėdė Motiejus. Visi
ir myli savo vaikus. Pažiūrėk, kad ir
šiandien, kai šieną mynėm daržinėj.
Kas eis galan? Adelė su Elena. Verčia
tą šieną, meta tiesiai ant galvos Motiejus nežiūrėdamas. Ar jam svarbu?
Atnešė obuolių – gražesnius Marytei,
Miliutei, mums – kad ir vištos pralestus. Dirvonuose vėl – įkrečia košės,
tai bernams dribt po šaukštą sviesto,
maišykit, maišykit, greičiau atauš – ir
lekia vėl kamaron su visu sviestu. O
mums taukų, jei įmeta kada, ir džiaukis... – garsiai skundėsi Elena, paseilėjusi delną ir juo braukdama per degančias blauzdas.
Adelė išspjovė apkramtytą
smilgos stiebelį.
–Baisu taip, Alenute... Niekam,
sakai, mūsų... – visai nusiminusi žodį
po žodžio tarė mažoji, ir toks jos kalbos sulėtėjimas Elenai buvo labai gerai žinomas: sesuo greitai ims verkti.
–Tetė myli. Jis tai tikrai myli. Atsimeni, kaip nusivedė saldainių
pirkti?
–Ne, jokių saldainių nežinau.
Tik žinau, kad viskas aplinkui buvo
kitaip. Aš neatsimenu beveik nieko...
–Tetė taip toli. Bet girdėjai va-
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kar, Magdutė sakė, kad parplauks ir
mus pasiims... Ir mama visą laiką taip
sakydavo... Turi parplaukti, – kalbėjo
Elena, kartais ir pati tuo nebetikėdama. Dieve, ji nežino, kas bus, jeigu
tėtė neparplauktų. Tada vienintelė viltis, lyg tas gyslotis žiogui, išslys iš po
kojų, ir ji nežino, ką reikės tada daryti. Skrynios nebėra. Austi jos nemoka.
Pas Mackevičius audžia, net joms net
prieiti neleidžia – neišbjaurok, siūlo
nenutrauk... Magdutė turbūt audžia
bobutės staklėm, kuriom visos tos
drobės buvo išaustos. Bet tik žiemą,
ne dabar. O žiemą jos niekada ir neateina čia. Kaip per pusnis perlipsi... Pinigų, aišku, taip pat nebėra. Ji net nežino, ką reikėtų daryti, kad užsidirbtų
pinigų... Gal skalbti žydams reikėtų?
Negi taip visą laiką su Mackevičiais
ir gyvens?.. Ne... Tetė turi sugrįžti.
Sako, dirba. Ir dėdė Kazimieras sakė,
kad jam parašė. Apie jas klausinėjo...
–Kada jis parplauks? Aš jo net
nebeatsimenu... Atsimenu tik mamą,
kai mačiau paskutinį kartą. Įkėlė į vežimą, venzliuką įdavė, pabučiavo ir
liepė klausyti tų žmonių. Kaip aš nenorėjau ten važiuoti!.. Net pilvas susisuko. O kai mama pradėjo verkti, norėjau šokti iš vežimo ir bėgti namo...
Žinok, aš visą kelią verkiau, kol tas
vyras užpyko.
–Žinai, kodėl mama tave pas
tuos žmones išleido? – paklausė sesuo.
–Žinau, žinau. Man ne kartą sakei. Kad liga nepriliptų.
–Mums visoms prilipo. Aš pasveikau. Gal ir tu būtum pasveikusi,
o gal ir ne... – apkabinusi per kelius
sulenktas kojas, prie jų prispaudusi smakrą, šnekėjo Elena, žiūrėdama
primerktomis akimis į priešais besileidžiančią saulę.
–Žinok, man atrodo, kad mama
tik kur išvažiavusi. Gal kur su Kulaliene... Pareis, sakys, na, einam namo.
–Rodžiau tau, kur palaidojo.
Ten, kur Paliutė, – atsiduso Elena. –
Rudenį bus poris metų. – Adele, tu
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kiekvieną vakarą turi kalbėti poterius,
kad tetė sugrįžtų.
–Aš kalbu. Ir kai ėjau prie išpažinties, pasakiau kunigui, kad labai
laukiu tetės. Sako, melskis, ir sugrįš.
Nematoma, bet jaučiama drėgmė sklido nuo Įstro, saulės spinduliams atsimušant į dėdės Motiejaus
namus, tvartą, nugarą atsukusį į jas,
ir jo šešėlis ilgėjo, ilgėjo, lyg bristų
per burokus ir bulves iki pat Įstro. Pro
klėties ir tvarto šoną pralindusi saulės
šviesa slydo lygiagrečiai tamsaus šešėlio, labai pamažu judėdama kairėn
kartu su juo, pamažėle uždengiančiu
visą daržą.
Seserys pasiėmė pradžiūvusias skareles ir, perbridusios brastą,
siauručiu takeliu, pravingiuojančiu
tarp namo ir tvarto, viena paskui kitą
nutapeno iki kiemo, užmetė skareles
baigti džiūti ant tvoros šalia ant šulų
užmautų puodynių ir ąsočio ir pravėrė klėties duris. Tikriausiai pamačiusi
pareinančias dukterėčias Magdalena
priėjo prie jų su skepeta uždengtu dubenėliu ir paskubomis šmurkštelėjo
klėtin. Liepusi čia pat suvalgyti, ką
atnešusi, nuskubėjo į priešais esantį
namą, uždarė jo duris ir užtraukė lango užuolaidėlę.
–Nesakyk, Elena, Magdutė,
matai, mus atsimena, – ištarė Adelė,
kąsdama gal jau kiek ir senstelėjusių
lašinių su duona.
–Kad ji būtų bent tiek gera
mums, kiek jai gera buvo mūsų mama, – kalbėjo kramtydama Elena.
Adelė nebesakė nieko. Elena,
nors ir prieštaraudama seseriai, žinojo, kad šita dėdienė ne tokia jau bloga.
Nebloga gal būtų ir Kazimierienė, bet
kad ji vis atsimena, jog mama audimų
dėžes ir pinigus paliko ne jiems.
Tie, kam atiteko viskas, gyvena
už gero kelio galo, Dirvonuose. Ten
gyvena ir jos. Ten abi eis, pasibuvusios čia iki šventų dienų.
Dirvonai
Jau švito. Elena pakėlė užuolaidėlės kampą. Tiesiai nuo sodybos
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kaip strėlė tolyn šovė pravažinėtas
keliukas, išvedantis šių namų gyventojus į pasaulį: bažnyčią, turgų, kapines... Virš to keliuko dabar kabojo
raudonas saulės kamuolys, pamažėle
gelsvėjantis ir apšviečiantis keliuką,
laukus, prikeliantis prižadinantis visa, kas jau spėjo ūgtelėti iki balandžio
pabaigos. Toliau į dešinę nuo keliuko
miško tankumynas šviesėjo ir žalo,
rėkdamas iš džiaugsmo, plėšydamas
gerkles paukščių balsais.
Lyg tiesiai iš saulės išlindęs
ir palikęs ją už savęs, keliuku riedėjo vežimas. Kaip koks vabalas ar voras – visas tamsus, juodas. Negalėjai
įžiūrėti, kas jame sėdi ir kurion pusėn
juda. Turbūt koks tolimas kaimynas
išvažiuoja anksti ryte kur su reikalais.
Bet vežimas didėjo, neišsukdamas į
atsišakojančius keliukus, pamažiukais artėjo, bet vis tebebuvo juodas
kaip naktis. Gal į mišką kam prireikė,
gal kokių sausuolių... Gal tiesiog taip
kas...
Elena pajudino Adelę už peties, kad ši atsibustų, ir išėjo laukan.
Perėjo visai nuožulniais spinduliais
nuklotą kiemą, atidarė tvarto duris ir
išleido lauk vištų pulką, jau laukiantį prie tvarto durų. Tada, pasistačiusi
kibirą ant akmens prie šulinio, įsipylė
į jį vandens iš prie svirties prikabinto medinio kibiro, ką tik ištraukto iš
tamsios ir šaltos šulinio ertmės, ir įnešė vandenį į virtuvę.
–Labą rytą, – pasakė tylutėliai
Adelei, pasilenkusiai prie krosnies,
kur jau iš vakaro ji buvo susidėjusi
šakalius, ir pučiančiai į ugnį.
–Labą rytą. Ar šalta lauke? –
taip pat tyliai paklausė žiovaudama
sesuo.
–Nelabai. Gražiai saulė tekėjo,
Adele. Didelė. Laukas nušvito, paskiau miškas ir keliukas... – Tada, atsiminusi vežimą, sukluso: – Palauk,
Meškis loja, – ir išlėkė lauk.
Lauke labai aiškiai girdėjo pamažėle einantį arklį ir subraškantį vežimą. Pamiršusi baimę Elena aplėkė
namą iš tos pusės, kur buvo jų kambariuko langelis, ir sustingo: vežimas jau
buvo visai panamėje. Meškis draskėsi
kaip pasiutęs, pašokdamas, urgzda-

mas, ir Elena, įlėkusi vidun, užkabino
duris. Į virtuvę, taisydamasi skarelę,
įėjo ką tik atsikėlusi dėdienė:
–Iš peklos jau čia kas tokią
ankstybę. Kad neišrobavotų...
Pro savo kambario langą žiūrintis abiems seserims labai gerai matomas dėdė garsiai svarstė:
–Gal nelaimė kokia. Ar mirė
kas... Du vyrai, matau, bet neįžiūriu
veidų... Einu laukan, – sagstėsi marškinių sagas, spyrėsi kojas į batus, kišo
rankas į apnešiotą puspaltį. – Rytas,
negi kas vogti važiuotų...
Apibaręs Meškį, kiauksintį jau
iš būdos, dėdė, girdėjosi, ištarė:
–Kazimierai, kas tave čia atnešė taip anksti?
Po trumpos pauzės dėdė sušuko jau garsiau:
–Juozapai! Juozapai!
Virtuvėje stovėjusi moteris čiupo dubenį, šliūkštelėjo į jį vandens ir
griežtai pasakė:
–Prauskitės! Greičiau!
Pati pagriebė kiaulkibirį ir išlėkė pro duris.
Adelė atmetė kasas į nugaros
pusę ir pasilenkė virš dubens, o Elena
išėjo paskui moterį. Praeidama kumštelėjo seseriai:
–Tetė...
Adelė brūkštelėjo apnešiotu
rankšluosčiu, pakabintu ant sienos,
veidą ir žengė per slenkstį.
Dėdė Kazimieras iš Paįstriečių
stoviniavo atokiau. Su dėde Antanu apsikabinęs stovėjo baltais plaukais vyras.
Jis laikė savo delnus ant dėdės pečių, ir
jo plaštakos ant saule apšviesos Antano
nugaros atrodė labai didelės.
–Ar su visam, Juozapai? – paklausė dėdė, ir tėvas atsakė:
–Su visam... Su visam...
Pro apkabintą petį pamatęs
mergaites paleido glėbyje laikytą vyrą, žengtelėjo žingsnį prie jų ir sustojo. Kaip įbestos stovėjo ir seserys,
žiūrėdamos į besimarkstantį saulės
apšviestą veidą, raukšlės į dvi dalis
padalintą kaktą, dailų švarką ir liemenę po ja, marškinius ir net kaklaraištį. Elena trynė ranka šlaunį po nunešiotu sijonu, kurio nudilimai buvo
paslėpti kitokios medžiagos lopais, o

iš liemens išsipešiojusi palaidinė aiškiai per dideliu kaklu buvo visa susigarankščiavusi. Kad būtų galėjusi, ji
būtų paslėpusi savo kojas, tiksliau,
nagines, nes dešinioji buvo prakiurusi, ir skylė išsižiojusi tiesiai pačiame
smailume... Dešinę koją kišdama už
kairiosios kulno Elena nežinojo, ką
dabar daryti.
Vyrą nuo mergaičių teskyrė keli žingsniai, ir Elena negalėjo patikėti,
kad jie susitiks, kad jie susitinka, kad
susitiko! Jau! Viskas! Per tą minutę,
per pusę minutės žaibais pralėkė per
galvą mamos žodžiai, tėvo laiškai, jų
vestuvių nuotrauka, kur tėvas visai ne
toks, pažadas parplaukti ir jas pasiimti, laukimo metai ir kalbos su Adele... Realybe pavirstanti didžiausia
dvylikamečio vaiko svajonė pasirodė
ne tokia graži kaip trejų, gal ir visų
penkerių metų mintyse brandintas įsivaizdavimas, kaip tėvas atvažiuos ir
jas išsiveš.
-Alenutė, – ištarė tėvas ir paskubom žengė prie mergaičių, suspaudė abi, Dieve, kokiom stipriom rankom. – Alenute, aš... – ir toks stiprus
vyras ėmė kūkčioti.
Mergaitės stovėjo nuleidusios
rankas.
–Ar čia tas tetė, kurio laukėm?
– paklausė pasilenkusi link sesers devynerių dar neturinti Adelė, mažesnė
už Eleną, apsivilkusi tuoj po krūtine
parauktą suknelę, kurios apačia buvo atlenkta per gerus du sprindžius,
Magdutės, kuri sakė, norės tos suknios atgal savo dukterims.
Vyras tik lingavo galvą, braukė delnu ašaras. Į skarelės kampą po
kaklu nosį šnypštė dėdienė, pasidėjusi šalia tuščią kiaulkibirį, kurį apstojo
vištos.
–Tikra Alenutė, – pakėlė tėvas
vyresniosios kasą. – Kaip tik...
Tada atsitūpė priešais jaunylę,
kuri žiūrėjo į jį kaip į svetimą.
–Adelyte, aš tavo tetė. Ar laukei?
–Laukiau, abi laukėm, – ir mažoji prisiglaudė prie sesers.
–Eikim į vidų, – susigriebė dėdė. – Šalta, kad jį kur... Pataisyk pusryčius, aš aplėksiu gyvulius, – paliepė
žmonai, bet palydėjo netikėtus sve-
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čius į virtuvę. Žmona įlėkė į kambarėlį, kur jie miegojo, ir po kelių minučių
liepė visiems eiti ten. Vyrai atsisėdo
ant kėdžių, atsiprašinėdami, kad per
anksti atvažiavo.
-Juozapą vakar vėlai vakare
parsivežiau iš traukinio... Nemiegojęs
nė minutės, sako, važiuojam pas vaikus. Sakau, naktis, pailsėk, ir arkliai
pavargę. Let prikalbėjau palaukti ryto.
***
–Rinkitės savo daiktus, ir važiuojam, – staiga pasakė tėvas.
Kazimieras nustebęs pažvelgė
į brolį:
–Juozapai, gi sakėm vėliau, kai
vietą turėsi...
–Kur būsiu, ten ir bus mano
vieta. Ir mano vaikų vieta.
–Tai kaip čia taip netikėtai...
Sakė Kazimierienė aną sekmadienį,
kad parvažiuos Juozapas, bet nežinojom, kad taip greitai... Nei numaudžiau, nei nuprausiau, nei išskalbiau...
Nei sutvarkiau, – pradėjo Antanienė.
– Reikia Antaną pakviesti, – ir atsikėlusi šoko pro duris.
Netrukus atėjo ir Antanas, o tėvas su mergaitėmis buvo jų kambaryje su lova ir suoleliu pagal langelį bei
staleliu.
–Patalai mano, drapanėles mes
pirkom... Taisėm... Čia Alenutės skrynia, kur iš Pumpėnų parsivežėm. Kas
skrynioje, viskas jų, ir lova su šieniku
jų, – kalbėjo atlėkusi šeimininkė, o jai
už nugaros stoviniavo jos vyras.
Skrynioje buvo mergaičių
marškiniai, vilnonės kojinės ir pirštinės, vienas nuskalbtas lino rankšluostėlis ir paklodė.
–Nieko daugiau nebuvo. Savo
patalus daviau... Gal ji ką ir turėjo,
bet atidavė, matyt, kam, – kalbėjo neklausiama Antanienė.
–Kur tie amžinatilsį Juzeliūnienės, Alenutės mamos, audimai? – nustebo tėvas. – Dėl vaikų tik klausiu...
– skėstelėjo rankomis – kaip visada.
–Nieko nebuvo. Juozapai, nieko nebuvo... Sirgdama mūsų šaukėsi
per Kulalienę. Bažnyčioje susitikom.
Nuvažiavom, paprašė, kad vaikus pažiūrėtume, kol tu, Juozap, parvažiuo-
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si... Sako, Juozapas atsimokės jums...
Paliutė jau buvo mirusi. Adelė išleista
piemenauti. Suieškojom, parsivežėm,
o Alenutė gi sirgo labai... Netikėjom,
kad pasveiks. Ir daktaras sakė, kad
nieko nebus iš to vaiko...Va, Kazimieras turbūt žino, gal rašė... Pasveiko,
matai, kokia merga auga...
Juozapas stovėjo nuleidęs galvą. Kazimieras mindžikavo, lyg negalėtų nustovėti vienoje vietoje.
–Tete, – paplojo Elenutė tėvui
per šoną, ištiesusi ranką – atsargiai,
lyg nedrįsdama, – Tete, važiuokim iš
čia... – Ir vaikas, žiūrėdamas į dėdienę, žengė žingsnį prie tėvo. Bijodama
tetulės, tačiau jausdamasi, kad stovi
šalia žmogaus, vienintelio žmogaus
pasaulyje, kuris ją užstos ir neleis
skriausti, Elena norėjo viską pasakyti tiesiog dabar, čia, priešais dėdienę,
tačiau baimė ir patyrimas, įgytas gyvenant šiuose namuose, vėlgi kaustė
jos atsirandančią drąsą.
–Važiuosim, vaikeliuk, važiuosim, – pasakė staigiai grįžtelėjęs dukters pusėn tėvas, matėsi, labai pamalonintas tokio kreipinio.
–Argi nepaėmėm tavo dukterų, argi nemylėjom? O kur gi būtų
ėjusios? Kas būtų valgydinęs? Badas
buvo, o jos alkio niekada nekentėjo...
Gal ne kaip Amerikoje, bet pilvus vis
užkišdavom... Nepersidirbo... Sveikos gyvos tavęs sulaukė. Su Alenute
sutarėm. Negi galvoji, kad mes norim
svetimo? Nieko mums nereikėjo, nieko mums ir nereikia. Pasiimk dukteris
ir gyvenkit laimingai.
–Antanai, – kreipėsi tėvas į
pasirodžiusį namų šeimininką, – aš
Alenutei buvau įdėjęs pinigų ūkiui
nupirkti. Man rašė, kad visus pinigus
turi... Daug pinigų...
–Ar tu manai, kad mes tuos pinigus paėmėm? Mes net nematėm jų,
– gynėsi Antanienė.
–Gi nieko nepirko, nieko didelio nepirko, ir pati dirbo, už skalbimą
vis ką gaudavo, – stebėjosi Juozapas.
Kazimieras neberimo savo kailyje.
–Alenutės paklauskit... Atsimena, matė... – nebeapsikentęs pasakė jis.
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–Kiek ten to vaiko buvo, kiek
ji teatsimena, – užginčijo dėdienė.
– Nieko negavom, Juozapai, nieko
neėmėm. Nieko neprašėm, nieko nenorėjom. Nieko neturim... Dėl giminystės mergaites pasiėmėm, gailėdami našlaičių. Kad Alena prašė, tai ir
paėmėm... Kaip mirštančiam žmogui
atsakysi...
–Važiuojam, Juozapai, – timptelėjo brolį Kazimieras.
Juozapas įkišo ranką į kišenę,
ištraukė į popierių suvyniotą tumulą.
Brolis dar stipriau jam niūktelėjo:
–Važiuojam, sakiau, kad Alena
seniai už viską užmokėjo.
–Matai, ką kalba, – skėstelėjo
rankomis Juozapas.
–Žinai, ką aš tau, Juozap, pasakysiu... Žmonės kalbėjo, kad Alenutė
su Kulaliene karčiamoj sėdėdavo...
Tokios draugės... Ko ne... Abi gražios,
jaunos... Karčiamoj reikia pinigų...
Kai tvarkėm, taigi po lova samagono
butelį radom...– Prisikišusi prie Juozapo, vėl pusbalsiu šnypštė dėdienė.
Juozapo veidas persimainė:
–Samagono? Po lova? Alenutė?
–Po lova... Kur kitur? – traukė
pečiais Antanienė, akis įspyrusi į Juozapą.
Elena sustingo. Ūmai pajuto,
kad turi kalbėti, sakyti, rėkti, neleisti šitaip negražiai apkalbėti motinos,
kuri niekada pati nebeapsigins.
–Kulalienė atnešė samagono.
Daktaras liepė rankas plauti!.. – išrėkė Elena, nustebindama dėdienę, kuri
nebuvo girdėjusi jos taip garsiai šnekant. – Ir aš rankas ploviau... Tetės
pinigai buvo tos skrynios dugne, kur
Barbora išsivežė...
Ji žinojo, kad daug ko nesupranta, gal ko ir neatsimena, bet puikiausiai žinojo, kad dėdienė sako netiesą.
–Važiuojam, tete, – ištarė Elena
kaip suaugusi, išlindusi iš po dėdienės
rankos ir taip šią minutę nekęsdama
tos moters, kad pasižadėjo sau niekada daugiau ne tik kad čia neatvažiuoti,
bet ir šiton pusėn nežiūrėti.

