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Pasaulyje yra vieta,
kuri visada liks Jūsų
Artėjant Kalėdoms ir Naujiesiems metams
kiekvieną vis dažniau aplanko mintys - o ką aš,
ką mes užgyvenome, ko pasiekėme per šiuos metus, kuo praturtėjome?
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė pagausėjo
keliais sambūriais - lietuviai susibūrė Portugalijoje, Islandijoje, Liuksemburge ir t.t. Tautinių
mažumų ir išeivijos departamentas prie LR Vyriausybės buvo sudaręs keletą progų aktyviausiems lietuvių bendruomenių nariams atvykti į
Tėvynę ir dalyvauti renginiuose, susitikti, pabendrauti, pasimokyti, sužinoti. Įspūdingas renginys - konferencija, apie kurią kitame numeryje
papasakos Šveicarijos Lietuvių Bendruomenės
pirmininkė Jūratė Caspersen. Nedidelė bendruomenė sugebėjo sukaupti keleto institucijų pajėgas
ir pabandyti atkurti lietuvių kalbos dėstymą Šveicarijos universitetuose. Pirmi ženklai jau ryškūs,
kad pastangos nenuėjo veltui. Gerą idėją, jeigu ji
plaukia iš širdies, paprastai palaiko ir aukštesnės
jėgos.
Be abejo, kiekvieno krašto gyvenime įvyko kas nors ypatinga, nauja, gražaus, įdomaus,
įsimenančio, bet plačiausio diapazono šių metų
pasaulio lietuvių gyvenimo įvykiai tikriausiai
bus įvardinti keli, pvz., Amerikos lietuvių šokių
šventė Los Angeles; minint Lietuvos vardo 1000metį Lietuvos buriuotojų kelionė aplink pasaulį,
kurios metu bus aplankyta 19 kraštų lietuvių bendruomenių; XIV Mokslo ir kūrybos simpoziumas
Chicagoje. Šiuo metu, kai šis žurnalas buvo rengiamas, į Ameriką, į Chicagą, iš Lietuvos jau rengėsi vykti didžiulė grupė mokslininkų ir mokslo
administratorių. Chicagoje susirinks ne tik Lietuvos ir Amerikos, bet ir kitų pasaulio dalių mokslo
žmonės. Kaip rodo simpoziumo, vyksiančio lapkričio 27-30 dienomis, programa, tai bus grandiozinis renginys, kurio metu bus perskaityta dešimtys pranešimų įvairiausiomis temomis.
Šia kūrybine gaida ir atsisveikiname šiais
metais. Linksmų šv. Kalėdų ir sėkmingų, sveikų,
darbingų Naujųjų metų. Būkite laimingi, Mielieji, į kokį kraštą Jūsų širdys ir likimai benuvestų. Ir džiaugsmo, ir liūdesio akimirką žinokite,
kad pasaulyje yra vieta, kuri visada liks Jūsų. Jos
niekas niekada nepajėgs užimti. Tai Jūsų Tėvynė
Lietuva, kur Jūsų gal tėvai, gal broliai, gal draugai,
- juos mintimis lankote per Kalėdas, gal vaikystė,
jaunystė, svajonės, senelių ir prosenelių kapai,
kuriuos nors mintimis lankote per Vėlines.
Jūsų Audronė V. Škiudaitė
2008 Gruodis / Pasaulio lietuvis
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SUTINKANT ŠV. KALĖDAS IR NAUJUOSIUS METUS
VISIEMS PASAULIO LIETUVIAMS LINKIME
LAIMĖS, SVEIKATOS IR SĖKMĖS
ŠVENČIŲ IŠVAKARĖSE ATSIGRĘŽIAME Į PRAĖJUSIUS METUS, PASIDŽIAUGIAME NUVEIKTAIS DARBAIS IR PASIEKIMAIS. PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENEI PRAĖJUSIEJI METAI BUVO GAUSŪS NE TIK PRASMINGAIS RENGINIAIS IR DARBAIS. YPAČ NORIME PASIDŽIAUGTI, JOG PLB ŠEIMA PASIPILDĖ NAUJAIS NARIAIS - SUSIKŪRUSIOMIS
NAUJOMIS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖMIS, KURIOS, TIKIME, PRATURTINS PASAULIO
LIETUVIŲ BENDRUOMENĘ, JUNGIANČIĄ JAU 41 KRAŠTO LIETUVIUS, NAUJOMIS IDĖJOMIS IR INICIATYVA.

SUTIKIME NAUJUOSIUS METUS SU VILTIMI IR DŽIAUGSMU.
TELYDI JUS SANTARVĖ IR VIENYBĖ, TEIŠSIPILDO VISI JŪSŲ LŪKESČIAI!
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VALDYBA REGINA NARUŠIENĖ
SAULIUS BUIVYS
DALIA GIEDRIMIENĖ
DALIA HENKE
STASYS KULIAVAS
VITALIJA KOLESNIKOVA
VALENTINA LOGINOVA
PETRAS MAKSIMAVIČIUS
LEONAS NARBUTIS
BIRUTĖ NENARTAVIČIŪTĖ
LORETA PAULAUSKAITĖ
PREL. EDMUNDAS PUTRIMAS
ANGELĖ VAIČIŪNIENĖ
GABRIELIUS ŽEMKALNIS
-2008-
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„pasaulio lietuvio“ svečias

Nusibodo vien keiksnoti, kad daroma ne taip
Lietuvoje Seimo rinkimai
buvo sėkmingi centro-dešiniosioms jėgoms. Šiuo metu Seime
formuojami dalykiniai komitetai, komisijos, būsimoji Vyriausybė rengia planus, kaip įveikti
galimą ekonominę krizę. „Pasaulio lietuvis“ pristato laimėjusios daugumos atstovą - LR
Seimo Nacionalinio saugumo
ir gynybos komiteto pirmininką
Arvydą Anušauską, kuris iki
šiol buvo plačiai žinomas kaip
Lietuvos gyventojų genocido
ir rezistencijos tyrimo centro
(LGGRTC) departamento direktorius ir populiarus istorikas.
Jis 1995 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją.
2001 m. jam suteiktas docento
pedagoginis vardas. Nuo 1996
m. dirbo pedagoginį darbą Vytauto Didžiojo, Vilniaus pedagoginio ir Vilniaus universitetuose. Nuo 1997 m. - LGGRTC
Genocido ir rezistencijos tyrimo
departamento direktorius, yra
Lietuvos nacionalinio istorikų
komiteto narys. Tiria teroro, genocido, slaptųjų tarnybų istoriją. 12 knygų autorius, bendraautoris ir sudarytojas. Lietuvos,
Lenkijos, Latvijos, Prancūzijos
ir Vokietijos moksliniuose leidiniuose yra paskelbęs apie 90
studijų ir straipsnių. Lietuvos
periodinėje spaudoje 19892007 m. yra paskelbęs apie 100
straipsnių. Scenaristas, televizijos dokumentinių filmų ciklui
„XX amžiaus slaptieji archyvai“
2004-2007 m. su bendraautore
G. Sviderskyte sukūręs 14 filmų
scenarijų. Radijo ir televizijos
komisijos nominacijoje „Pragiedruliai“ kartu su bendraautore apdovanotas už geriausią
2007 m. kultūros laidą.

DR. ARVYDAS ANUŠAUSKAS
-Politika įsuko ir Jus, istoriką, daug metų atidavusį skaudžiausiam Lietuvos istorijos tarpsniui - sovietinei okupacijai tyrinėti. Kadangi Nacionalinio saugumo
ir gynybos komiteto darbo problematika Jums nėra nauja, jau

tikriausiai esate apmąstęs, kokias
aktualiausias problemas reikėtų
spręsti ir ar tarp jų bus užsisenėjusi garsiųjų „pažymų“, kurių komitetas nesugebėjo išgauti iš Valstybės saugumo departamento, byla?
Visuomenėje samprotaujama, kad
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„pasaulio lietuvio“ svečias
jeigu jos būtų buvusios paskelbtos,
būtų „kritusi“ nueinančioji Lietuvos valdžia. Gal dabar, kai valdžia
natūraliai pasikeitė, ši problema
nebėra tokia skausminga?
-Turiu pasakyti, kad komiteto veikla gana sudėtinga. Komitetas
kuruoja daugybę institucijų, daugiau
kaip 30 įstatymų, kurie susiję su nacionaliniu saugumu ir gynyba, daugybę veiklos sričių. Manyčiau, vienas iš prioritetų - normalių, pagarbių
santykių tarp institucijų atkūrimas.
Sakyčiau, anksčiau buvo momentų,
kai Valstybės saugumo departamentas demonstravo nepagarbą Seimui,
Seimas galbūt demonstravo nepagarbą Prezidentūrai. Susiklostydavo konfliktinės situacijos ir, manyčiau, tų pažymų negavimas buvo ne
visai normalių santykių rezultatas.
Man atrodo, santykių normalizavimas prisidėtų prie bendros situacijos
gerinimo, nes be gerų santykių tarp
institucijų ir jų vadovų nebus galima realizuoti net ir naujai priimamų
įstatymų, kurie turėtų stiprinti parlamentinę kontrolę. O specialiosios
tarnybos turėtų jausti Parlamento
ranką.
-Visuomenėje dažnai kalbama, kad Lietuvoje yra KGB „pakabintų“ žmonių - sovietinės okupacijos metais jie kokiu nors būdu
buvo susiję su KGB ir dabar esą
gali būti šantažuojami ir dirbti
prieš Lietuvą. Ar Jūs tokių dalykų
pastebite? Jeigu taip, ar tie žmonės, kurie kažkada kokiu nors būdu įkliuvo į šias pinkles, šiandien
dar veikia ir ar jie vis dar pavojingi valstybei?
-Įvykiai Estijoje davė tam tikrą atsakymą, - neseniai ten buvo sulaikytas žmogus, kuris kažkada buvo
KGB užverbuotas visai nereikšmingu pretekstu, bet to užteko, kad jis
būtų šantažuojamas ir būtų priverstas dirbti jau kitos valstybės naudai.
Šiuo atveju Rusija pasielgė taip, kaip
pasielgtų, ko gera, bet kurios valstybės specialiosios tarnybos - jos turėjo informacijos, ja pasinaudojo, kad
pasiektų savo tikslą - gauti slaptą informaciją. Ar Lietuvoje taip yra, aš
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negaliu pasakyti, nes neturiu tokių
duomenų, bet galiu pasakyti, kad tokie pavojai egzistuoja, nes Estijos ir
Lietuvos situacija yra panaši.
-Lietuvos sąjūdžio 20-mečio
minėjime skaitėte pranešimą apie
Sąjūdį ir KGB. Gal galėtumėte pasidalinti šiomis savo įžvalgomis?
-Tada, prieš 20 metų, kai kūrėsi Sąjūdis, KGB dar buvo visagalė.
Sąjūdis buvo gimstanti visuomeninė
jėga. Šių institucijų santykiai ir buvo
atitinkami - KGB siekė kontroliuoti Sąjūdį nuo pat pirmų dienų. Jau
po kelių mėnesių KGB vadovybė
pasakė, kad jai nepavyko suvaldyti
situacijos. Ji stengėsi Sąjūdyje turėti agentūrą iš techninių darbuotojų,
siuntė savus žmones, bet situacijos
jokiais pavidalais nevaldė, nekontroliavo ir, be abejonės, nekūrė Sąjūdžio, kaip kai kas spekuliuoja.
Manyčiau, KGB buvo viena iš
organizacijų, kuri Sovietų Sąjungoje padėjo partijai valdyti visuomenę.
Pasikeitus situacijai, kuomet visi kiti
kontrolės mechanizmai buvo silpninami, - lengvinamas išvykimas į užsienį, nutraukta radijo cenzūra 1988
m. pabaigoje, atsisakyta psichiatrinės prievartos, atsisakyta kai kurių
prievartos įrankių - žmonės nebebuvo kišami į kalėjimus, t. y, netekusi
įrankių KGB pasijuto ne savo vietoje. Ši prievartos organizacija nebuvo pasiruošusi veikti naujomis sąlygomis. Be įprastinių botagų valdyti
visuomenės ji nepajėgė. Visuomenė,
pajutusi laisvėjimą, irgi pasinaudojo
situacija ir siekė to, ko norėjo žmonės - laisvės, nepriklausomybės, teisių ir pan.
-Išeivijoje iki šiol aktuali
1941 m. Laikinosios vyriausybės
pripažinimo problema. Kai prieš
keletą metų Seimas norėjo šios
Vyriausybės paskelbtą Lietuvos
atstatymo aktą pripažinti dabartinės valstybės dokumentu, jį vetavo
Prezidentas ir jam nepritarė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, kurio departamento direktoriumi tuo metu
buvote. Kokia Jūsų nuomonė šian-
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dien ir ar tų kelių tūkstančių žmonių, žuvusių 1941 m. sukilime ir
dar daugiau jame dalyvavusių, palikuonys susilauks dienos, kai nuo
jų tėvų ir senelių, kurie kovojo dėl
Lietuvos valstybės atkūrimo, bus
nuplauta žydšaudžių dėmė?
- Dėl 1941 m. galiu pasakyti reikia skirti tris dalykus, kurie vyko
vienu metu. 1941 m. sukilimas vis
dėlto vyko karo tarp Sovietų Sąjungos ir nacistinės Vokietijos sąlygomis; karo tarp demokratinių Vakarų
valstybių ir Vokietijos; Antrojo pasaulinio karo sąlygomis. Lietuva neturėjo tikrų sąjungininkų.
Laikinosios vyriausybės paskelbtą valstybės atstatymo aktą reikia skaityti iki galo, - paprastai skaitoma pirmoji eilutė. O kitoje eilutėje
pasakyta šiek tiek daugiau, ir tą daugiau galima suprasti kaip numatomą
bendravimą su nacistine Vokietija
prieš stalininę Sovietų Sąjungą. Tai
yra - su vienu totalitariniu režimu
prieš kitą totalitarinį režimą. Dėl
to, manyčiau, ir nebuvo pritarta tam
dokumentui, kaip dabartinės valstybės dokumentui. Tai nėra dabartinės
valstybės dokumentas. Tai buvo tos
valstybės, kuri buvo iš naujo kuriama 1941 m., dokumentas. Tiesą sakant, sprendžiant pagal dokumentus,
Laikinoji vyriausybė turėjo mažai ką
bendra su iki 1940-ųjų metų egzistavusia valstybe.
Reikia pasakyti, kad šie dalykai nėra išdiskutuoti. Kai kurie žmonės tiesiog nori save matyti šiek tiek
kitaip negu buvo.
Kitas dalykas - reikia atskirti žydšaudžius. Žydšaudžiai nebuvo
sukilėliai. Sukilėliai nebuvo žydšaudžiai, bent jau didžioji jų dalis neįsitraukė į nacių kuriamus įvairius
karinius junginius. Bet šitos situacijos vienu sakiniu nenupasakosi. Situacija buvo nepaprastai sudėtinga
ir atpainioti tokį mazgą yra istorikų
uždavinys. Tai jie daro, bet tai nėra
lengva.
Vis dėlto reikia pripažinti, kad
Lietuvoje vykęs sukilimas praktiškai
buvo vienintelis tuometinėje Rytų Europoje sukilimas prieš totalitarinį režimą. Manyčiau, čia ir yra jo reikšmin-

tėvynėje

Patvirtinta programa ryšiams su tautiečiais gerinti
2008-10-29 Vyriausybės spaudos tarnyba išplatino pranešimą, kad
Vyriausybės nutarimu patvirtinta Tautinių mažumų ir išeivijos departamento parengta Tarpinstitucinė bendradarbiavimo su užsienio lietuvių bendruomenėmis 2008-2012 metų programa.
Programa siekiama sutvirtinti mūsų
valstybės ryšius su užsienyje gyvenančiais tautiečiais, sudaryti jiems
sąlygas išlaikyti tautinį tapatumą ir
ryšį su tėvyne, užtikrinti nuoseklų ir
įvairiapusį bendradarbiavimą su įvairiomis Lietuvos institucijomis.

Ši programa leis efektyviau
plėtoti bendrus institucinius Lietuvos ir užsienio lietuvių bendruomenių projektus, turinčius išliekamąją
vertę bei padedančius užsienio lietuviams saugoti tautinę kultūrą ir
tradicijas. Programa siekiama padėti
užsienio lietuviams išsaugoti tautinį
tapatumą, ryšius su Lietuva, kultūrą,
gimtąją kalbą, sudaryti sąlygas pasirengti integruotis į Lietuvos gyvenimą tiems, kurie planuoja ateityje
grįžti į Lietuvą.
Tarpinstitucinėje bendradar-

gumas. Kitas dalykas, kad sukilėliai
savo sukilimo rezultatais nesugebėjo
pasinaudoti grynai dėl susiklosčiusios
geopolitinės situacijos, - jie faktiškai
liko vieni ir turėjo ieškoti sąjungininkų, kurie nebuvo tikri sąjungininkai, o
buvo nauji okupantai.

žydai, lenkai.
O šiaip 99 proc. verbavimų
vykdavo išeiviams atvykus į Lietuvą. Juk kartais lietuviai atvykdavo
su turistinėmis grupėmis ar individualiai pas gimines. Verbuoti bandydavo tikrai ne visus ir užverbuotų
nebuvo daug. Pvz., KGB užsienyje
vienu metu turėdavo apie 80 vadinamųjų šaltinių, t.y. agentų. Tai tikrai
nedaug, žinant, kad pačioje Lietuvoje agentūrinis tinklas buvo didesnis
šimtą kartų. Tad nepaisant to, kad
užsienyje gyveno gana daug lietuvių, galimybės juos užverbuoti, o ir
vėliau juos patikrinti - jų atliekamą
darbą, asmeninį gyvenimą, ar neprisipažino Vakarų žvalgyboms, buvo
labai ribotos. Beje, tokių atvejų, kad
užverbuotieji prisipažindavo Vakarų
žvalgyboms, buvo labai daug. Leisdavo kokiam užverbuotam žmogui
emigruoti į Vakarus, o tas tik spėja
ten nuvažiuoti, ir iškart viską iškloja. Dažniausiai tokie atvejai nutikdavo Vokietijoje, Izraelyje ir JAV.
Lietuvių išeivių, bendradarbiavusių su KGB, bylos yra sunaikintos, bet tai nereiškia, kad informacija
apie tuos žmones išnyko. Liko nesunaikinti operatyviniai dokumentai
- agentų pranešimai, išbarstyti įvairiose sekimo ir kitokio pobūdžio bylose. Kiekvienai išeivių organizacijai
buvo sudaroma atskira byla: Vyriausiam Lietuvos išlaisvinimo komitetui
(VLIKui), „Šviesai-Santarai“ ir pan.

-Žiniasklaidoje esate pasisakęs ir dėl KGB veikimo išeivijoje.
-Išeiviai buvo vienas svarbesnių KGB poveikio objektų. Viduje
KGB turėjo represines galias, o užsienyje buvusių lietuvių organizacijų ir individualių lietuvių jie pasiekti negalėjo. Išskyrus tai, kad galėjo
rinkti apie juos informaciją, siųsti
pas juos savo žmones rinkti informacijos bei užsiimi jų kompromitavimu
arba dezinformavimu. Juk išeiviai
dažniausiai buvo užsienio valstybių
piliečiai, ėjo įvairias pareigas, tad
užsienio lietuviai buvo įdomūs ne tik
kaip mūsų tautiečiai. Pvz., jie buvo
įdomūs kaip mokslininkai, dirbantys įvairiose mokslinėse institucijose. Buvo numatyta JAV, Didžiosios
Britanijos tam tikruose mokslo centruose, kur daugiau dirba lietuvių,
ieškoti reikalingos informacijos ir
visai ne apie lietuvių organizacijas,
o technologinei žvalgybai reikalingos informacijos. Kadangi Lietuvoje
veikė teritorinis KGB padalinys, tai
ir jo veikimo bazė buvo etniniai lietuviai užsienyje bei kiti buvę Lietuvos piliečiai, pavyzdžiui vokiečiai,

biavimo su užsienio lietuvių bendruomenėmis programoje numatyta
kasmet įgyvendinti ne mažiau kaip
250 bendrų projektų, siųsti lietuvius
pedagogus, kultūros ir meno veikėjus dirbti užsienio lietuvių mokyklose, užsienio lietuvių bendruomenių
bibliotekas aprūpinti mokomąja literatūra, atlikti mokslinius tyrimus,
skirtus užsienio lietuvių bendruomenių būklei analizuoti, rengti seminarus bendruomenių lyderiams, organizuoti įvairius renginius.

-Norėtume daugiau sužinoti
apie Jus. Kaip ėjote į šią dieną ir
kodėl staiga padarėte tokį staigų
posūkį?
-20 metų dirbu istoriku - toks
paprastas biografinis faktas. Galiu
pasakyti tik vieną faktą, kurio iki
šiol neviešinau - 1984 m. mes su
grupe jaunuolių sovietinėje armijoje
įkūrėme grupelę, kuri turėjo kovoti
už Lietuvos nepriklausomybę. Tai
buvo gana pavojingas dalykas, - surašėme programą, įstatus, ko to meto
disidentai nedarydavo, - veikė organizacijos be organizacijų. Mes to
nežinojome. Tarp mūsų nebuvo išdavikų ir niekas nieko neįskundė. Mes
visi grįžom namo. Tik paskui, bevartydamas šaltinius, sužinojau, kad
tokių grupelių, kaip mes, sovietinėje
armijoje buvo demaskuojama po 7080 kasmet. Mes buvome vieni iš tų,
kurie kažką norėjo daryti savom jėgom. Gal tai buvo ir naivu, bet toks
tuo metu buvo mūsų įsitikinimas.
O kodėl pasukau į Seimą? Nusibodo vien tik keiksnoti, kad kas
nors daroma ne taip ir ne laiku. Reikia pamėginti ir pačiam imtis atsakomybės. Pagaliau - juk kiekvienas
turime ateities Lietuvos viziją ir norėtume, kad mūsų valstybė nebūtų
linksniuojama kaip silpnoji Europos
Sąjungos ar NATO grandis.
Kalbėjosi Audronė V. Škiudaitė
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Įteiktos mokslo premijos užsienio lietuviams

2008-ŲJŲ PREMIJŲ UŽSIENIO LIETUVIAMS MOKSLININKAMS LAIMĖTOJAI (IŠ KAIRĖS): DR. PROF. A. TAŠKŪNAS, PREMIJOS
LAU RE ATO DR . PROF . S. J UOD KA ZIO TĖ VAS , AT SI Ė MĘS PRE MI JĄ , HAB . DR . K. J UOD KA ZIS , DR . PROF . R. K A ŠU BA , DR . PROF . B.
MAKAUSKAS, DR. PROF. K. SKRUPSKELIS
Lapkričio 14 d. pagerbti užsienyje gyvenantys lietuvių mokslininkai, mokslo premijų laimėtojai.
Ministras Algirdas Monkevičius
užsienio lietuviams mokslininkams
įteikė premijas už tarptautinio lygio
mokslo pasiekimus ir ryšių su Lietuva stiprinimą. Šiemet iš šešiolikos
kandidatų Švietimo ir mokslo ministerijos sudaryta komisija atrinko
penkis iškiliausius lietuvių išeivijos
mokslininkus.
Premija už viso gyvenimo
nuopelnus mokslui ir pasiekimus
humanitarinių ir socialinių mokslų
srityje skirta filosofui dr. Kęstučiui
Skrupskeliui, Pietų Karolinos universiteto (JAV) profesoriui emeritui.
Dr. Ignas Kęstutis Skrupskelis pripažintas vienu geriausių klasikinės
Amerikos filosofijos tyrėjų ir mokslinių redaktorių, Lietuvoje skleidžiantis filosofijos istorijos, ugdymo
filosofijos idėjas.
Premiją už viso gyvenimo nuopelnus mokslui ir pasiekimus ﬁzinių,
biomedicinos ir technologijų mokslų
srityse pelnė technologijos ir edukologijos mokslų atstovas dr. Romualdas Kašuba, Šiaurės Illinojaus universiteto (JAV) profesorius emeritas.
Dr. Romualdas Kašuba - inžinerinių
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kosminės technikos ir priešakinių
uždarų JAV valstybės tyrimų projektų dalyvis, naujo inžinerinio aukštojo
mokslo padalinio JAV įkūrėjas, tiltus
savo patirtimi tarp Lietuvos ir JAV
tiesiantis inžinerinės mechanikos ir
edukologijos specialistas.
Už pastarojo dešimtmečio pasiekimus humanitarinių ir socialinių
mokslų srityje pagerbtas istorikas
dr. Bronius Makauskas, Lenkijos
mokslų akademijos Istorijos instituto mokslininkas, Lietuvos-Lenkijos
santykių istorijos tyrėjas. Dr. Bronius Makauskas - Lietuvos istorijos
mokslo atašė Lenkijoje, Lenkijos
Lietuvių Bendruomenės ir Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės veikėjas,
svariausias lietuvių tautinės mažumos Lenkijoje tyrinėtojas, lietuvių
ir lenkų istorinio ir politinio dialogo spartintojas, lietuvių istorikams
atvėręs Lenkijos archyvus ir naujas
tyrinėjimų temas.
Premiją už pastarojo dešimtmečio pasiekimus fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslų srityse
pelnė lazerinių technologijų specialistas dr. Saulius Juodkazis, Hokaido
universiteto (Japonija) asocijuotas
profesorius. Dr. Saulius Juodkazis
- Vilniaus universitete mokslus bai-
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gęs lazerių ir puslaidininkių fizikos
srities lyderis, Lietuvos fizikų pasiekimų garsintojas, bendrų Lietuvos
ir Japonijos mokslinių ir moksliniųkomercinių projektų vystytojas.
Premija už mokslo patirties,
pasiekimų sklaidą, mokslo ryšių tarp
Lietuvos ir užsienio šalių plėtojimą
atiteko edukologui, lietuvybės puoselėtojui dr. Algimantui Taškūnui,
Tasmanijos universiteto (Australija)
mokslo darbuotojui. Dr. Algimantas
Taškūnas - žinomas Australijos Lietuvių Bendruomenės veikėjas, savo
įvairialype veikla įrodantis mokymosi visą gyvenimą ir tarpdisciplininių studijų prasmę, lietuvybės ir
lituanistikos populiarintojas, unikalaus lituanistinių studijų modelio
įkūrėjas.
Mokslo premijų tikslas - skatinti išeivijos mokslininkus puoselėti lietuvybę, siekti, kad jie garsintų
Lietuvą, palaikytų glaudžius ryšius
su Lietuvos mokslo bendruomene,
aktyviai dalyvautų savo krašto lietuvių bendruomenių veikloje ir bendrose mokslo programose. Mokslo premijos dydis - 13 000 Lt (100
MGL).
Aušra Veličkaitė

tėvynėje

Lietuviai mokslininkai užsienyje - Lietuvos ambasadoriai
Mokslo premijų įteikimo
šventė, o tai buvo iš tiesų šventė - ir
patiems pripažintiesiems, ir jų kolegoms, gerbėjams, organizatoriams.
Tai rodė didžiulis į renginį Mokslininkų namuose Vilniuje susirinkusių
žmonių būrys - kolegų mokslininkų, žurnalistų, Tautinių mažumų ir
išeivijos departamento, Švietimo ir
mokslo ministerijos atstovų, giminių ir artimųjų ir šiaip besidominčių. Šventė prasidėjo gerokai prieš
oficialią pradžią - blyksėjo fotoaparatai, televizijos kameros - premijų
laureatai davė pirmuosius interviu.
Premijų lietuviams mokslininkams, gyvenantiems ir dirbantiems
užsienyje, įteikimas prasidėjo ir
baigėsi, kaip ir dera šventėje, muzika - grojo Lietuvos muzikos akademijos absolventų styginių kvartetas.
Su užsienio mokslininkų įvertinimo
projektu supažindino premijų skyrimo komisijos pirmininkė, Švietimo
ir mokslo ministerijos viceministrė
Virginija Būdienė. Šios premijos teikiamos jau antri metai ir tikriausiai
jos taps tradicinės. Praėjusiais metais buvo teikiamos trys pirmosios
premijos - laureatais tapo Algis Mickūnas ir Rimas Vaičaitis iš JAV bei
Danas Ridikas, kurį buvo pristačiusi
Prancūzijos Lietuvių Bendruomenė.
Į premiją gali pretenduoti tik
Lietuvos pilietybę turintys lietuviai ir
lietuvių kilmės asmenys. Kitus reikalavimus premijai gauti išvardijo pati
komisijos pirmininkė. Ji papasakojo,
kad šiemet komisija buvo gavusi 16
paraiškų mokslo premijoms gauti - iš
Norvegijos, JAV, Australijos, Vokietijos, Airijos, Japonijos, Indonezijos,
Lenkijos, Čekijos, Italijos. Į ﬁzikinių ir biomedicininių mokslų premijas pretendavo 10 mokslininkų, į
humanitarinių ir socialinių mokslų
- 6 mokslininkai. Lietuvos ekspertai
pateikė 7 rekomendacijas mokslininkams už mokslo pasiekimus. Komisija, kuri svarstė kanditatūras, buvo
sudaryta iš PLB, JAV LB Krašto
valdybos, LR Prezidento kanceliari-

DR.

PROF .

ALGIMANTAS TAŠKŪNAS, AUSTRALIJA,

DR.

PROF .

ROMUALDAS KAŠUBA, JAV

jos, Švietimo ir mokslo ministerijos,
Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie LR Vyriausybės, Lietuvos
mokslo tarybos ir Lietuvos mokslo

SU DUK RA

ONUTE

akademijos atstovų.
„Šiemet buvo nelengva apsispręsti, nes mokslininkų veikla
be galo įvairi ir sudėtinga buvo net

2008 Gruodis / Pasaulio lietuvis

9

tėvynėje

DR. PROF. KĘSTUTIS SKRUPSKELIS, JAV

DR. PROF. BRONIUS MAKAUSKAS, LENKIJA
bandyti lyginti, kas vertas, o kas ne.
Ši premijų iniciatyva yra simbolinė ir
pagerbia Lietuvos ar lietuvių kilmės
mokslininkus, gyvenančius užsienyje,
kaip Lietuvos mokslo ambasadorius
pasaulyje“, - kalbėjo viceministrė.
Vertinimo kriterijai buvo to-

10

kie: mokslininkai turėjo dalyvauti
Lietuvos mokslo projektuose, mokslinėse publikacijose su Lietuvos
mokslininkais, turėti mokinių Lietuvoje, bendradarbiauti su Lietuvos
verslu ir dalyvauti Lietuvos mokslo
taikomojoje veikloje, savo mokslo
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patirtį skleisti Lietuvoje. Vienas iš
reikalavimų taip pat buvo - aktyvus
dalyvavimas lietuvių bendruomenių
veikloje savo šalyse ir kt.
Švietimo ir mokslo ministras
Algirdas Monkevičius po sveikinimo
žodžio, kuriame jis paskatino gavusius ir dar negavusius užsienio mokslininkus ir toliau aktyviai dalyvauti
Lietuvoje vykstančiose mokslinėse
konferencijose ir kituose projektuose,
įteikė premijas. Į įteikimo ceremoniją
buvo atvykę keturi laureatai - dr. prof.
R. Kašuba, dr. prof. K. Skrupskelis,
dr. prof. A. Taškūnas ir dr. prof. B.
Makauskas. Dr. prof. Sauliaus Juodkazio apdovanojimą atsiėmė jo tėvelis
hab. dr. K. Juodkazis.
„Jūs esate iškiliausi Lietuvos
mokslininkai, Lietuvos nacionalinė
vertybė, - sakė sveikindamas laureatus PLB valdybos narys ir atstovas Lietuvoje Gabrielius Žemkalnis.
- Jūsų pagerbimas skatins išeivijos
mokslininkus puoselėti lietuvybę ir
palaikyti mokslinius ryšius su Lietuva ir lietuvių bendruomenėmis.
Platus jūsų pasiekimų laukas, apie
tai buvo kalbėta, bet apie tai galima
kalbėti labai daug“. Laureatams PLB
vardu buvo įteiktos gėlės.
Sveikinimo žodį tarė Mokslų
akademijos prezidentas akademikas
Z. R. Rudzikas, pažymėjęs, kad vienas iš apdovanotųjų - dr. prof. Romualdas Kašuba yra MA narys. Jis
išreiškė įsitikinimą, kad ir daugiau
užsienio mokslininkų yra verti tapti
MA nariais. Jis pareiškė, kad lietuvių mokslininkų, likimo nublokštų
toli nuo gimtųjų vietų, ryšiai su Lietuva yra svarbūs ir neįkainojami ir
pasidžiaugė, kad Švietimo ir mokslo ministerija įsteigė tokią premiją.
Akademiko nuomone, reiktų išplėsti
ir Nacionalinių mokslo premijų gavėjų ratą, kad į jas turėtų teisę pretenduoti ir užsienyje gyvenantys bei
dirbantys mokslininkai.
Po to kalbėjo patys laureatai,
pristatę savo tyrimų sritį ir papasakoję apie savo gyvenimo patirtį. Čia
plačiau papasakosime tik apie dr. K.
Skrupskelį ir dr. B. Makauską, mat
prof. Romualdą Kašubą ir dr. Algi-

tėvynėje
mantą Taškūną „Pasaulio lietuvis“
šiais metais yra gana plačiai pristatęs.
Mano lietuviškus interesus
valdo revanšo dvasia
Prof. K. Skrupskelis, mokslus baigęs jau Amerikoje, pirmiausia
atidavė pagarbą savo tėvams - prieškario šviesuoliams - jaunųjų katalikų veikėjams, kurie buvo užauginti
jaunos Lietuvos valstybės ir idėjiškai brendo kartu su Antanu Maceina,
Juozu Brazaičiu, Zenonu Ivinskiu
ir kt. Profesoriaus tėvas žurnalistas
Ignas Skrupskelis, kurio sūnui jau
neteko pažinti, buvo bolševikų sunaikintas, kai sūnui tebuvo dveji metukai. Igno Skrupskelio, žurnalisto,
kilusio iš neturtingiausių visuomenės sluoksnių - kumečių šeimos ir
išsilavinimą Vakaruose gavusio remiant katalikų visuomenei, pirmieji
rašinėliai pasirodė būsimojo rašytojo
Juozo Grušo, kuris buvo tėvo klasės draugas, redaguotame gimnazistų laikraštėlyje. Tėvas sovietų buvo
kaltinamas priklausęs „kontrrevoliucinei ateitininkų organizacijai“.
Motina, kurią sūnus Kęstutis sako
atpažįstantis prieškario intelektualų
susibūrimuose šalia Salomėjos Nėries, Vinco Mykolaičio Putino ir Juozo Šalkauskio, jį ir jo seserį artėjant
antrajai sovietinei okupacijai išsivežė į Vakarus.
Prof. Kęstutis Skrupskelis
puoselėja tėvų - teisingiau motinos
- įdiegtą pasaulėžiūrą ir reiškiasi
kaip katalikų ideologas, daug dėmesio skiriantis raudonojo maro - bol-

PASVEIKINTI

UŽ SIE NIO

MOKS LI NIN KŲ SU SI RIN KO PIL NA
AKA DE MI JOS SA LĖ

LIE TU VIŲ

MOKSLŲ

ševizmo ideologijos demaskavimui.
Ir savo pasisakyme Mokslininkų
namuose jis sakė: „Mano lietuviškus interesus valdo revanšo dvasia.
Jie gyrėsi, kad išmes mus į istorijos
šiukšlyną, o patys tenai atsirado“.
Profesorius, pristatęs savo
mokslinę veiklą, pareiškė, kad jis
turi įsipareigojimų ir ateitininkams
- yra pasižadėjęs parašyti Lietuvos
ateitininkų istoriją.
Svarbu neprarasti savigarbos
Lenkijos lietuvis, Varšuvos
universiteto prof. dr. Bronius Makauskas, kalbą pradėjo nuostaba, jeigu ne pasipiktinimu kai kurių Lietuvos istorikų teiginiais, kad 1920 m.
Lietuvos ir Lenkijos konﬂiktas, kurio pasekmė buvo Lietuvos teritorijos - vadinamojo Suvalkų trikampio
- praradimas, buvęs tik pačių lietuvių
- senlietuvių ir jaunlietuvių konﬂiktas, senlietuviais vadinant prolenkiškos mąstysenos lietuvius, dažniausiai dvarininkus, kurie siekė sudaryti
naują abiejų tautų respubliką.
„Matyt, ta žemė buvo svarbi Lietuvai ir Lenkijai. Tuometinis
Lenkijos valstybės vadovas J. Pilsudskis yra pasakęs savo vadams:
Seinus paimti ir stipriai laikyti, tai
raktas į Vilnių. Tai sakau ne šiaip
sau, nes pasigirsta iš labai aukštų tribūnų, Lietuvos istorikų, šių laikų interpretacijos, kad nebuvo konflikto
tarp Lietuvos ir Lenkijos, o buvo tik
konfliktas tarp senlietuvių ir jaunlietuvių. Aš norėčiau pasakyti, kad
istorijos metodologija turi aiškias
ribas tarp istorinės provokacijos ir
profanacijos. Tos ribos neseniai Vilniuje buvo pažeistos. Tai, žinoma,
sukelia šypseną ir lenkų istorikui“.
Anot istoriko B. Makausko, „istorijos profanatorius“ šią mintį pasiėmęs iš lenkų istoriko Konečny, to
paties, kuris yra skelbęs, kad ir žydai
Antrojo pasaulinio karo metu susinaikino patys. „Tokių pseudoteorijų
skleidėjas, jau seniai mokslo palaidotas, atgimė Vilniuje. Man tai kelia
nuostabą“.
Anot istoriko, svarbu neprarasti saiko ir savigarbos.

Bronius Makauskas papasakojo, kad jo kelias į istoriją prasidėjo
tėvų sodyboje prie Lietuvos sienos,
netoli gražaus ežero, už kurio buvo
aukšta vielų tvora, prie kurios tėvai
vaikui drausdavo artintis, kaip prie
kažko baugaus, skaudaus. „Kodėl
tėvai, taip gražiai pasakodavę apie
Lietuvą, nepaaiškino man, iš kur tos
vielos ir kodėl ten negalima nueiti.
Kai tą viską supratau, tai pasirinkau
studijoms istorijos specialybę, kad
labiau įsigilinčiau į Lenkijos ir Lietuvos valstybės istoriją“, - sakė B.
Makauskas, kuris Lietuvos istoriją
supranta kaip didingos ir galingos
valstybės istoriją.
„Buvo laikai, liūdni laikai, kai
apie Lietuvą buvo galima plačiai visame pasaulyje rašyti, nesiskaitant
su lietuvių istoriografija, kuri vos
vos brendo. O dabar turime padėtį,
kai be Lietuvos istoriografijos pažinimo jau apie Lietuvos istoriją nebegalima kalbėti. Tai atsitiko Lietuvos
istorikų dėka, - sakė B. Makauskas,
nuoširdžiai dėkojęs prof. Antanui
Tylai, kuris sovietiniais metais jam
sudarydavo sąlygas prieti prie tų šaltinių, kurie eiliniam Lietuvos žmogui buvo neprieinami. - Parsiveždavau tokios medžiagos, kurios net
lenkai nedrįsdavo naudoti“.
Anot istoriko, išaugo nauja
Lietuvos istorikų karta, kuri prasiskynė kelią ir į Lenkijos istoriografiją, anksčiau dominavusią nušviečiant Lietuvos istoriją.
„Premiją priimu kaip paskatą
daugiau dirbti istoriko darbą. Sudedu bendruomeninį darbą, kuris anksčiau man buvo daug svarbesnis, ir
imuosi istorijos“, - sakė baigdamas
dr. B. Makauskas. O duodamas interviu Lietuvos žurnalistams istorijos daktaras Bronius Makauskas
pesimistiškai kalbėjo apie Lenkijos
lietuvių ateitį - asimiliacija yra neišvengiamas procesas.
Visų mokslininkų pasisakymai
buvo be galo įdomūs. PL redakcija tikisi, kad apie juos žurnale bus proga papasakoti dar ne kartą, taip pat ir sulaukti
jų pačių rašinių ir mokslinių studijų.
Audronė V. Škiudaitė
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Ekslibrisų paroda ateitininkijos 100-mečiui

LIDIJA SKAČKAUSKAITĖ KUKLIENĖ

VYTAUTAS PETRONIS

JOANA D. PLIKIONYTĖ

12

Lapkričio 19 d. Vilniuje, Šv.
Jono gatvės galerijoje (Šv. Jono g.
11), buvo atidaryta 20-oji Lietuvos
ekslibrisų paroda, šiemet skirta Ateitininkų organizacijos 100-mečiui,
kuris bus minimas 2010 m., ir žymiausiems jos nariams. Parodą parėmė LR Kultūros minsiterija, Kultūros rėmimo fondas, Ateitininkų
federacija. Parodos organizatoriai:
Lietuvos dailininkų sajunga, Lietuvos knygos draugija, „Ateities“ redakcija. Parodos kuratorius - dail.
Valerijonas Vytautas Jucys.
Parodoje eksponuoti 26 dailininkų daugiau kaip 70 ekslibrisų.
Didelė dalis jų skirti žymiesiems ateitininkų veikėjams, gyvenusiems ir
veikusiems išeivijoje. Būtent pasitraukę į Vakarus ateitininkai išsaugojo šį katalikiškojo jaunimo judėjimą,
kuris Lietuvoje buvo atkurtas paskelbus nepriklausomybę. Lietuvos
dailininkai savo ekslibrisus paskyrė
ateitininkijos įkūrėjui Pranui Dovydaičiui, ateitininkų ideologui Stasiui
Šalkauskiui, lito „tėvui“ Vladui Jurgučiui, prezidentui Aleksandrui Stulginskiui; išeivijos veikėjams: Antanui Maceinai, Juozui Girniui, kun.
Stasiui Ylai, prel. Mykolui Krupavičiui, poetams Bernardui Brazdžioniui, Kaziui Bradūnui, prof. Kaziui
Pakštui, dr. Adolfui Damušiui ir kt.
„Menininkų sukurti knygos
ženklai dar kartą įvardija tuos, kurie

ANTANAS OLBUTAS
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daugiausiai pasiekė kurdami nepriklausomą Lietuvą, gindami ir įtvirtindami šalies ir asmeniniame gyvenime
katalikiškumo, tautiškumo, visuomeniškumo, šeimyniškumo, inteligentiškumo principus. Tai pirma tokio pobūdžio knygos ženklų ekspozicija. Tai
lyg dovana organizacijai, kuri, kaip
gimtinės ąžuolas, gobė ir gobia po
savo šakom istorija tapusias asmenybes ir einančius jų pėdsakais“, - rašo
parodos kataloge „Ateities“ žurnalo
redaktorė ir parodos viena iš organizatorių Reda Sopranaitė.
Ji trumpai atibūdina ir Ateitininkų organizacijos istoriją: „Ateitininkai savo šimto metų istorijoje nemažą dalį laiko turėjo veikti slaptai.
Pirmasis tokio veikimo laikotarpis nuo organizacijos įsikūrimo iki nepriklausomybės atgavimo 1918 m., tai
buvo caro valdžios laikai ir vokiečių
okupacija; antrasis - nuo 1933-ųjų,
kada tuometinė valdžia uždraudė visas moksleivių organizacijas išskyrus
skautus; trečiasis - tremties laikotarpis; Lietuvą okupavus Sovietų Sąjungai organizacija persikėlė į Vokietiją,
vėliau - į Ameriką, o mažesnės grupelės ar pavieniai ateitininkai pasklido
po visą pasaulį. 1989 m. ateitininkų
organizacija sugrįžo į Lietuvą. Šiandien ateitininkai ne tik didžiuojasi savo istorija, bet, mokydamiesi iš jos,
stengiasi sudaryti jaunuomenei sąlygas visapusiškai brandinti asmenybę,

VIKTORIJA DANILIAUSKAITĖ
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DAILININKĖ VIKTORIJA DANILIAUSKAITĖ PRIE SAVO DARBŲ PARODOJE ŠV. JONO
GAT VĖS GA LE RI JO JE

ugdyti asmeninę ir bendruomeninę atsakomybę, aktyviai dalyvauti kultūriniame, visuomeniniame ir religiniame
gyvenime“, - rašo Reda Sopranaitė.
Paroda iš Vilniaus, kur veiks
mėnesį, keliaus po Lietuvą - į Pasvalį, Kupiškį, Biržus, Druskininkus,
Panevėžį ir kt.
Šiuo metu užsienio lietuvių
išsaugotą katalikiško jaunimo organizaciją Lietuvoje sudaro Jaunųjų
ateitininkų iki 14 metų, Moksleivių
ateitininkų, Studentų ir Ateitininkų
sendraugių sąjungos, kurias jungia
Ateitininkų federacija. Taip pat fe-

POVILAS ŠIAUČIŪNAS

deracijos viduje veikia smulkesnės
grupės, pvz., studentai vyrai yra susibūrę į „Kęstučio“, studentai medikai - į „Gajos“ korporacijas ir t.t.
Ateitininkų federacija leidžia žurnalą
„Ateitis“, mažiesiems eina žurnalas
„Bitutė“.
Užsienyje gausiausios ateitininkų organizacijos veikia JAV ir
Kanadoje. Chicagos priemiestyje Lemonte, IL, veikia Ateitininkų namai.
Ateitininkų vardas kilo nuo žurnalo „Ateitis“ pavadinimo. Ateitininkų
šūkis - „Visa atnaujinti Kristuje“.
PL inf.

VALERIJONAS V. JUCYS

DALIA GRYBAUSKAITĖ

RIMA GAIŽAUSKAITĖ
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Užuovėją senatvėje galima rasti netoli Vilniaus kalvarijų

GERONTOLOGIJOS IR REABILITACIJOS CENTRAS
Vilniuje, netoli garsiųjų Vilniaus kalvarijų, veikia Amerikos
lietuvių (ypač vyresnio amžiaus) žinomas Gerontologijos ir reabilitacijos centras (GRC) prie Vilniaus universiteto, kur nuolat senatvę leidžia
trys dešimtys mūsų tautiečių iš Vakarų. Čia yra karšę nemažai žinomų
Amerikos lietuvių visuomenininkų.
Kadangi „Pasaulio lietuvis“ nuolat
sulaukia klausimų apie šiuos namus,
nutarėme plačiau apie juos papasakoti apsilankę juose.
Užeiname į svečius ir kalbiname prieš metus į Vilnių, į Gerontologijos ir reabilitacijos centrą, iš
Chicagos priemiesčio Oak Lown,
Illinois valstijos, atvykusį architektą
Konstantiną Zalagėną ir tiesiai šviesiai paklausėme: kaip sekasi, ar galima čia gyventi?
- Gyventi galima, - sako p.
Konstantinas. Nėra kitos išeities,
nes Amerikoje viskas labai brangu.
6 tūkst. dol. kainuoja kambarys su
maistu per mėnesį. Privačiai gal būtų
pigiau, bet gyvenimas ten negaran-
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tuotas - valdžia labai greitai uždaro,
- tai apšvietimas negeras, tai laiptai
ne tokie, tai žiurkę kokią komisija
pamatė. O Lietuvoje man vieno mėnesio gyvenimas su maistu, vaistais
ir medicinos priežiūra kainuoja 3838
litai. Tiesa, dar po keliasdešimt litų
sumoku už telefoną, kabelinę televiziją bei sveikatos draudimą. Taigi
iš viso susidaro apie 4100 litų, arba
1520 dol. Už tuos pinigus aš gaunu
dviejų kambarių butą - miegamąjį,
svetainę ir vonios bei tualeto kambarį. Valgyti einu į valgomąjį, kur
valgome visi kartu.
-Gal Amerikoje sąlygos geresnės? - klausiu.
-Mano kaimynas pusę metų
gyveno pensionate Bostone, Amerikoje, ten turėjo tik vieną kambarį ir
jam nebuvo garantuotas medicininis
aptarnavimas. Jis sako, kad čia daug
geriau. Mums dėl sveikatos priežiūros nėra ko skųstis, dar ir per daug
čia vaistų duoda. Privačiuose slaugos
namuose tiek negautum. Štai nuvežė
mane trims valandoms į Santariškių
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ligoninę sveikatos patikrinti, o išlaikė 3 dienas. Viską patikrino ir rado
susilpnėjusią širdį, sako, reikia įdėti
stimuliatorių. Bet aš nieko nejaučiu.
Man atrodo, kad esu sveikas, tik koją skauda, sunku judėti. Kažkada buvau sutrenkęs, dabar atsiliepia.
-Bet... sako p. Konstantinas, - čia nuobodu. Mano kaimynai
- daugiausia žmonės ant ramentų,
kiti alzheimerio ligos suėsti. Čia iš
viso gyvena 125 įnamiai - dauguma iš Lietuvos, o iš Vakarų - apie
30. Draugų susirasti sunku. Žmonės
nenori bendrauti arba yra neįgalūs.
Mes, atvažiavę iš užsienio, gyvename ir valgome atskirai nuo Lietuvos
įnamių, todėl ir bendrauti yra mažiau galimybių. Daugiausia esame iš
Amerikos, į valgyklą einame tik aštuoniese, nes kiti silpni, sėdi vežimėliuose ir jiems maistas atnešamas į
kambarius. Mūsų žmonės mažai kuo
domisi. Tikėjausi, kad lošiu šachmatais, kortomis, kalbėsim apie politiką, skaitysiu knygas, dalinsiuosi
mintimis. Viso to nėra. Visi pasenę.
Man 92 m. Kitiems - ne mažiau. Šį
pavasarį čia mirė Ona Mikulskienė,
jai buvo 103 metai.
- Bet negalima sakyti, kad
mumis čia nesirūpina - čia administracija labai stengiasi mus linksminti
- dažnai vyksta koncertai, minėjimai,
šventės. Kartą per mėnesį švenčiame
tą mėnesį gimusiųjų gimtadienį, sako K. Zalagėnas.
-Papasakokite apie save, prašau, - kaip susiklostė Jūsų gyvenimas?
-Aš buvau inžinierius-architektas. Kai atvažiavau čia, pamačiau, kad Amerikoje architektų padėtis nelabai kokia. Manot, kad architektas ten gauna statyti namus?
Ne. Savininkas pasamdo ir jis pats
viską daro, tu tik pabraižai. Aš dirbau architektūros skyriuje. Amerikoje koplyčių niekas nestato, kaip
Europoje. Amerikoje namai standartiniai - pagal galiojančius projektus.
Išleistos knygos - paėmei ir pasista-
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tei, - papasakojo p. Konstantinas.
-Mokslus baigiau Lietuvoje,
Kaune. Ir į Vokietiją išvažiavau iš
Kauno. Tėvai liko Panevėžyje. Atsiskyrėm taip staiga, kad negalėjau net
atsisveikinti. 1988 m. buvau atvažiavęs į Lietuvą, nuvažiavau ir į Raguvą, netoli Panevėžio, kur gimiau.
Neatpažinau. Viskas pasikeitę, toks
platus buvęs Nevėžis dabar pasirodė
kaip griovys.
Vokietijoje gyvenau Hanau
stovykloje. 4 metai lagerio gyvenimo. Hitlerio laikais dirbau matininkų įstaigoje, paskui nusiuntė į Lenkiją matuoti žemių. Kai 1945 m.
sausio mėn. prasidėjo ofenzyva, vos
vos ištrūkau, rusai jau buvo apsupę.
Vargas buvo Vokietijoje Hitlerio metais. Neturėjau pasiėmęs nei rūbų,
nei batų...
Pagal kontraktą išvažiavau į
Kanadą. Davė kirką, lopetą ir kask
akmenis - ar tu operos dirigentas, ar
tu muzikas - nesvarbu. Ir taip visus
metus. Kitokio darbo nebuvo. Paskui 3-4 metus dirbau fabrike. 1957
m. atvažiavau į Ameriką, čia nebereikėjo taip vargti, galėjau dirbti pagal profesiją. Dirbau atominių stočių
statybose. Paskutinis projektas buvo
Ohio. Labai didelis projektas. Nebaigėme, žalieji užprotestavo, nors dabar gal jau ir veikia. Dabar Lietuva
turi didelę problemą - lietuviai galvoja, kad greitai pasistatys atominę
stotį. To negali būti - labai brangus
reikalas. Kur dideli pinigai, didelė ir
korupcija.
-Politika domitės?
-Mano gyvenimas - politika.
Lietuvoj viskas blogai - visi vagia,
viskas baisiai brangu, niekas nenori dirbti. Mes prie Smetonos ne taip
dirbome. Smetoną dabar laiko kraugeriu, nors mes to nematėm, buvo
geriau kaip dabar. Žinoma, spaudoje
nebuvo galima visko rašyti. Ir dabar reikėtų susičiaupti prieš Rusiją,
jos nepykdyti, - sako K. Zalagėnas,
nustebindamas tokiu praktišku požiūriu, kurį mums perša ir Europa.
Matyti, kad tie, kurie taip kalba, negyveno 50 metų po didžiosios kaimynės padu.

VYTAUTAS IGNAS 2007 M. VASARĄ SAVO PARODOS KAUNE METU SU ŽMONA
BIRUTE
Pažintis su dailininku Vytautu Ignu
Žinojau, kad Vilniaus geron- magistro laipsniu.
tologijos ir reabilitacijos centre gy1950 m. emigravo į JAV. Apsivena garsus dailininkas iš Amerikos stojo Chicagoje, IL. Keletą savaičių
- tapytojas ir grafikas Vytautas Ignas dirbo skerdykloje, vėliau - tvirtiniir tikėjausi čia su juo susipažinti. mo detalių fabrike. Vakarais mokėsi
Užtikau juos su žmona Birute Ignie- pas Amerikos lietuvį, garsų Amerine prie vakarienės stalo valgykloje. kos dailininką A. Elskų vitražų techPakvietė į butą. Jie taip pat gyvena nikos.
dviejų kambarių bute, kaip ir kai1951 m. dirbo Karl Heckert
mynas Konstantinas. Pasikalbėjome Stained Glass Studio. 1952-1957 m.
apie gyvenimą.
apsigyveno Clevelande, OH, dirbo
Vytautas Ignas - žemaitis. Gi- įvairiose vitražų dirbtuvėse. Kurdamė jis 1924 m. Raseinių rajono Za- mas projektus bendradarbiavo su A.
cižos kaime, Jono Ignatavičiaus ir Valeškos dekoratyvinės dailės stuMonikos Žemaitytės šeimoje. Gim- dija Chicagoje. 1958-1962 m. ganaziją baigė Vilniuje. Nuo 1941 m. vo JAV pilietybę. Buvo Babcock &
studijavo Vilniaus dailės akademi- Wilcox bendrovės braižytojas dizaijoje. Parodose dalyvauja nuo 1942 neris. 1959 m. susituokė su Birute
m. Baigiantis II Pasauliniam karui, Dargyte Daukantiene. 1962-1972 m.
1944-aisiais, emigravo į Vakarus. persikėlė į New Yorką. 1962 m. tapo
Gyveno Vokietijoje, Hanau tremti- New Yorko lietuvių dailininkų sąnių stovykloje (netoli Frankfurto). jungos nariu. Trejus metus dirbo Jo1946-1948 m. meno studijas tęsė nynas & Shepherd Art Studio (švenFreiburge (Vokietijoje), Ecole des tyklų interjerai, vitražas, mozaika),
Arts et Métiers (Dailės ir amatų mo- vėliau, kaip laisvas menininkas, kūkykla, labiau žinoma kaip Freiburgo rė vitražų projektus Duco studijai.
meno mokykla). Tapybos mokėsi pas Priimamas į Philadelfijos grafikos
V. Vizgirdą ir A. Valešką, piešimo - klubą (The Print Club of Philadelppas V. K. Jonyną ir V. Kasiulį. 1948 hia, PA). 1965-1967 m. buvo New
metais baigė mokyklą dailiųjų menų Yorko tarptautinės galerijos (Gallery
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International, New York, NY) narys.
Ruošėsi būsimai parodai Vilniuje.
1970-1972 m. Catan-Rose Institute
of Art (Jamaica, Long Island, NY)
dirbo grafikos ir dizaino instruktoriumi. 1971 m. trumpam atvyko į
Lietuvą. Čia jam, sako, ypač patiko
dail. A. Gudaičio namai Palangoje,
buvę nuošaliai nuo miesto šurmulio, todėl grįžęs į JAV menininkas
išsikėlė į Ashfordą (Connecticuto
valstijoje), įsikūrė toliau nuo didmiesčių, lietuvių gyvenamoje „Giraitėje“. Norėdamas turėti daugiau
laisvo laiko įsidarbino sunkvežimio
vairuotoju, o 1985 m. išėjo į pensiją
ir atsidėjo kūrybai bei žvejybai.
1982 m. pelnė JAV Lietuvių
Bendruomenės Kultūros tarybos dailės premiją. 1989 m. tapo Lietuvos
dailininkų sąjungos Garbės nariu.
Ponia Birutė Ignienė su liūdesiu rodė savo išpuoselėtos sodybos,
kurią pardavę grįžo į Lietuvą, nuotraukas. Ten liko daug gražių prisiminimų.
Lietuva plačiau apie Vytauto
Igno kūrybą sužinojo tik 1970 m.,
kai Vilniuje buvo surengta jo kūrybos paroda. Iš žymiausių jo kūrinių
paminėtinos kompozicijos „Gyvybės
medis“, „Klouno pasaulis“, „Žmogus ir paukštis“, akvarelės, estampai
„Senoje žemaičių koplyčioje“, „Žvejai“, „Moteris su gitara“.
Dailininko kūrybiniame kelyje didžiausios įtakos turėjo Justinas
Vienožinskis, Antanas Gudaitis, Telesforas Valius, Viktoras Vizgirda.
Lietuvos dailės muziejus išleido knygą-albumą „Vytautas Ignas“.
Tapytojas, taip pat žemaitis, Aloyzas
Stasiulevičius Vytauto Igno kūrinius
yra pavadinęs „skaistumu šviečiančiais paveikslais“.
O pats dailininkas prisipažįsta: „Man pačiam didžiausią įtaką padarė liaudies menas. Jo klasiškumas
ir kartu primityvumas mane labai
žavi, jis atsispindi visoje mano kūryboje“.
Nepriklausomos Lietuvos metais V. Igno tapybos ir grafikos kūriniai parodomis apkeliavo visą Lietuvą - juos matė Vilniaus, Kauno,
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Klaipėdos, Juodkrantės, Ukmergės ir kt. vietovių meno mylėtojai. Viena pastarųjų parodų buvo
surengta 2007 m. Nacionaliniame
M.K.Čiurlionio dailės muziejaus
Kauno Paveikslų galerijoje. Ekspozicija buvo paremta 2006-aisiais muziejui dailininko dovanota daugiau nei šimto savo darbų
kolekcija. Šalia didžiulių tapybos
drobių, ekspresyvių grafikos estampų galima buvo pamatyti ir
guašu atliktų darbų, spalvotų eskizų tušu.
„Igno grafika artimesnė
dekoratyviniams menams - matyt, atsiliepė ilgametis dailininko
darbas vitražo srityje. Tapyboje
jis nuoširdesnis, jausmingesnis
ir originalesnis, džiugina vidine laisve, idėjomis ir nevaržomu
sprendimų pasirinkimu. Impulsyvi daugiasluoksnio kolorito ir potėpių kalba nuolat primena, kad
dailininką išaugino ekspresionizmo
amžius, perėmęs impresionizmo patirtį. Drobėse atsiskleidė romantiška
ir lyriška dailininko siela. Jose viskas žydi, klesti, pasaulis pripildytas
gėlių, paukščių, skrajojančių angelų,
o svarbiausia - meilės ir minties polėkio, nesvarbu, ar tai būtų šeimos,
ar vienišo klouno gyvenimas, ar vaikiškas sapnas, ar romantiška skraiste
apgaubtos piemenėlio dienos.
Skaidrios nuotaikos Igno menas, jo pomėgis žaisti, improvizuoti,
juokauti ir valiūkiškai išdykauti, o ne
tik gedėti ar liūdėti, paskendus istorinėje savigraužoje, praplečia mums
tapusią įprasta tradicijų sampratą,
pakoreguoja ribotas išvadas apie lietuvių liaudies meno dramatišką cha-

VYTAUTAS IGNAS. ŽEMAITIJA
rakterį kaip išskirtinį bruožą.
Gyvendamas toli nuo Lietuvos, Ignas yra itin jautrus viskam,
kas lietuviška, baltiška, kas išskiria mūsų kultūrą iš kitų. Įkvėpimo
ir išminties jis semiasi iš gaivaus
liaudies meno šaltinio - jo darbuose
ypač daug sąsajų su turtinga žemaičių tautodaile. Tačiau meninį tautos
palikimą jis perkuria pasitelkdamas
kūrybinės improvizacijos galimybes. Vytauto Igno kūryba kaip patikimas tiltas jungia senąją baltiškąją
pasaulėjautą su XX a. profesionaliojo meno siekiais“. Taip apie Vytauto
Igno kūrybą rašo dailėtyrininkė Nijolė Tumėnienė monografijoje „Vytautas Ignas“, 2001.
Audronė V. Škiudaitė

Apie Gerontologijos ir reabilitacijos centrą
Užsieniečiai čia priimami gy- pės - dainavimo, giedojimo, po kalventi tik turintys Lietuvos pilietybę bių koplyčioje, pokalbių sek ly čio je,
arba lei dimą nuolat gyventi. Ke- klasikinės muzikos mylėto jų, teat ro
lių pastatų komplekse yra koncer- mylėtojų, sveikos gyvensenos pro patų salė, biblioteka, sporto salė, kur guotojų ir kt.
specialis tams prižiūrint gyventojai
Gerontologijos
ir
sportuoja, koplyčia, kirpykla. Dirba reabilitacijos centro adre sas: Kaldaugelio profesijų specialistai - ma- varijų gatvė, 323, Vilnius LT-08420.
sažuotojai, socialiniai darbuotojai,
Tel. 2777745, fax. 2700538.
gydytojai ir slaugytojai ir kt. Cen- email: grc@ktl.mii.lt
tre veikia įvairios laisvalaikio gru-
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Aštuntasis Valdovų rūmų paramos vakaras
2008-11-06 Valdovų rūmų
paramos fondas Taikomosios dailės
muziejuje, Vilniuje, surengė aštuntąjį tradicinį Valdovų rūmų paramos
vakarą. Paramos vakaruose lėšos
jau buvo renkamos radiniams, spaudams, gobelenui restauruoti, krosnies
atkūrimui finansuoti. Šis vakaras
buvo skirtas Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų pietų korpuso antrojo aukšto Renesanso epochos sosto
salės sienų tapybinio frizo atkūrimo
projektui bei jo finansavimui.
Valdovų rūmų salėje (žemutinėje reprezentacinėje salėje) numatomas atkurti frizas, kaip būdingas
Renesanso interjerų puošybos akcentas, apjungiantis visą patalpos erdvę
ir rezonuojantis su kitais jos dekoro elementais, plafonais, portalais,
židiniais. Heraldiniai motyvai turės
pabrėžti patalpos reikšmingumą ir
paskirtį. Frizo heraldika pasirinkta
iš 1555 m Vilniuje sukurto herby-

no, vadinamo Stemmata Polonica,
o herbinių skydų jungtys - iš Bonos
Sforzos maldyno miniatiūrų. Būtent
šių dekoro elementų pasirinkimas
grindžiamas tuo, kad jie atitinka laikotarpį, kurį siekiama reprezentuoti
„sosto“ menėje, juolab neatmestina prielaida, kad šio rato ar panašių
estetinių nuostatų dailininkai galėjo
darbuotis dekoruojant Žemutinės pilies sales.
Tradicinėje informacinėje paramos vakaro dalyje, naudodamos
vaizdinę medžiagą, architektė Vida
Povilauskaitė ir architektė restauratorė Audronė Kaušinienė vakaro svečiams pristatė tapybinio frizo projekto schemą bei detaliai nupasakojo
sudėtingą sienų tapybos atkūrimo
techniką. Anot pranešėjų, frizą ketinama atkurti ne kaip naują, šviežiai
nutapytą interjero akcentą, o suteikti
jam „istoriškumo“ atspalvį, parenkant atitinkamas atlikimo technikas.

Numatyta nutapyti frizo fonus, pagrindinius elementus, heraldinius ir
ornamentinius motyvus, modeliuojant juos puantelio metodu, prisilaikant XVI a. vidurio-antrosios pusės
Renesanso epochos stilistikos.
Vakarą vedė aktorius Darius
Rakauskas, kuris vasaros metu puikiai atlikdavo šauklio vaidmenį fondo rengiamose Valdovų rūmų ceremonijose Katedros aikštėje, prie Valdovų rūmų. Lietuvos valdovų rūmų
atkūrimo apžvalgą trumpai pristatė
VĮ „Vilniaus pilių direkcijos“ direktorius Saulius Andrašūnas, kurią
papildė ir išbaigė vakaro svečiams
demonstruojamas žurnalisto ir režisieriaus Broniaus Slavinsko filmas
„Valdovų rūmų atkūrimo kronika.
6-oji dalis“. Filmo demonstravimo
metu vakaro svečiams buvo pasakojama apie Valdovų rūmų teritorijoje
atliekamus archeologinius kasinėjimus, radinių restauravimą, numato-
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„VIDURAMŽIŲ

PA SIUN TI NIŲ “ ŠO KIŲ PRO GRA MOS DA LY VIAI

mus atkurti interjerus bei sienų tapybinio frizo projektą.
Valdovų rūmų paramos fondo pastarųjų, 2008, metų veiklą apžvelgė fondo direktorius Edmundas
Kulikaukas. Išsamiai pristatęs fondo tikslus, uždavinius bei veiklos
kryptis direktorius, papasakojęs apie
reikšmingiausius fondo veiklos įvykius. Fondas yra įsipareigojęs finansuoti ne tik žemutinės reprezentacinės salės frizos atkūrimą, bet taip pat
šios salės koklinę krosnį. Valdovų
rūmų paramos komitetas JAV, vadovaujamas vienos iš fondo steigėjų, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
pirmininkės Reginos Narušienės, finansuos gretimos gotikinės salės atkūrimą, įskaitant grindis ir koklinę
krosnį.
Informacinę vakaro dalį užbaigė Valdovų rūmų Statytojų diplomų rėmėjams įteikimas. Valdybos
pirmininkas Algirdas Vapšys įteikė
Statytojo diplomus penkiems rėmėjams, palaikiusiems Valdovų rūmų
atstatymo idėją. Didžiojo statytojo
diplomas įteiktas bendrovei „Maxima LT“, UAB už 100 000 litų paramą, skirtą vienos renesansinės krosnies atkūrimui. UAB ,,Taurakalniui“
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įteiktas Garbės statytojo diplomas už
daugiau kaip 10 000 litų paramą, suteiktą fondo renginių metu. Penkiais
Valdovų rūmų Statytojų diplomais
pagerbti bendrovės ir fiziniai asmenys, paaukoję po 1000 litų - UAB
„Grūstė“, AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“, Liudvika Saveikytė, Juozas Varkala ir Jūratė Bagdžiūnienė.
Renginio organizatoriai po
tradicinės informacinės dalies vakaro svečius bei Valdovų rūmų rėmėjus
pakvietė pabendrauti bei maloniai
praleisti laiką, mokantis šokti skambant to laikmečio muzikai, viduramžių šokius su Trakų pilies brolijos
„Viduramžių pasiuntiniai“ bei Vilniaus licėjaus mokiniais. Nemažai
svečių įsijungė į smagius viduramžių šokius. Dėvėdami ano laikotarpio rūbais šokėjai ir moksleiviai papuošė renginį ir sužavėjo svečius.
Rėmėjai buvo apdovanoti keliasdešimčia prizų. Apdovanojimus
įteikė aktorius Darius Rakauskas
su Dalia Gruodiene, viena iš Fondo steigėjų. Tarp ypatingiausių prizų
buvo dailininkės Vijos Tarabildienės
kūrinys iš ciklo „Istorijos fragmentai“ - „Barbora Radvilaitė“ ir Rimto Tarabildos kūrinys ,,Dubingių
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piliakalnis naktį“. Dailininko Adomo Galdiko tapybos darbą dovanojo Beatričė Kleizaitė Vasaris, viena
iš fondo steigėjų. Net keturis prizus
padovanojo Jūratės Kazickaitės įmonė ,,Jūratės akmenėliai“; vienas buvo jos sukurtas įspūdingas vėrinys.
Autorius Marius Jovaiša padovanojo savo nuotraukų albumą ,,Neregėta Lietuva“, o Elektroninės leidybos
namai - tris kompaktinius diskus
,,Idomioji istorija“. Du prizai buvo
1979 m. skulptoriaus Vytauto Kašubos sukurti Vilniaus universiteto 400
m. jubiliejaus medaliai, anksčiau
dovanoti kaliforniečio dr. Leopoldo
Trečioko. Prizus dovanojo restoranai „Sues Indian Raja“ ir ,,Zoe‘s“,
kelionių agentūra ,,Visit Lithuania“
ir fondas.
Aštuntajame Valdovų rūmų
paramos vakare apsilankė per 180
garbingų svečių. Vakaro metu surinkta daugiau kaip 7000 Lt sienų
tapybos atkūrimui paremti. Anksčiau jau aukoję prezidentas Algirdas
Brazauskas ir ponia Kristina Brazauskienė šio renginio metu skyrė
po 1000 Lt auką.
Valdovų rūmų paramos
fondo informacija
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Gyvenimo kaitos ženklai

„Aš nedažnai nuvažiuoju prie
jūros. Paskutinį kartą buvau su tėvais Šventojoje gal prieš trejus metus. Vakarais mes kasdien eidavome
į kopas palydėti saulės. Saulė pamažu nirdavo į jūrą, nudažydama debesis raudona spalva. Nepakartojamas
vaizdas ir jausmas! Vienoje dailės
mokytojo Rimanto Kisieliaus nuotraukų aš vėl išvydau jūrą su besileidžiančia saule. Ši nuotrauka man sukėlė daug šviesių prisiminimų apie
prabėgusią vasarą“. Marija
„Šioje parodoje daug gražių
nuotraukų apie gamtą įvairiais metų
laikais. Man jos visos patiko, ypač
sraigė, ropojanti augalo stiebeliu“.
Ana
„Pasižiūrėjau mokytojo Rimanto fotografijų parodą. Pati mėgstu fotografuoti, todėl visada įdomu
pamatyti, kaip kuria kiti. Labiausiai
įsiminė nuotrauka, kurioje užfiksuota mergina, sėdinti vakare ant lieptelio prie ežero. Labai romantiška,
graži nuotrauka, iš kurios dvelkia
vakaro ramybė, susimąstymas, tyla... Ačiū mokytojui už šiltą, gražią
parodą, linkiu kūrybinės sėkmės“.
Ramunė
„Man nelabai patiko ši paroda. Sutinku, kad viskas labai gražu:
gėlytės, drugeliai, boružės, bitės,
voratinkliai, saulėlydžiai, rasos ar
lietaus lašai ant medžių šakų... To-

„LIETUVIŲ NAMŲ“ MOKINUKĖS

kių vaizdų ir nuotraukų mes matome dažnai. Bet menininko paskirtis
- pamatyti pasaulį kitaip, originaliai,
savitai. Čia to neradau, todėl linkiu
mokytojui Rimantui rasti savo kelią
jo pasirinktoje srityje“. Jonas
Tai žiupsnelis Vilniaus vidurinės mokyklos „Lietuvių namai“
moksleivių atsiliepimų apie S. Stanevičiaus vidurinės mokyklos dailės
mokytojo Rimanto Kisieliaus fotografijų parodą, surengtą „Lietuvių
namuose“.
Rimanto nuotraukose - sustabdytos metų laikų akimirkos. Jo
nuotraukos - tai paprasti, geranoriški, nuoširdūs, šilti laiškai savo šeimai, mokiniams, kolegoms, mums
visiems. Išsiskleidusiame žibuoklės
žiede, žolės stiebelyje, siekiančiame
šviesos, smilgoje iš vaikystės pievų,
rasos karolių trapume, lengvame ir
elegantiškame drugio sparnų plazdėjime, šerkšno raštuose ar žiemos
šaltyje sustingusiame paslaptingame
vandens pėdsake, mažos mergytės
delnuose ar didmiesčio langų stikluose atrandi gyvenimo kaitos ženklus, ir tas atradimo džiaugsmas sušildo, nuramina, įkvepia sielą.
„Nesu profesionalus fotografas. Tai tik pomėgis iš vaikystės, kai
už sutaupytus kišenpinigius įsigijau
pirmąjį fotoaparatą „Smena“. Mane
visada žavėjo besikeičianti gamta ir

kameros magija“. Taip parodos anotacijoje prisistato autorius. Rimantas
mielai dalijasi su mumis tuo, kas jam
svarbu ir brangu. Jis savo laiką aukoja ne tik vaikams, bet ir kūrybai.
Šia paroda mokytojas tarsi ragina
mus visus sustoti, pasidžiaugti kartu
su juo. Skubėdami gyventi, lenktyniaudami su laiku ir vienas su kitu,
vaikydamiesi materialinės gerovės,
gardesnio kąsnio, puošnesnio rūbo, automobilio ar ištaigingesnio
namo, mes nerandame laiko pabūti
su savimi, pasigėrėti gamta, pamąstyti, koks trapus ir trumpas mūsų
gyvenimas. Mes pamirštame savo
artimuosius, savo vaikus, net patys
save. O juk viskas, kas svarbiausia
ir gražiausia, yra greta mūsų, tik sugebėkime su meile pažiūrėti į dangų,
medį, paukštį, gėlę, į savo artimą.
Kiek aplink žavesio, kiek spalvų ir
garsų! Tik suartėjęs su gamta žmogus suvokia tikrąją gyvenimo esmę
ir pilnatvę.
Perskaičiusi atsiliepimus apie
mano kolegos Rimanto Kisieliaus
fotografijų parodą apsidžiaugiau,
kad gyvenimo kaitos ženklai atsispaudė „Lietuvių namų“ moksleivių
širdyse.
Živilija Šimelevičienė
Vilniaus vidurinės mokyklos
„Lietuvių namai“ dailės mokytoja
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Pasaulio lietuvių archyve padirbėjus

Nors Irenos Mikuličienės, Nacionalinio muziejaus Vilniuje Naujausiųjų laikų skyriaus
vedėjos, stažuotė Chicagoje veikiančiame Pasaulio lietuvių archyve prie Lituanistinio tyrimo
centro baigėsi prieš metus, bet įspūdžiai neišblėso, jie gyvi ir šiandien apmąstomi, parsivežtą medžiagą papildo Amerikoje sutikti lietuviai. Paprašėme Irenos Mikuličienės papasakoti
apie Pasaulio lietuvių archyvą ir savo atradimus jame.

JAUNIMO CENTRAS IR JĖZUITŲ VIENUOLYNAS, KUR ĮSIKŪRĘS PASAULIO LIETUVIŲ
AR CHY VAS

IRENA MIKULIČIENĖ
ANGELĘ KATILIENĘ
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LIE TU VIŲ TARY BOS VEI KĖ JĄ

Lituanistikos tyrimų ir studijų centro darbuotojai pasitiko mane
labai draugiškai, maloniai priėmė,
apgyvendino, visokeriopai manimi
rūpinosi. Aprodė Chicagos ir priemiesčių įžymybes, lietuvių būrimosi
centrus, supažindino su pačiu Jaunimo centru ir, žinoma, su Pasaulio
lietuvių archyvu. Papasakojo, ką turi
ir kuo galėtų padėti. Paskui prasidėjo darbas. Mano tikslas buvo kaip
galima daugiau susipažinti su archyvais ir kaip galima daugiau parsivežti medžiagos savo muziejui - Lietuvos vardo 1000-mečio parodai bei
leidiniui. Na, ir, žinoma, norėjosi
kažkiek padėti pačiam Pasaulio lietuvių archyvui tvarkant naujai gautą medžiagą, nes, matant, kaip jiems
trūksta darbo rankų, norėjosi padėti
ir nors kažkiek atsidėkoti už svetingumą.
Man atvykus buvo atsivežtas
buvusio Lietuvių veteranų sąjungos
„Ramovė“ veikėjo Edmundo Vengiansko, už visuomeninę veiklą Lietuvos prezidento 1995 m. apdovanoto Lietuvos Didžiojo kunigaikščio
Gedimino Riterio kryžiumi, didžiulis
archyvas iš Union Pier, Michigano
valstijos. Porą kartų vežant daiktus
Vengianskų sodyboje teko lankytis ir
man. E. Vengianskas namuose buvo
įsirengęs muziejėlį, kuriame kaupė
jo vadovaujamų organizacijų archyvus, muzikos ir įvairių renginių įrašus, fotografijas, tautinę atributiką.
Medžiagą E. Vengianskas pradėjo
rinkti dar Vokietijoje, gyvendamas
pabėgėlių stovyklose ir tęsė šį darbą
atvykęs į Ameriką. Jam mirus žmona
visą jo sukauptą medžiagą, didžiulę biblioteką ir asmeninius daiktus
atidavė Pasaulio lietuvių archyvui.
Tąja medžiaga archyvo darbuotojai
užklojo keletą kambarių ir reikėjo greitai ją sutvarkyti. Šio darbo ir
ėmiausi. Per du mėnesius, kuriuos
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CHICAGOS PRIEMIESTYJE LEMONTE, IL, PRIE PAMINKLO PARTIZANŲ MOTINAI.
SKULPTORIUS R. MOZOLIAUSKAS
praleidau centre, spėjau archyvą su- nos muziejuose saugoma medžiaga.
tvarkyti ir padaryti jo aprašą - susi- Žinoma, kad pritrūko laiko geram
darė apie 850 pozicijų.
susipažinimui. Medžiagos ten yra laDarbas archyve man buvo bai daug ir įvairios. Archyvai nuolat
naudingas. Atradau sau naudingų fo- pildomi, nauja medžiaga vis plaukia
tografijų, pasidariau jų kopijas. Ga- ir laisvai ja naudotis darosi vis sudėlėjau patikslinti ir nauja informacija tingiau. Archyvui reikia pagalbininpapildyti jau turimą mūsų muziejuje kų. Dėl to centras nuolat priima viemedžiagą. Naudodamasi proga, kad ną kitą specialistą iš Lietuvos, kurie
esu čia ir turėdama laisvo laiko, pra- jiems padėtų tą medžiagą tvarkyti.
bėgom susipažinau su Pasaulio lietuTeko pačiai susitikti su kai kuvių archyve saugomais personalijų ir riais žmonėmis. Lietuvos prezidento
organizacijų fondais, Stasio Budrio Aleksandro Stulginskio dukra Aldofotografijų ir Žilevičiaus-Kreivėno na Juozevičienė perdavė parvežti į
muzikologijos archyvais, Ramovė- Lietuvą savo tėvų laiškus, dokumennų laisvės kovų ir Lietuvių medici- tus ir net keletą asmeninių šeimos

daiktų Signatarų namams Vilniuje.
Likusią medžiagą žadėjo atvežti jos
vaikai, važiuodami svečiuotis į Lietuvą. Baleto artistas Jaunutis Puodžiūnas kuklindamasis į Jaunimo
centrą atnešė dvi fotografijas, tačiau
po kurio laiko, man jau grįžus namo,
visą pluoštą atsiuntė paštu. Susipažinau su žurnalistu ir fotografu Edvardu Šulaičiu, su ALTV steigėju Arvydu Reneckiu, visuomenininku, 1939
m. atvykusiu į pasaulinę parodą New
Yorke ir likusiu čia visam laikui, Algiu Regiu. Lietuvių Bendruomenės
veikėja Marija Remienė mūsų Nacionaliniam muziejui perdavė dalį
savo archyvo, tačiau asmeniškai su
ja susipažinau tik čia, Chicagoje, ir
patyriau jos dėmesį bei globą. Jos
dėka susipažinau su „Draugo“ redakcija, dalyvavau keliuose Lietuvių Bendruomenės renginiuose.
Bendruomenės veikėjas, ilgametis
Lietuvių operos tarybos pirmininkas
Vaclovas Momkus muziejui padovanojo komplektą operos programų ir
asmeninių fotografijų.
Lankiausi pas fotomenininką
Algimantą Kezį, kuris muziejui padovanojo savo leidinių, plakatų, fotografijų ir maloniai sutiko ateityje
Nacionaliniame muziejuje suruošti
parodą. Bendravau su fotografu Jonu
Tamulaičiu, kuris mūsų muziejui yra
padovanojęs daug savo fotografijų.
Peržiūrėjau jo gausų fotografijų archyvą, didžiulį pluoštą ir atsivežiau.
Dalyvavau popietėje „Seklyčioje“, kur turėjau progos papasakoti apie Nacionalinį muziejų, apie
išeivijos fondą, apie mūsų darbus,
planus ir apie savo kelionės tikslą.
Po to prie manęs priėjo keletas susidomėjusių žmonių. Viena jų - Angelė Leščinskienė, prieš keletą metų
į Chicagą atvykusi iš Brazilijos. Jos
tėvai į Braziliją atvyko dar tarpukariu. Ji perdavė muziejui medžiagos
apie Brazilijos lietuvius. Su ja dabar
susirašinėjame.
Lankiausi Šv. Kazimiero vienuolyne, kurio patalpose 1946 m.
buvo padėtas kaupti archyvas, vėliau
pavadintas Pasaulio lietuvių archyvu
(1950 m.) ir tik 1975 m. persikraus-
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KAZIMIERIEČIŲ VIENUOLYNO

MU ZIE JŲ AP RO DO SES .

TERESĖ PAPŠYTĖ

INTERNATIONAL FRIENDSHIP GARDENS. EGLĖS IR PAMINKLAI LIETUVOS PREZIALEKSANDRUI STULGINSKIUI, DR. KAZIUI GRINIUI IR ANTANUI SMETONAI
MICHIGAN CITY, MICHIGANO VALSTIJA
DEN TAMS
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tęs į Jaunimo centrą. Vienuolyną ir
jame esantį muziejėlį svetingai aprodė sesuo Teresė Papšytė, dovanų
įdėjusi pačių vienuolių keptos duonos.
Lankiausi Balzeko lietuvių
kultūros muziejuje, kuriame maloniai priėmė Lietuvos garbės konsulas Palm Beach, Floridoje, Stanley
Balzekas ir muziejaus direktorė Rita
Janz. Jie mūsų muziejui padovanojo
kelias ankstyvosios lietuvių emigracijos fotografijų kopijas.
Du mėnesiai Chicagoje prabėgo labai greitai. Užsimezgė kontaktai su žmonėmis, parsivežiau apie
650 nuotraukų kopijų. Dalis fotografijų yra iš Lotynų Amerikos lietuvių
bendruomenių gyvenimo, jų mūsų
muziejui kaip tik labai trūko. Dalis
yra iš ankstyvosios emigracijos, tačiau didžioji dauguma - iš lietuvių
perkeltųjų asmenų (DP) stovyklų
Vokietijoje 1945-1949 m. Mane ta
tema ypač domina, todėl labai džiaugiuosi Pasaulio lietuvių archyve surasta medžiaga. O fotomedžiaga pati
įvairiausia - vaikų darželiai, mokyklos, specialūs kursai, stovyklų
vaizdai, buitis, įvairių organizacijų
renginiai, atskirų veikėjų ir šeimų
nuotraukos. Ir labai plati geografija
- visos trys okupacinės zonos: anglų,
amerikiečių ir prancūzų.
Be archyvinės medžiagos, Lituanistikos tyrimų centras muziejui
padovanojo Bostono enciklopedijos
komplektą, Br. Kviklio „Mūsų Lietuva“ keturtomį ir dar keliasdešimt
įvairių leidinių muziejaus bibliotekai. Taigi, grįžau turtinga.
Manyčiau, kad kelionė pasisekė visapusiškai. Už tai norėčiau
padėkoti mane į kelionę pastūmėjusiems žmonėms. Už sudarytas puikias sąlygas darbui norėčiau padėkoti Lituanistikos tyrimo ir studijų
centro vadovui prof. Jonui Račkauskui, PLA direktorei Skirmantei Miglinienei ir visiems, dirbantiems Jaunimo centre.
Na, o grįžusi toliau rengiuosi
Lietuvos vardo 1000-mečio parodai,
kurioje svarbią vietą užims ir išeivijos gyvenimas bei veikla.

Tautinių mažumų ir išeivijos departamente

Didvyrių pramintais takais

KELIONĖS-SEMINARO DALYVIAI
Kiekvienos tautos istorija yra
jos gyvavimo, kūrybos, jos įsitvirtinimo, savęs supratimo ir realizavimo
pasaulio raidoje istorija. Čia tauta
reiškiasi kaip civilizacijos subjektas,
o valstybingumas yra viena šios raiškos sąlygų.
1009 metais šventojo Brunono krikšto misija pasiekė Lietuvą.
Kvedlinburgo (Quedlinburg) - Harco kalnų papėdėje esančio Vokietijos
miesto metraščiuose (Annales Quedlinburgenses) pirmą kartą buvo paminėtas Lietuvos vardas.
Artėja 2009-ieji - Lietuvos
vardo paminėjimo tūkstantieji metai.
Ši svarbi valstybei sukaktis vienokiu
ar kitokiu būdu paliečia kiekvieną
Lietuvos pilietį. Gyvenimas globalizuotame pasaulyje kelia naujus iššūkius tiek atskiroms valstybėms, tiek
ir jų piliečiams. Todėl dažnas savęs
klausiame: kaip turime ugdyti jaunąją kartą, kad ji taptų aktyvi ir kūry-

binga, kad mūsų jaunuomenė galėtų
jaustis laimingais ir reikalingais savo šaliai piliečiais.
Minint Lietuvos tūkstantmetį
Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas (TMID) prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės jau kelerius
metus iš eilės organizuoja edukacines pažintines keliones-seminarus
Rytų Lietuvos pedagogams. Kviečia
į konferencijas, seminarus, kelia mokytojų kvalifikaciją. Departamento
Tautinių mažumų skyriaus Lietuvos
programos poskyrio vedėjo Alfonso
Kairio teigimu, mūsų jaunajai kartai
privalu padėti suprasti tūkstantmečio reikšmingumą ugdant jų savimonę, pilietiškumą, tautinį identitetą,
pasididžiavimą savo šalies istoriniu
paveldu, prisimenant iškilių žmonių
pasiaukojimą ir žygdarbius, garsinant Lietuvos vardą. Ir pirmiausia
tai daryti turėtų mokytojas - žmogus,
kuris susitinka su mažuoju Lietuvos

piliečiu ir lydi jį pažinimo keliu.
Spalio 8-11 dienomis TMID
organizavo edukacinę pažintinę kelionę-seminarą „Dviejų tautų istorija
jungia ir tautas, ir žmones“ maršrutu
Vilnius-Myslibužas-Pščelnikas-Ščecinas-Vilnius. Į kelionę seminarą
vyko Vilniaus apskrities (Ignalinos,
Šalčininkų, Švenčionių, Trakų, Vilniaus rajonų, Visagino miesto) 43
pedagogai ir švietimo skyrių darbuotojai.
Kirtus Lietuvos-Lenkijos sieną kelionės-seminaro dalyvius pasitiko Augustavo miestas. Paminėtina,
kad iki Liublino unijos Augustavas
buvo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorijoje. 1561 m. gegužės 16 d. Žygimantas Augustas,
suteikdamas Magdeburgo teises, pavadino miestelį Augustavu. Tačiau
1569 m. sieną tarp Lenkijos ir Lietuvos nustačius Netės upe Augustavas
atiteko Lenkijai, nors miesto kapinės
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ŠČECINO ŠV. JOKŪBO

APAŠ TA LO AR KI KATED RA BA ZI LI KA , KU RIO JE YRA LIE TU -

VIŠ KA KOP LY ČIA

reikšmingus ir Lietuvai, ir Lenkijai,
atskleidė dviejų tautų reikšmingas
sąsajas, turėjusias įtakos formuojan-

tis Lietuvos ir Lenkijos valstybėms.
Po paskaitos seminaro kelionės dalyviai dalyvavo diskusijoje.
Pirmosios dienos vakaras mus
pasitiko Brodnicoje. Lenkijos Kujavijos-Pamario vaivadijoje - tai vienas gražiausių Lenkijos miestų. Jį
supa puiki gamta, nuostabūs kraštovaizdžiai. Brodnicoje išlikusios XIII
a. kryžiuočių pilies liekanos su virš
miesto iškilusiu bokštu. Trakų vidurinės mokyklos direktorius Marian
Kuzborski patikino, kad Brodnicos
muziejus bendradarbiauja su Trakų
salos pilies muziejumi. Trakiškiai
ir miesto svečiai turėjo progos susipažinti su Brodnicos fotomenininkų
paroda, demonstruota Trakų salos
pilies muziejuje.
Antrą kelionės dieną seminaro
kelionės dalyviams buvo pristatytas
naujas žinomo televizijos operatorius, Lietuvos žurnalistų sąjungos
nario kauniečio Stasio Dargio drauge su Lietuvos aviacijos muziejaus
bendradarbiu Jonu Čepu sukurtas
dokumentinis filmas „Lituanicos“
didvyriai amžinai gyvi“. Dviejų va-

PAMINKLINĖ LENTA DARIUI IR GIRĖNUI AT MIN TI Š ČE CI NO AR KI KATED RO JE
liko Lietuvos pusėje.
Lektorė, Švenčionių r. Švenčionėlių gimnazijos istorijos mokytoja Daiva Uzialienė skaitė paskaitą
„Dviejų tautų istorija jungia ir tautas, ir žmones“, kurios metu apžvelgė mūsų šalies valstybingumo raidą,
paminėjo įvairius istorinius faktus,
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PAMINKLAS STEPONUI DARIUI IR STASIUI GIRĖNUI (SKULPTORIUS KĘSTUTIS LALENKIJOS MIESTELYJE MYSLIBUŽE, LAKŪNŲ VARDU PAVADINTAME SKVERE LY JE , ŠA LIA Š V . G ERTRŪ DOS KOP LY ČIOS , KU RIO JE , PRIEŠ IŠ LY DINT Į L IE TU VĄ ,
NAUS KAS )

LA KŪ NAI BU VO PA ŠARVO TI
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tautinių mažumų ir išeivijos departamente

ŽALGIRIO MŪŠIO LAUKAS
landų trukmės filme seminaro-kelionės dalyviai susipažino su daugybe
faktų apie S. Dariaus ir S. Girėno
gyvenimą ir jų skrydį per Atlantą. Filme įamžinti lakūnų artimųjų
prisiminimai atskleidžia naujus bebaimių lakūnų gyvenimo epizodus.
Buvęs Kauno Jablonskio vidurinės
mokyklos mokytojas, dabar Obelių
istorijos muziejaus vedėjas Andrius
Dručkis prieš operatoriaus S. Dargio
kamerą papasakojo, kaip pedagogas išsaugojo medinius ir bronzinius
Atlanto nugalėtojų karstus, kuriuos
sovietinė valdžia bandė sunaikinti.
Archyvinius dokumentinius kadrus
ir nuotraukas filmo kūrėjams pateikė
Lietuvos aviacijos ir Vytauto Didžiojo karo muziejai. Kadangi dokumentinio S. Dargio filmo „Lituanicos“
didvyriai amžinai gyvi“ premjera
Kaune įvyko 2008-ųjų liepos 15-ąją,
Stepono Dariaus ir Stasio Girėno
skrydžio per Atlantą 75-ųjų metinių

proga, daugeliui kelionės-seminaro
dalyvių šis filmas dar nebuvo matytas.
Vakarą pasitikome Myslibuže, svetinguose seserų vienuolių namuose. Atsigulėme su palinkėjimu
„Lai Dievas mus saugo“. Rytą buvome pavaišinti gausiais pusryčiais,
apdovanoti vienuolyno globėjų atvaizdu. Apie mūsų apsilankymą seserims primins atminimo dovanos,
kurias įteikė Alfonsas Kairys, TMID
Tautinių mažumų skyriaus Rytų Lietuvos programos poskyrio vedėjas ir
jau ne pirmą kelionę talkinanti Ona
Ramanauskienė, Trakų r. Lentvario
pradinės mokyklos direktorė.
Spalio 10 dieną Myslibuže
(iki 1945 <http://lt.wikipedia.org/
wiki/1945> m. Soldinas, Vokietija)
seminaro dalyvius pasitiko Ščecino
lietuvių draugijos pirmininkas Viktoras Buvelskis. Jo lydimi pasiekėme netoliese esantį Pščelniko kaimą.

Čia, miško proskynoje, nuo 1934 m.
Lietuvos valstybės rūpesčiu pastatytas paminklas lietuvių lakūnams
Steponui Dariui ir Stasiui Girėnui,
lėktuvu „Lituanica“ skridusiems iš
New Yorko į Kauną. Prie paminklo
padėjome iš Lietuvos atvežtų gėlių
ir nulenkėme galvas lakūnams, savo skrydžiu per Atlantą norėjusiems
įrodyti pasauliui, kad Jaunoji Lietuva turi kilnių siekių žmonijos labui.
Tylos minute pagerbėme vyrus, prisidėjusius prie aviacijos tobulinimo
ir prie didžių bandymų susisiekimo
pažangai. Žvelgdami į nebylų paminklą suvokėme, jog šį skrydį jie
aukojo Tėvynei... Apsilankėme S.
Dariaus ir S. Girėno muziejuje, kuris yra pačiame Pščelniko kaime.
Myslibuže mūsų laukė susitikimas su S. Dariaus ir S. Girėno vardu pavadinto licėjaus mokiniais ir
mokytojais. Mūsų pedagogų delegaciją pasitiko licėjaus direktorė Elž-
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PAMINKLAS ŽALGIRIO

MŪ ŠY JE ŽU -

VU SIEMS AT MIN TI

bieta Urbaniak, miesto meras Lešek
Verucki, Myslibužo pavieto seniūnas
Andrzej Potyra, Mislibužo mokyklų
direktoriai. Apsilankėme licėjaus patalpose įrengtame muziejuje, klausėmės direktorės E. Urbaniak pasakojimo apie licėjaus mokinių užsidegimą renkant medžiagą muziejui, apie
glaudų bendradarbiavimą su Kauno
miesto S. Dariaus ir S. Girėno vidurine mokykla. Turėjome galimybę
pasirašyti svečių knygoje greta Lietuvos prezidento Valdo Adamkaus ir
Lenkijos prezidento Lecho Kaczynskio. Licėjaus mokiniai surengė teatralizuotą vaidinimą. Mūsų delegacijos vadovas Alfonsas Kairys pristatė
plačią TMID veiklą, Trakų vidurinės
mokyklos direktorius Marian Kuz-
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borski apžvelgė Lietuvos
švietimo sistemą. Kiekvienas susitikimo dalyvis
buvo apdovanotas atminimo dovanomis. Licėjaus
direktorės E. Urbaniak
teigimu, ypač vertinga
dovana buvo keturių ugdymo įstaigų, Lietuvoje
pavadintų S. Dariaus ir
S. Girėno vardu, kontaktiniai duomenys, įrėminti
specialiame rėmelyje, kurį įteikė TMID atstovas A.
Kairys.
Po to aplankėme
Myslibužo mieste atidengtą paminklą legendiniams lietuvių lakūnams
Steponui Dariui ir Stasiui
Girėnui, minint 75-ąsias
skrydžio per Atlantą metines. Prie paminklo, kurį
sukūrė kaunietis skulptorius Kęstutis Lanauskas,
padėjome gėlių. Naujasis
paminklas S. Dariui ir S.
Girėnui Myslibuže pastatytas lakūnų vardu pavadintame skverelyje, šalia
Šv. Gertrūdos koplyčios,
kurioje, prieš išlydint į
Lietuvą, lakūnai buvo pašarvoti.
Ščecine
buvome
sutikti Lietuvos garbės
konsulo Wieslawo Wierzchos. Lankėmės Liaudies muziejuje, kuriame
apžiūrėjome ekspozicijas, pristatančias žmonijos istoriją nuo akmens
amžiaus iki šių dienų. Buvome maloniai sutikti Šv. Jokūbo apaštalo
arkikatedroje bazilikoje, klausėmės
specialiai mūsų delegacijai skirto
vargonų koncerto. Arkikatedros klebonas supažindino su katedros istorija, turėjome galimybę pakilti į katedros bokštą ir pasižvalgyti į miestą
iš paukščio skrydžio. Apžiūrėjome
paminklinę lentą S. Dariui ir S. Girėnui, neseniai atidengtą katedroje.
Klebono patikinimu, greitu laiku paminklinė lenta bus perkelta į katedroje esančią lietuvišką koplyčią.
Apsilankę Pamario kunigaikš-
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čių pilyje, paklaidžioję po siauras senamiesčio gatveles, pasigrožėję naktiniu Ščecinu patraukėme namų link.
Grįžtant namo laukė Griunvaldas. Laukas, kuriame susitiko
tūkstantinės kariuomenės, yra tarp
trijų kaimų - Lodvigovo, Stebarko
ir Griunvaldo. 1410 m. liepos 15 d.
vykęs vienas iš didžiausių viduramžių mūšių, po kurio kryžiuočių ordinas taip ir nebeatsigavo, skirtingose
šalyse vadinamas vis kitais vardais.
Lietuviai šį mūšį vadina „Žalgirio
mūšiu“, lenkai - „Griunvaldo“, o vokiečiai - „Tanenbergo mūšiu“. Visagino Sedulinos vidurinės mokyklos
direktorius istorikas Rimantas Petravičius seminaro-kelionės dalyviams
priminė svarbiausius Žalgirio mūšio
faktus. Pedagogai turėjo progos aplankyti muziejų, apžiūrėti Žalgirio
mūšio kariuomenių išdėstymo originalią akmeninę schemą. Šalia muziejaus įsikūrusiuose kioskeliuose
gausu mūšį primenančių suvenyrų.
Tarp jų galima rasti ir kryžiuočių riterių ar lenkų raitelius vaizduojančių
statulėlių, o Jogailą galima pasirinkti iš kokių aštuonių ar dešimties siūlomų variantų. Tačiau Vytauto, lenkų vadinamo Vitoldu, reikėjo ilgokai
paieškoti.
Po kelionės pedagogai dalijosi patirtais įspūdžiais, dėkojo Onai
Ramanauskienei, Trakų r. Lentvario
pradinės mokyklos direktorei, už visą kelionę skambėjusias nepaprastai gražias lietuvių liaudies dainas,
TMID už puikią galimybę pažinti
mūsų šaliai svarbias istorines vietas,
ištikimam lietuviško žodžio puoselėtojui, Rytų Lietuvos pedagogų
globėjui, Rytų Lietuvos programos
poskyrio vedėjui Alfonsui Kairiui,
žmogui, kuris Rytų Lietuvos pedagogams yra lyg stebuklingo šulinio
svirtis, šulinio, iš kurio jie ir jų mokiniai semiasi žinių seminarų, konferencijų, projektų, renginių, edukacinių išvykų metu, visiems, kurie
prisidėjo prie sėkmingos kelionės.
Jolanta Vasilevskienė
Vilniaus r. Buivydiškių pradinės
mokyklos mokytoja
„Voruta“, 2008 m., nr. 20
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„Tūkstantmečio odisėjos“ jachta Kylyje

VOKIETIJOJE

Spalio 5 d., iš Klaipėdos į žygį aplink pasaulį išplaukę Lietuvos
buriuotojai, buvo įveikę 455 jūrmylių distanciją, kai po daugiau kaip
pustrečios paros trukusio plaukimo
prisišvartavo Kylyje. Pirmoje jachtos sustojimo vietoje spalio 8 d. buriuotojus su duona ir druska pasitiko
Vokietijos lietuvių bendruomenės
atstovai: VLB valdybos narė Šiaurės Vokietijai Dalia Henke, lietuviai
iš Berlyno, Hamburgo, Flensburgo,
Kylio, Osnabriuko ir kitų miestų.
Tautiečių atvyko ir iš kaimyninės
Danijos. Buriuotojus taip pat sutiko
SU DUONA IR DRUSKA ODISĖJOS DIDDALIA HENKE, PLB
IR VLB ATSTOVĖ
VY RIUS SVEI KI NA
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JAUDINANČIOS AKIMIRKOS KYLYJE,
KUR 1000- ME ČIO ODI SĖ JOS DID VY RIUS
SU TI KO V O KIE TI JOS L IE TU VIŲ B EN DRUO ME NĖS AT STO VAI

Lietuvos ambasadorius Vokietijoje
Evaldas Ignatavičius, kiti ambasados tarnautojai, Kylio miesto tarybos
prezidentė Kathy Kietzer ir kt. Kartu
su Berlyno Lietuvių Bendruomenės
atstovais į jachtos sutikimą atvykęs
atlikėjas Hokšila Andrade atliko keletą savo dainų.
Pirmojo etapo kapitonas Saulius Pajarskas tautiečiams įteikė
prezidento Valdo Adamkaus laišką,
kviečiantį kitais metais prisijungti
prie Lietuvos vardo tūkstantmečio
šventės. Tuo žengtas pirmas žingsnis, siekiant sutelkti visus pasaulio
lietuvius vieningai švęsti Lietuvos
vardo tūkstantmetį.
1946 m. įsikūrusi ir apie 50
tūkst. tautiečių sutelkusi Vokietijos
Lietuvių Bendruomenė garsėja kaip
vienas stipriausių lietuvybės centrų Europoje. Ypač svarbi visų kartų lietuviams emigrantams Europoje
esanti Vasario 16-osios gimnazija. Ji
buvo įkurta 1951 m. Diepholze lie-
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tuvių pabėgėlių vaikams, o 1954 m.
perkelta į Hüttenfeldą. Vokietijoje
veikia Lietuvių Bendruomenė, Vokietijos lietuvių jaunimo sąjunga,
Lietuvių kultūros institutas, sekmadieninės lituanistinės mokyklos, Europos lietuvių kultūros centras ir kitos kultūrinės organizacijos.
Visos kelionės metu per dau-
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giau nei 200 plaukimo aplink pasaulį parų „Tūkstantmečio odisėjos“
dalyviai įveiks daugiau nei 37 tūkst.
jūrmylių ir aplankys 24 pasaulio lietuvių bendruomenes 19-oje šalių,
5-iuose žemynuose.
Dalia Henke
PLB Europos kraštų reikalų
komisijos pirmininkė
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Baltijos šalių jaunimo suvažiavimas

LIETUVIŲ,

LAT VIŲ IR ES TŲ KIL MĖS JAU NI MAS DISKUTUOJA

Buvusioje Vokietijos sostinėje
Bonoje idiliško miško apsupti Anabergo namai šių metų spalio 31-lapkričio 2 dienomis subūrė Vokietijoje gyvenantį lietuvių, latvių ir estų
kilmės jaunimą. Tris dienas trukusio
tradicinio „Baltijiečių jaunimo kongreso“ metu vyko įvairios diskusijos,
filmų kūrimo dirbtuvės ir baltijiečių
„helovyno“ šventė „Baltoween“.
Mokslinę kongreso programos
dalį šiemet sudarė interneto komunikacinių priemonių poveikio naujo kolektyvinio identiteto kūrimui
tema. Iš įvairių Vokietijos vietovių
gausiai susirinkę lietuviai, latviai ir
estai diskutavo apie interneto komunikacijos galimybių poveikį ne savo
kilmės šalyse gyvenančių baltijiečių
tarpe. Bonos universitete tyrimus
migracijos ir kolektyvinio identiteto
tema atliekančio Julian Stubbe parengtas klausimų katalogas sudarė
intensyvaus darbo grupėse pagrin-

dą, kurio rezultatus pristatė Vokietijoje gimęs latvis Dainis Zegners.
Išryškėjo dvi interneto naudotojų
grupės: Vokietijoje gimę ir užaugę
baltijiečiai bei naujai emigravusieji.
Pirmiesiems internetas suteikia puikias galimybes siekiant išsaugoti savo tautinį identitetą, antriesiems jis
atlieka dvigubą funkciją: jis, viena
vertus, naudojamas palaikyti ryšiams
su šeima ir draugais gimtinėje, o kita
vertus - užmegzti naujus kontaktus
Vokietijoje. Pasirodo, jog, ieškodami naujų pažinčių interneto pagalba, nauji migrantai vis dėlto labiau
linkę ieškoti savo tautiečių. Tačiau,
norint patvirtinti tezę, kad informacinių technologijų pagalba kuriamas
naujas kolektyvinis identitetas, šių
išvadų vis dėlto nepakanka. Diskusijų rezultatai bus panaudoti šiuo metu
vykdomame Europos Sąjungos tyrimų projekte „The Social Impact of
ICT“.

Įpusėjus antrajai kongreso
dienai dalyvius bendrai kūrybinei
veiklai sukvietė Vokietijoje veikiančio Europos lietuvių kultūros centro (ELKC) organizuojamos filmų
kūrimo dirbtuvės. ELKC direktoriaus Rimo Čuplinsko į dvi grupes
paskirstyti kongreso dalyviai kūrė
scenarijus, atliko vaidybinius, filmavimo bei montavimo darbus dviems
muzikiniams klipams. Filmavimo
dirbtuvėse dalyvavo patys muzikinių kūrinių autoriai, pagal kurių sukurtas dainas ir buvo kuriami vaizdo
klipai. Tai lietuvių kilmės muzikantai Elinas Venckus (grupė „Elinas“),
kurio dainos „Better way“ muzikinį
klipą pastarosiomis savaitėmis galima išvysti per „MTV Baltic“ kanalą,
bei Virginijus Jocys (grupė „Virge“),
kuris vaizdo klipo sukūrimui pasiūlė
dainą „I’m flowing away“. Kūrybinį
procesą vainikavo sukurtų muzikinių
klipų pristatymas, kuris organiza-
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torius, kongreso svečius bei pačius
kūrybinių dirbtuvių dalyvius žavėjo
intensyvaus darbo vaisiais. „Tiesiog
neįtikėtina, kaip per tokį trumpą laiką buvo pasiektas toks aukšto meninio lygio rezultatas“, - savo lietuviškai dainai „Gal“ sukurtu videoklipu
džiaugėsi paprastai angliškai dainuojantis Elinas.
Oficialiąją kongreso dalį lydėjo įvairiapusiška muzikinė bei kūrybinė programa. Jau penktadienio
vakarą susirinkusiesiems saksofonu
grojo grupės „p. s. i. m.“ lyderis
Vaidas Bruderis, kuriam fortepijonu
akompanavo Manheimo universiteto
studentė Sofija Loiter. Profesionalių
muzikantų įkaitinta publika savo muzikinius sugebėjimus galėjo išbandyti dainuodama lietuvišką karaokę.
Antrosios kongreso dienos vakarą
pagal amerikietško „helovyno“ tradicijas buvo rengiamos meninio moliūgų pjaustymo varžybos, o artėjant
vidurnakčiui Agnė Ručytė ir Sofija

FILMUOJAMI MUZIKINIAI VAIZDO
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Loiter įsismaginusius kongreso dalyvius sukvietė į nuotaikingą kaukių
balių „Baltoween“, kurio metu po
žaismingų prisistatymų buvo išrinkti ir apdovanoti išradingiausi vakaro
kostiumai. Sekmadienio rytą visus
norinčius bendram susikaupimui į
Pabaltijiečių krikščionių studentų
sąjungai (BCSB) priklausančių Anabergo namų koplyčią pakvietė BCSB
reikalų vedėjas bei vienas kongreso
organizatorių Andrejs Urdze.
Ilgametes tradicijas turintis
„Baltijiečių jaunimo kongresas“ tokia forma buvo organizuojamas jau
ketvirtą kartą. Idėja reformuoti šį
renginį atsirado siekiant pritraukti daugiau Vokietijoje gyvenančio
Baltijos šalių jaunimo. Organizatoriams šiuo atveju ypač svarbus kūrybinis tokių susibūrimų momentas.
Pirmuosius žingsnius ieškant naujų susibūrimo ir bendravimo formų
žengė šiuo metu Arūno Damijonaičio vadovaujama Vokietijos lietuvių

KLI PAI
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jaunimo sąjunga (VLJS), į kurios
rankas pagrindinio organizatoriaus
vaidmenį prieš ketverius metus perdavė BCSB. Šiuo metu iš kongreso
dalyvių lūpų dažniau galima išgirsti
naują neoﬁcialų kongreso pavadinimą „Baltoween’as“, su kuriuo labiau
nei su senuoju kongreso pavadinimu
identiﬁkuojami ilgamečiai bei naujieji kongreso dalyviai. Tikimasi, kad
inovatyvūs darbo metodai, draugiška
bendravimo atmosfera bei įvairiapusiška meninė programa ateityje ir toliau pritrauks Vokietijoje gyvenantį
Baltijos šalių jaunimą bendrai veiklai
ir tuo būdu atliks vieną iš pagrindinių, dar praėjusio amžiaus šeštajame
dešimtmetyje apibrėžtų šio renginio
funkcijų - skatinti Baltijos šalių jaunimo vienybės sąmonę.
Renginio metu sukurtus muzikinius vaizdo klipus galima pamatyti
svetainėje www.elkc.org
ELKC inf.
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Projektas įtraukė ir Vasario 16-osios moksleivius

REPETICIJA

SU

VASARIO 16-OSIOS GIMNAZIJOS MOKSLEIVIAIS

Po Europą keliaujantis Gedimino Zujaus ir jo vadovaujamos Scenos ir estetikos mokyklos projektas
„Statome operą“ lapkričio 5-9 dienomis viešėjo Vokietijoje. Hiutenfelde
įsikūrusioje Vasario 16-osios gimnazijoje buvo pristatyti įspūdingiausi
šiuo metu statomos roko operos „Eglė - karalienė žalčių“ fragmentai.
„Esu užburtas šios vietos mistiškumo“, sužavėtas gimnazijos teritorijoje esančiu Renhofo pilies ir
didžiulio parko ansambliu“, - įspūdžiais dalijosi vienas miuziklo režisierių Artūras Šablauskas. Panorus
išnaudoti šią spektaklio tematiką
puikiai atitinkančią aplinką, buvo
nutarta pasirodymą iš pilies salės
perkelti į lauką. Renhofo pilies kiemo terasa virto mįslingos Eglės ir
Žilvino meilės istorijos scena.
Atvykdami į Hiutenfeldą projekto vadovai ir atlikėjai atsivežė
ne tik gerą nuotaiką ir neišdildomus
įspūdžius palikusį spektaklį, bet ir
laiko, kurį skyrė Vasario 16-osios

gimnazijos moksleiviams. Specialiai
jiems surengtose trijose kūrybinėse
dirbtuvėse gimnazistai galėjo gyvai
susipažinti su prieš dvejus metus Vilniuje įsteigtos „Scenos ir estetikos
mokyklos“ darbo metodika ir veikla.
„G. Zujaus projekto originalumas ir išskirtinis bruožas - tai,
kad į pasirodymus įvairiose šalyse įtraukiamas ir vietinis jaunimas.
Pasirodyme Vokietijoje dalyvavo ne
tik mūsų gimnazijos vyresniųjų klasių mokiniai, virtę būriu žalčių; savo aktorinius sugebėjimus išbandė ir
patys jauniausieji, vaidinę medžiais
virtusius Eglės vaikus“, - sakė viešnagę Vokietijoje organizavęs Europos lietuvių kultūros centro (ELKC)
direktorius Rimas Čuplinskas. Anot
jo, reiklaus režisieriaus A. Šablausko dėka šio sėkmingo bendradarbiavimo scenoje realizavimui prireikė
vos vienos bendros repeticijos.
Į Renhofo pilies kiemą lapkričio 7-osios vakarą spektaklį pamatyti
gausiai susirinkę gimnazijos mokslei-

viai ir darbuotojai, iš arti ir toli suvažiavę lietuviai, Hiutenfeldo ir jo apylinkių gyventojai bei svečiai iš Lietuvos buvo maloniai nustebinti Vokietijos Lietuvių Bendruomenės Romuvos
apylinkės svetingumu, kurios atstovai
ragino susirinkusius sušilti prie puodelio karšto vyno ar arbatos, o alkį
numalšinti paruoštais užkandžiais.
Po nuotaikingos muzikinės
įžangos, kurią kartu su moksleiviais
paruošė gimnazijos mokytojas Gintaras Ručys, Renhofo pilies fasado
fone prieš žiūrovų akis atsivėrė įspūdingas reginys - rudens vakaro tamsą
perskrodžiančioje lazerių bei spalvotų prožektorių šviesoje derinant
vaidybos, šokio, muzikos ir dainos
kompozicijas, buvo ligšiol neregėtu
būdu pristatyta Eglės ir Žilvino meilės istorija. Gimnazijos bendruomenė džiaugėsi scenoje išvydusi ne tik
dvyliktokę Gretą Kvedarauskaitę,
kuri atliko Eglės motinos vaidmenį, bet ir buvusį gimnazijos auklėtinį, šiuo metu Lietuvoje studijuojantį
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GEDIMINAS ZUJUS (IŠ KAIRĖS), GRETA KVEDARAUSKAITĖ IR GEDIMINAS TIUCHTA
Gediminą Tiuchtą, vaidinusį Žilviną.
„Mums šį vakarą pavyko įgyvendinti vieną svarbiausių projekto
uždavinių - ne tik atkreipti užsienio
lietuvių ir vietinių gyventojų dėmesį į bendrą kūrybos procesą, bet ir į
jį įtraukti“, - patenkintas ilgo, atkaklaus, bet dar nebaigto darbo rezultatais kalbėjo G. Zujus.
Pasak Scenos ir estetikos mokyklos vadovo, jau daug metų dalyvaujančio įvairių Lietuvos televizijų
muzikinių projektų komisijose ir dėl
savo griežtumo tituluojamo „geležiniu Gediminu“, šiuo projektu siekiama į talentingų jaunų žmonių ugdymą pažvelgti kitaip, nei tai daro
televizijos, siekiančios trumpalaikės
naudos. Projektas visų pirma skirtas
jaunų žmonių kūrybiškumui, tarptautiniam bendradarbiavimui skatinti, o ne greito rezultato siekimui. Be
to, tarptautinis šio projekto pobūdis
leidžia jo dalyviams geriau pažinti kitų šalių kultūras, susidraugauti
ir tampa prielaida tolesniam jaunų
žmonių bendradarbiavimui.
„Mums svarbus ne tik kūrybinis tokios apimties bendradarbiavimo momentas, bet ir tarptautinio
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dialogo skatinimas, - pristatydamas
šį ambicingą projektą vokiečių spaudos atstovams sakė G. Zujus. - Kiekvienas dalyvis į šį kūrybos procesą
įjungia savo kultūrinę patirtį. Todėl
mūsų projektas - tarsi mozaika. Jos
dalys ne konkuruoja tarpusavyje, bet
papildo viena kitą ir susilieja į harmoningą buvimo kartu šventę“.
Ši vieningo bendradarbiavimo idėja taikoma ne tik scenoje, bet
įgyvendinama ir kitose kūrybinio
proceso plotmėse. Štai muziką operai kuria net septyni kompozitoriai:
Gediminas
Rimkus-Rimkevičius,
Marius Adomaitis, Linas Rimša, Dalius Pletniovas, Mindaugas Lapinskis, Andrius Gružauskas ir Marius
Matulevičius, kurių kiekvienas savitai interpretuoja archetipinę Eglės ir
Žilvino meilės istoriją. Artūras Šablauskas, lydintis projektą gastrolių
Europoje metu, yra vienas iš projekto režisierių šalia Gyčio Padegimo ir
Andriaus Kurieniaus. „Mes visi, kad
ir kokie skirtingi būtume, esame viena komanda,“ - džiaugdamasis iki
šiol pasiektais rezultatais kalbėjo G.
Zujus.
„Eglė - karalienė žalčių“ su-
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manytas kaip šiuolaikinis, jauno
žmogaus pasaulėžiūrą atspindintis
spektaklis. Kitoniškumo žmonės bijo ir jam priešinasi nuo seno. Ši tema
yra varijuojama įvairiose pasaulio
pasakose. Lietuviškos pasakos herojai - Žilvinas ir Eglė - taip pat kenčia dėl netolerancijos kitoniškumui,
ir abudu žūva. Spektakliu siekiama
skleisti bendrumo, atvirumo ir bendradarbiavimo idėjas - tai, kas labai
svarbu ir šiandieninei Europai, ir visam pasauliui.
Projektas „Statome operą“ taipogi unikalus tuo, kad jauniesiems
aktoriams suteikiama galimybė išbandyti save įvairiuose amplua - viename vaidinime aktoriui gali atitekti
net šeši vaidmenys. Taip jis optimaliai praplečia savo galimybių ribas ir
visapusiškai suvokia spektaklio kūrimo procesą.
Įvertindamas renginį, ELKC
direktorius R. Čuplinskas pabrėžė:
„Čia, gilias tradicijas turinčiame lietuvių kultūros židinyje Hiutenfelde,
mes turime puikią infrastruktūrą,
užtikrinančią tokio pobūdžio renginių sėkmę. Gausi patirtis rodo, kad
tiek Lietuvoje, tiek europietiškame
užsienyje kuriantiems menininkams
ir ten gyvenantiems lietuviams bei
Lietuvos mylėtojams tokia susibūrimo vieta itin reikalinga ir svarbi.
Šiandien vykusio roko operos pristatymo sėkmė tai puikiai patvirtina“.
Po kupinos įspūdžių viešnagės Vasario 16-osios gimnazijoje
lapkričio 9 d. „Statome operą“ kūrybinė grupė išvyko į Belgiją, kur jų
laukia pasirodymas Briuselio 2-ojoje vidurinėje mokykloje, įtrauksiantis atlikėjų vienmečius iš Italijos ir
Latvijos. Projekto „Statome operą“
kelionės metu po Europą įgytos patirties rezultatai taps pagrindu tarptautiniam spektakliui, kurį Tūkstantmečio proga žadama pristatyti
Lietuvoje. Išsamiau apie šį projektą
galima paskaityti Scenos ir estetikos
mokyklos svetainėje www.semas.lt.
Filmuotas ištraukas iš roko operos
pristatymo Hiutenfelde galima pamatyti svetainėje www.elkc.org.
ELKC inf.
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Susitikimas su „Nereikalingų žmonių“ kūrybine grupe
Lapkričio 6-16 dienomis Heidelberge ir Mannheime (Vokietija)
vykusiame Tarptautiniame filmų festivalyje (Internationales Filmfestival
Heidelberg-Mannheim) šiais metais
dalyvavo net du lietuviški filmai.
Režisierės Kristinos Buožytės filmas
„Kolekcionierė“ (angl. „The Collectress“) rodomas tarptautinių atradimų kategorijoje, o konkurse dėl
geriausio tarptautinio filmo nominacijos kartu su kitais 18 konkurentų
iš viso pasaulio varžosi režisieriaus
Maris Martinsons filmas „Nereikalingi žmonės“ (angl. „Loss“). Festivalio metu filmas net septynis kartus
buvo demonstruojamas skirtinguose
Heidelbergo ir Mannheimo miestų
kino teatruose bei specialiai festivaliui pastatytoje palapinėje.
Tarptautinis filmų festivalis,
šiemet vykstantis jau 57-ąjį kartą ir
kasmet suburiantis šimtus menininkų iš viso pasaulio, unikalus tuo,
jog tai vienintelis Vokietijoje tokio
masto festivalis, suteikiantis gali-

mybę savo filmus plačiai publikai
profesionaliomis sąlygomis pristatyti bepradedantiems perspektyviems
režisieriams bei apdovanojantis juos
solidžiomis paskatinamosiomis premijomis. Sėkminga tokių režisierių
kaip Wim Wenders, Krzysztof Kieslowski, Jim Jarmusch ar Lars von
Trier karjera prasidėjo būtent šiame
festivalyje, kur menininkai pristatė
savo pirmuosius filmus.
Galimybe susitikti ir pabendrauti su festivalio metu Vokietijoje viešinčia filmo „Nereikalingi
žmonės“ kūrybine grupe lapkričio
13-osios vakarą pasinaudojo Heidelberge ir Mannheime gyvenantis
lietuviškas jaunimas bei Vasario 16osios gimnazijos vyresniųjų klasių
mokiniai. Europos lietuvių kultūros
centro (ELKC) inicijuoto susitikimo
su filmo režisieriumi M. Martinsons
bei pagrindinį vaidmenį atliekančiu
A. Mamontovu metu gausiai susirinkę Vokietijos lietuviai domėjosi
filmo kūrimo procesu, produkcijos

sąlygomis bei finansavimo galimybėmis Lietuvoje ir džiaugėsi tarp begalės filmų iš viso pasaulio festivalyje galėdami išvysti ir lietuviškąjį.
„Šio susitikimo tikslas buvo
per pažintį ir autentišką bendravimą
su menininkais priartinti Vokietijoje gyvenančius lietuvius prie lietuviškos meno kultūros. Pažintis su
menininku, jo kūrybinių impulsų atskleidimas bei konkretaus kūrybinio
proceso pažinojimas mums padeda
meną suvokti per kitą prizmę bei
išvystyti kitokį, tarytum artimesnį
santykį su meno kūriniu. Manau, kad
šiuo susitikimu tai padaryti sėkmingai pavyko“, - dėkodamas menininkams sakė ELKC direktorius Rimas
Čuplinskas.
Po malonaus ir informatyvaus
pokalbio Vokietijos lietuvių jaunimas drauge stebėjo filmo pristatymą
ir diskutavo. „Nereikalingi žmonės“
šiais metais buvo sėkmingai pristatomi įvairiuose kino festivaliuose.
ELKC inf.

REŽISIERIUS MARIS MARTINSONS IR AKTORIUS ANDRIUS MAMONTOVAS SUSITIKIME SU VASARIO 16-OSIOS GIMNAZISTAIS
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LENKIJOJE

„Melskitės, o mes bandysime
rasti Jums lietuvį kunigą“

KARDINOLAS J. A. BAČKIS IR ELKO VYSKUPAS J. MAZUR PRIE VYSK. A. BARANAUSKO PAMINKLO SEINUOSE. GIEDA SEINŲ
„ŽIBURIO“ MOKYKLOS MOKINUKĖS
„Esame laimingi, kad mes,
Seinų lietuviai, susirinkę istorinėje
Seinų bazilikoje, savo gimtąja kalba
galime Jus pasveikinti ir padėkoti už
nuolatinę ganytojišką globą, maldą
ir užtarimą. Seinai - tai ypatinga vieta. Seinų vyskupija ir kunigų seminarija padovanojo Katalikų Bažnyčiai daug uoliai dirbusių dvasininkų.
Pasklidę po visą pasaulį, jie mokė
tikinčiuosius mylėti Dievą, kvietė
kurti darniai dirbančias bendruomenes, puoselėti gimtąją kalbą. Praėjo
100 metų. Šiandien tokios pagalbos
vėl mums patiems Seinuose reikia.
(...) Jūsų ganytojiškas žodis tikrai sustiprins mūsų tikėjimą, įkvėps
prasmingiems darbams, teiks paguodą, kai pavargsime...“ - sveikindama
svečius Seinų bazilikoje sakė seiniškė Teresė Pakutkienė.
Lenkijos Lietuvių Bendruo-
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menės kvietimu Seinuose ir Punske
š. m. lapkričio 8-9 d. lankėsi Vilniaus
arkivyskupas metropolitas kardinolas J. A. Bačkis bei užsienio lietuvių
sielovada besirūpinantis prelatas E.
Putrimas.
Šio vizito reikšmė ne vien
simbolinė. Lenkijos lietuviai pamaldų gimtąja kalba atnašavimą visuomet laikė svarbiu tautinės tapatybės
išlaikymo garantu. Kardinolas J. A.
Bačkis šv. Mišias atnašavo Smalėnų,
Punsko ir Seinų bažnyčiose, aplankė „Lietuvių namus“ Seinuose, dalyvavo šia proga surengtame koncerte
Punsko lietuvių kultūros namuose,
bendravo su tikinčiaisiais, lietuvių
draugijų, švietimo bei kultūros įstaigų bendruomenėmis. Elke susitiko su vyskupu J. Mazur, kur aptarė
Lenkijos lietuvių sielovados gimtąja
kalba problemas.
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Baigiantis susitikimui su lietuviais Seinų bazilikoje kardinolas
ištarė labai visų lauktus žodžius: „Aš
tikrai girdžiu Jūsų šauksmą. Melskitės, o mes bandysime rasti Jums lietuvį kunigą“. Ištarus šiuos žodžius
pasigirdo audringi plojimai.
Kardinolo vizitas susilaukė
didelio dėmesio. Visi susitikimai su
lietuviais tikinčiaisiais buvo nepaprastai šilti ir atviri. To galima buvo ir tikėtis. Juk tiek kardinolas J.
A. Bačkis, tiek prelatas E. Putrimas
- gerai pažįstamos mūsų bendruomenei asmenybės, visada žavėjusios
savo erudicija ir gražiu, spontanišku lietuviškuoju nuoširdumu. Todėl
koncerto Punsko lietuvių kultūros
namuose dalyviai ne kartą plojo kardinolui stovėdami, giedojo „Ilgiausių metų“.
Smalėnų bažnyčioje Mišio-

plb kraštų žinios

se dalyvavo beveik visi parapijos
lietuviai. Kardinolas pasakė tikrai
įkvėpiantį pamokslą, priminė esmingiausias vertybes. Tai Dievas, kurio
niekada negalima pamiršti, ir meilė
tėvynei, gimtajai kalbai. Kardinolas
sakė, kad, be kasdienių darbų gausos, negalima užmiršti taip pat pareigos Dievui bei savo bendruomenei,
gimtajai kalbai, papročiams, lietuvių
tradicijoms.
Kardinolo sutikimas Punske
pasižymėjo būdingu punskiečiams
nuoširdumu. Po šv. Mišių J.E. kardinolas A. J. Bačkis susitiko su Punsko parapijos tikinčiaisiais, trumpai
pasimeldė prie koplytstulpio, skirto
Lietuvos partizanams, bei aplankė
Senosios klebonijos ekspoziciją.
Pakeliui į Seinus svečiai trumpam sustojo prie Kovo 11-osios paminklo Kampuočių kaime, padėjo
gėlių, tuo pačiu pagerbė šio paminklo statybos iniciatorius.
Seinuose kardinolas J. A. Bačkis pasakė pamokslą taip pat per pamaldas lenkų kalba. Kreipdamasis
į tikinčiuosius pabrėžė, kad Seinų
bazilikos istorija užima ypatingą
vietą jo tėvynės istorijoje. Priminė,

jog kiekviena šventovė skirta Dievui
garbinti, o ne kitiems, dažnai asmeniniams, norams tenkinti. Ragino
nepaisant kultūros, kalbos ar tautybės skirtumų kurti vieną darnią bendruomenę, kurią vienytų tos pačios
krikščioniškosios vertybės. Pabrėžė,
kad visuomet reikia kalbėti ne tik
širdies (t. y. gimtąja), bet ir meilės
kalba. Šie žodžiai daugeliui ypač
priminė laikus, kai Seinų lietuviai
neteko galimybės Seinuose melstis
lietuviškai. Nuo 1946 m. lietuviškos
pamaldos buvo panaikintos. Po daugybės pastangų pradėtos atnašauti
tik 1983 m. Elko vyskupas J. Mazur,
dėkodamas už pasakytą pamokslą,
pabrėžė, kad nors kardinolas nekalbėjo širdies kalba (mat jis pamokslą
skaitė lenkiškai) - tikrai kalbėjo meilės kalba. Priminė, jog kiekvienais
metais iš Suvalkų, Seinų ir kitų vietovių į Vilnių keliauja minios lenkų
maldininkų, „Lietuvoje jie visuomet
susilaukia deramo dėmesio, supratimo ir pagalbos”. Pasak jo, tokio pat
dėmesio Seinuose turėtų susilaukti
lietuviai tikintieji.
Kardinolas J. A. Bačkis bei
Elko vyskupas J. Mazur drauge pa-

simeldė prie vysk. Antano Baranausko kapo bei padėjo gėlių prie šalia
Seinų bazilikos vyskupui pastatyto
paminklo. „Jūs atvykote iš Punsko?“
- prie paminklo tautiniais drabužiais
vilkinčių merginų, ką tik pagiedojusių A. Baranausko giesmę „Dainų
dainelę“, - paklausė Elko vyskupas
J. Mazur. „Ne. Mes iš Seinų. Mes
iš Seinų „Žiburio“, - drąsiai ir vienbalsiai atsakė mokinukės. Vyskupas
buvo nustebęs, kad Seinų bazilikoje
tiek daug susirinko lietuvių.
Vatikano radijui duotame interviu Lenkijos Lietuvių Bendruomenės pirmininkė I. Gasperavičiūtė
pabrėžė, kad šis vizitas buvo svarbus
įvykis tiek Lenkijos ir Lietuvos vyskupų konferencijų bendradarbiavimui, tiek pirmiausia Lenkijoje, Lietuvos pasienyje, gyvenantiems lietuviams. Pirmininkė padėkojo taip pat
prelatui E. Putrimui, atsakingam už
užsienio lietuvių sielovadą. Prelatas,
anot jos, lankosi pas Lenkijos lietuvius jau daugiau kaip 20 metų. „Jis
tikras mūsų bičiulis, (...) ir praeityje
daug padėjęs”, - sakė ji Vatikano radijui.
Petras Maksimavičius

„Pasaulio lietuvio“ aukotojai ir garbės prenumeratoriai
Europa
Garbės prenumerata:
AUKOS:
43,63 zl
Stasys Kasparas, Londonas, D. Britanija;
42,22 zl
Klemensas Tamosiunas, Edgware,
Middx, Didžioji Britanija;
JAV, Kanada (JAV doleriais)
Garbės prenumerata: Juozas Baužys, Orland Park, IL, JAV; Alfonsas
Bimbiris, Boise, ID, JAV; Pranas Budininkas, St. Pete Beach, FL, JAV,
Kazys Butkus, Jamaica, NY, JAV; Danutė Gutauskas, Burlington, Ontario,
Kanada; Jonas Kardokas, Halethorpe, MD, JAV; Povilas Karosas, New
Britain, CT, JAV; Aldona Kavaliūnas,
Wukegan, IL, JAV; Juozas Kazickas,
Greenwich, CT, JAV; Walter Klosis,
Glendale, NY, JAV; Izidorius Mališka, Lasalle, QC, Kanada; Anastazija

Mitkevičius, Los Angeles, CA, JAV;
Juozas Pečiulis, Willoughby Hts, OH,
JAV; E.N. & V.M. Radvenis, Glendale, CA, JAV; Elena Sakas-Sluder,
Centennial, CO, JAV; Magdalena
Stankus, Oak Lawn, IL, JAV; Marytė
ir Juozas Vizgirdai, Putnam, IL, JAV;
AUKOS:
160 dol.
Nemira Šumskienė, Chicago, IL,
JAV;
50 dol.
Amerikos Lietuvių Bendruomenė,
Brighton Park apylinkė, IL, JAV;
Walter Klosis, Glendale, NY, JAV;
40 dol.
Povilas Karosas, New Britain, CT,
JAV;
35 dol.
Antanas Valavičius, Chicago, IL
JAV;
20 dol.
Genovena Kaufmann, Springfield,

VA, JAV; Birutė Navickas, Lemont, IL, JAV;
15 dol.
Jūratė ir Antanas Budrys, Scottsdale, AZ, JAV; Agota A. Tiskus,
Lemont, IL, JAV;
10 dol.
Agnes Bigelis, North Riverside, IL,
JAV; Leo Dudeau, Orillia, Kanada; Ramunė Kubilius, Evaston, IL,
JAV; Birutė Lintakas, Oak Lawn
IL, JAV; Janina ir Jonas Mikulionis, Sterling Heights, MI, JAV;
Aleksas Smilga, Chicago, IL, JAV;
Marija Vilutis, St. Petersburg, FL,
JAV,
5 dol.
Albert Kvecas, Chipley, FL, JAV;
Australija (Australijos doleriais)
Garbės prenumerata:
AUKOS:
30 dol.
V. Vaitkus, St. Albans Park, Vic.;
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ŠVEDIJOJE

Pažinkime Lietuvos miestelius

VARĖNOS VICEMERAS A. VALEIŠA
LIETUVOS AMBASADORIUS ŠVEDIJOJE
R. MOTUZAS SUSIPAŽĮSTA SU INFORMACI JA APIE Š VE DI JOS LIE TU VIUS
IR

AMBASADORIUS R. MOTUZAS DAINUO JA SU M AR GIO NIŲ KAI MO MO TE RI MIS . R O MO G UR KLIO NUO TRAU KOS

SVEČIAI IŠ ŠVEDIJOS LANKOSI ŽYMIAJAME ČEPKELIŲ
Rugpjūčio mėnesį Švedijos Lietuvių Bendruomenė pakvietė pasaulio
lietuvius aplankyti Varėnos miestelį,
pamatyti, ko kiti miesteliai neturi, paragauti, ko tik Varėna gali pasiūlyti.
Svečius priėmė Varėnos rajono
vicemeras Alvydas Valeiša, Turizmo ir
informacijos centro direktorius Algirdas
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RAIS TE

Juskevičius ir naujojo Kultūros centro
direktoriaus pavaduotojas Marius Galinis. Po garuojančios grybienės svečiai
pamatė miestelio pasididžiavimą - modernų kultūros centrą ir unikalias rajono
vietas - Čepkelių raistą, bičių muziejų
bei garsųjį Marcinkonių kaimą.
Vakare Marcinkonių etnograﬁ-
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nio muziejaus kluone visi iki soties prisiragavo dzūkiškų skanėstų ir bendravo
su Margionių kaimo moterų kolektyvu.
Ši Švedijos Lietuvių Bendruomenės programa siekia kurti teigiamą Lietuvos įvaizdį Švedijoje ir pasaulyje, pristatant unikalias Lietuvos
vietas. Kitas svarbus tikslas - turizmo pritraukimas į Lietuvą ir tradicinių amatų pristatymas.
Kaip antroji programos dalis
kiekvienų metų miestelis pristatomas Švedijoje - lietuviams, švedams
ir kitų tautybių žmonėms.
Planuojama pristatyti Varėnos
rajono įžymybes dideliame tarptautiniame Skanseno etnografinio muziejaus renginyje 2009 metų rugpjūtį.
Virginija Langbakk
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Džiaugsminga Rudens gėrybių šventė
Man tikrai pasisekė ir džiaugiuosi, kad pasinaudojau kvietimu
bei proga apsilankyti Estijos Lietuvių Bendruomenės tradicinėje Rudens gėrybių šventėje Taline spalio
25 d., kuomet buvo pažymėtas ELB
juridinis 20-metis. Tuo labiau, kad
aš ir pati tuo metu, kai kūrėsi LB,
gyvenau Estijoje ir aktyviai dalyvavau įforminant bendruomenę. Nors
mes, Estijos lietuviai, pradėjome
rinktis, švęsti su saunomis, muzika
bei šokiais ir organizuotai veikti jau
nuo1979 m. Jau tada turėjome narių
sąrašą bei valdybą.
Ir kaip smagu buvo matyti,
kad lietuviai Estijoje ir vis dar moka ir nori taip linksmai, gražiai ir
turiningai švęsti. Patalpos puikios,
vaišių stalas gausus ir viliojantis,
žmonės linksmi, gražūs, išsipuošę!
Kokia laimė buvo susitikti su žmonėmis, aktyviais ir mielais lietuviais,
su kuriais esu draugavusi jau daugiau kaip prieš 30 metų: man jaunystėje Taline vos ne mamą atstojusią į
Estiją per Sibirą patekusią mielaširdę Zitą Lellep, Estijos lietuvių organizacinio susibūrimo pradininkę,
ELB įkūrimo iniciatorę, ELB garbės
narę Mildą Mariją Trinskytę, kurios kultūrinio aktyvumo dėka mūsų
ELB turėdavo galimybių rengti savo šventiškus susitikimus net Talino
rotušėje bei Estonijos operos teatre;
mano studijų laikų Kaune bičiulę,
daug lietuviško moteriško darbštumo, aktyvumo ir žavingumo į Estiją
atvežusią ir visą ELB veiklos metą
valdyboje aktyviai ir atsakingai veikusią Dalią Felicitą Uksvarav, bet
labiausiai džiaugiausi matydama ir
Estijos lietuviams pavydėdama už jų
laimę turėti tokią puikią, nepavargstančią ir lietuviško tautinio dorumo
bei iniciatyvos kupiną ELB ilgametę
pirmininkę Ceciliją Rasą Unt.
Šventę pagerbė Lietuvos ambasadorius Taline Juozas Bernatonis,
kuris, TMIDo įpareigotas, įteikė sidabro ženklus „Už nuopelnus“ ilgalaikėms ELB valdybos narėms Irenai

ELB

VAL DY BA SU VIEŠNIA

ESTIJOJE

STASE RAJALA (PIRMOJI IŠ DEŠINĖS) PO

Viilma ir Valerijai Põllupüü, o savo
vardu - visiems aštuoniems ELB
valdybos nariams padėkos raštus
už svarų indėlį palaikant lietuvybę
Estijoje, lietuvių kultūros ir kalbos
puoselėjimą. ELB pasiekė padėkos
raštai iš Estijos tautinių mažumų sąjungos, Estijos kultūros ministerijos,
Estijos Latvių Bendruomenės. Su
širdingais sveikinimais nuo Suomijos Lietuvių Bendruomenės turėjau
galimybės prisijungti ir aš.
Puikiai pasibaigė oficialioji
dalis ir po to turėjome laimės pasidžiaugti tokiu mielu ir šiltu sekmadieninės mokyklos vaikučių pasirodymu, pavartyti ELB spalvotus infoleidinius bei odinius metraščius.
Šventės antrojoje dalyje vyko turtingos vaišės prie efektingai padengto
vaišių stalo su ypač linksmai ir draugiškai pono Viilma siūlomo nuostabaus délicatesse namų darbo mėlynių vyno. O šventės viršūnė - garsusis Talino Rudens gėrybių aukcionas, kurį taip linksmai ir išradingai
vedė antstolis Alvidas bei padėjėjos
Irena ir Valerija. Tokio nepakartojamai linksmo, bet tuo pačiu ir mate-

ŠVEN TĖS

rialai atsakingo aukciono mums visiems, kitų šalių lietuviams, lieka tik
pavydėti, pasigrožėti ir pasimokyti...
Na, o pasimokyti iš Estijos lietuvių
mums tikrai yra ko, juk ar ne smagu matyti, kaip žmogus, iš savo daržo atitempęs moliūgą ir už jį gautą
sumą, kuri nuo pradinės pakyla 3-4
kartus, palieka bendruomenės kasoje! Gėriuosi ir sveikinu savo mielus
bičiulius Estijos lietuvius!
Labai džiaugiuosi turėdama
galimybę per mūsų mielą ir turiningą
„Pasaulio lietuvį“ dar kartą pasveikinti Estijos Lietuvių Bendruomenę
jos įkūrimo 20-mečio proga, padėkoti už šiltą susitikimą ir palinkėti
jiems ir toliau taip gražiai ir turiningai veikti, rinktis, dirbti, palaikyti
lietuvybę Estijoje, puoselėti lietuvišką kultūrą ir lietuviškumą. O tuo
pačiu noriu pasinaudoti proga ir padėkoti mūsų patronams, padėjėjams,
globėjams TMID, Pasaulio Lietuvių
Bendruomenei, „Pasaulio lietuviui“
ir visai mylimai Lietuvai!
Stasė Rajala
Suomijos Lietuvių
Bendruomenės pirmininkė
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RUSIJOJE

Sveika, mokykla!
viškai. Kartu pradėjo veikti ir išvažiuojamoji mokykla. Į nuošalius Irkutsko apskrities rajonus, kur gyvena lietuvių, kiekvieną savaitę vyksta
mokytojai - jie aprūpina mokymo
priemonėmis, plokštelėmis ir kanceliariniais reikmenimis. Mokinių
amžius mūsų mokykloje neribojamas - ateina visi, kas tik nori mokytis lietuvių kalbos. Mokyklos durys
atviros kiekvieną vakarą!
Pirmyn - į žinių pasaulį!
Nastia Gliaudel

LIETUVIŲ NACIONALINIO KULTŪROS CENTRO „ŠVYTURYS“ PIRMININKĖ LIUDMILA
STRIŽNIOVA (PIRMOJI IŠ KAIRĖS), JAUNIMO CENTRO PIRMININKĖ ANASTASIJA GLIAUDEL ( TRE ČIO JI IŠ KAI RĖS ) IR L IE TU VIŲ B EN DRUO ME NĖS AK TY VIS TĖS
Spalio viduryje Irkutske vei- naujais mokslo metais - klasės pasikiantis Lietuvių kultūros centras pildė 20-čia naujų mokinių!
„Švyturys“ pradėjo naujuosius moksMokyklos atidaryme kalbėjo
lo metus. Lietuvių kalbos mokyklė- Lietuvių kultūros centro „Švyturys“
lėje nuskambėjo pirmasis skambu- pirmininkė Liudmila Strižniova. Ji
tis! Mūsų mokykla iš pirmo žvilgs- išsakė pageidavimą mūsų mokslą panio panaši į įprastą mokyklą: klasė, daryti dar įdomesnį ir įvairesnį. Tosuolai, lenta ir kreida. Mokiniai, mo- dėl šiais mokslo metais (2008-2009)
kytojai, sąsiuviniai - viskas taip pa- bus įvesti tokie fakultatyvai, kaip
žįstama! Tiktai vietoj matematikos, „Lietuvos istorijos veidai“; „Liechemijos ir fizinio lavinimo mūsų tuviškas kostiumas“; „Lietuviška
tvarkaraštyje - lietuvių kalba. Dieną virtuvė“. Visi mūsų lietuvių kalbos
mes dirbame, mokomės, užsiimame mokytojai vasarą dalyvavo lietuvių
įvairiais reikalais, o vakare ateina- kalbos kursuose Lietuvoje ir į Irkutme į mokyklą. Ir simuliantų pas mus ską atvežė naujų vadovėlių, žodynų
nėra! Šiais metais mūsų mokykloje ir filmų! Dabar tai jau tikrai pas mus
pradėjo veikti iš karto trys klasės: neliks dvejetukininkų.
pradinės, vidurinės ir prailgintos.
Artimiausioje ateityje planuoTaigi kiekvienas mokinys galėjo, pa- jama atidaryti vaikų klasę. Tokiu
svėręs savo žinias ir jėgas, pasirinkti būdu Sibiro lietuvių palikuonys nuo
norimą klasę. Mokytojai džiaugiasi pat mažų dienų galės mokytis lietu-
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Šveicarijos lietuvių žinios
Šveicarijos Lietuvių Bendruomenė išleido 13-ąjį savo internetinio
laikraščio „Šveicarijos lietuvių žinios“ numerį, vertą solidžios organizacijos - 16 psl., iliustruotą, su keliais
įdomiais interviu, žiniomis iš ŠLB
veiklos, Lietuvos ryšių su Šveicarija
atgarsiais, sveikinimais ir įdomybėmis. Taigi yra proga šiame numeryje
plačiau papasakoti apie Šveicarijos
lietuvių gyvenimą šiais metais.
Lietuvos atstovybei Ženevoje
pasiūlius ir Šveicarijos LB pritarus
Lietuvos prezidentas šią vasarą Valstybės dienos proga apdovanojo du
Šveicarijos piliečius - „Už nuopelnus
Lietuvai“ Komandoro kryžiumi Pasaulinio ekonomikos forumo steigėją
ir vykdomajį pirmininką prof. Klaus
Schwab, gyvenantį Ženevoje; „Už
nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi - prof. Jan Peter Locher, lietuvių
kalbos ir literatūros tyrinėtoją, vertėją, nuo 1987 m. Berno universitete
dėsčiusį lietuvių kalbos ir literatūros
kursą, vedusį kolokviumus ir šiandien
besirūpinantį, kaip atgaivinti šias studijas vėl. Kelios dešimtys studentų jo
dėka susidomėjo lituanistika ir pasirinko šią sritį tolesniam darbui.
„Šveicarijos lietuvių žinios“
rašo, kad pavasarį ŠLB pirmininkei
Jūratei Caspersen talkinant buvo surengtas grupės Lietuvos mokytojų
profesinis seminaras; o kita žinutė
pasakoja, kad vasarą Lugano lietuviai
buvo sulaukę svečių iš Alytaus - Alytaus jaunimo meno koletyvų. Beje,
apie tai „Pasaulio lietuviui“ parašė ir
patys alytiškiai. Panemunės vidurinės
mokyklos direktoriaus pavaduotoja
ugdymui Silvija Peštenienė rašo:
„Praėjusią vasarą koncertinę
kelionę į Italiją ir Šveicariją buvo surengę Alytaus Panemunės vidurinės
mokyklos merginų choras „Aušra“,
vaikinų ansamblis (vadovė - muzikos
mokytoja ekspertė Birutė Eišmontienė) ir mokyklos „Baltų ainiai“ atstovai (vadovė - Panemunės vidurinės
mokyklos direktoriaus pavaduotoja
ugdymui Silvija Peštenienė).
Žavėdamiesi Alpių didybe,

vykome į Šveicarijos miestą Luganą, įsikūrusį prie nuostabaus Lugano
ežero. „Ceresio perlas“, „subtropinis
rojus”, „žemyno Rio de Žaneiras” taip vadinamas šis didžiausias Tičino kantono miestas. Sakoma, kad Luganas yra palaimintas Dievo: švelnus
klimatas, žavus kraštovaizdis, kalnai
ir išsišakojęs ežeras, linkiuose stipriai apglėbtas miškingų šlaitų. Aplankėme miesto centre esančią Piazza della Riforma aikštę su patricijų
namais, kavinių terasomis, miesto
parką su subtropiniais augalais, rožynu, skulptūromis. Funikulieriumi
pasikėlėme Į San Lorenzo katedrą,
nuo kurios terasos gėrėjomės nuostabiu vaizdu į miestą ir į ežerą.
Šveicarijoje mus pasitiko ir globojo Lietuvos garbės konsulo Šveicarijoje Ginto Bertašiaus šeima, kuri
panemuniškiams dovanojo ekskursiją
į Miniatiūrų muziejų, rūpinosi gyvenimo sąlygomis, drauge keliavo po
apylinkes ir kuriems esame labai dėkingi. Pono Ginto ir ponios Vitalijos
Bertašių dėka surengto koncerto vienoje iš centrinių Lugano aikščių metu
alytiškiams plojo Šveicarijos lietuvių
šeimos, Lietuvos konsulato darbuotojai, Anglijos garbės konsulas Lugane,
o konsulo sūnus Mantas buvo puikus
pašnekovas ir pagalbininkas bet kurioje situacijoje ne tik jaunimui, bet ir
suaugusiems iš Lietuvos.

ALYTIŠKIAI SU GARBĖS

KON SU LU

ŠVEICARIJOJE
Atsisveikinę su nuostabiu Luganu vykome į Liucerną - miestą
ant ežero Keturių kantonų“, - rašo S.
Peštenienė.
Rugsėjo mėn. Meilene vyko
ŠLB lietuvių literatūros klubo vakaronė, kurioje buvo kalbama apie rašytojo Sigito Parulskio kūrybą; po
mėnesio literatūros klubas surengė
susitikimą su kauniečiai menininkais;
rugsėjo mėnesį Ženevoje, viename
alaus bare, jau įvyko pirmasis po vasaros Šveicarijos lietuvių susitikimas.
Spalio mėnesį ŠLB atstovai dalyvavo
Birštone vykusiame spaudos darbuotojų seminare, o jaunimo atstovė - „Atgajos“ vasaros stovykloje prie Želvos
ežero. Ženevoje, prie LR ambasados,
po vasaros atostogų rugsėjo mėnesį
vėl susirinko vaikų darželis „Ratas“;
rugsėjo 2 d. eidamas 89-uosius metus,
Lugane mirė lietuvis kunigas lic. phil.
et theol. Albinas Arminas, bet gimė
net trys lietuvaičiai, taigi Šveicarijos
bendruomenė gyvuos.
Skelbiama, kad „Šveicarijos
lietuvių žinios“ neperiodinės. Linkėtina, kad jos taptų periodinės - Šveicarijos lietuviai turi ir žinių, ir pajėgų.
Kitame PL numeryje iš „Šveicarijos lietuvių žinių“ perspausdinsime ŠLB pirmininkės Jūratės Caspersen straipsnį apie didžiulį ir svarbų renginį - lituanistinę konferenciją
Lietuvos vardo 1000-mečiui.

GINTU BERTAŠIUMI
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KANADOJE

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
KLB XX Krašto tarybos antroji sesija vyko Anapilyje 2008 m.
spalio 25 d. Ją atidarė Krašto valdybos pirmininkė Joana Kuraitė Lasienė. Suvažiavimo dalyvius sveikino Lietuvos ambasadorė Kanadoje
Gintė Damušytė, Kanados lietuvių
fondo pirmininkas Algis Nausėdas.
Perskaitytas PLB pirmininkės Reginos Narušienės sveikinimas. Dalyvavo garbės generaliniai konsulai
Arūnas Staškevičius iš Montrealio ir
Liudas Matukas iš Toronto. Iš viso
dalyvavo 32 Krašto tarybos nariai, 4
KLJS atstovai, 7 apylinkių valdybų
pirmininkai arba jų atstovai.
Pirmininkė savo pranešime
pabrėžė tris valdybos praėjusių metų
veiklos uždavinius. Per tą laikotarpį
buvo daromi sprendimai dėl Kanados
lietuvių muziejaus-archyvo (KLMA)
sutvarkymo ir išlaikymo, įsigyjimo
tinkamos švietimo medžiagos Kanados lituanistinėms mokykloms bei
buvo peržiūrėti ir sutvarkyti KLB
korporacijos dokumentai.
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Nauji vėjai, geri užmojai

VAL DY BA .

KĘSTO POŠKAUS NUOTR.

Valdybą sudaro iždininkas ir
KLF atstovas dr. Arūnas Pabedinskas, sekretorius ir KLJS atstovas Tomas Kuras, vicepirmininkas švietimo reikalams Vytautas Bireta, vicepirmininkas visuomeniniams reikalams Petras Meiklejohn, ŠALFASS
Kanados apygardos vadovas Rimas
Kuliavas, buv. pirmininkė Rūta Žilinskienė. Šiais laikais, turint įvairias technines priemones greitiems
ryšiams, valdyboje yra narių ir iš tolimesnių apylinkių. Vykdomoji vicepirmininkė - Rūta Poškienė (Wasaga
Beach), Rūta Kličienė (Otava), Elytė
Balkytė-Zubis (Calgary).
Per KLB raštinę, kurios vedėja Jolanta Stasiulevičienė, teikiama
pagalba imigrantams iš Lietuvos.
Padedama jiems susirasti būstą, susitvarkyti dokumentus, susirasti anglų
kalbos kursus, vaikams - mokyklas
ir t.t. KLB tinklalapis šiuo metu pertvarkomas, bus teikiama informacija
apie KLB apylinkes ir jų veiklą.
Kanadoje ruošiamasi švęs-
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ti Lietuvos vardo 1000-metį. KLB
apylinkės rengs projektus savo apylinkėse, iškeliant Lietuvos vardą.
„Tūkstantmečio odisėjos” jachtos
pasitikimas organizuojamas Kvebeko mieste balandžio mėnesio pabaigoje.
PLB ir LR Seimo komisijoje
Kanadai atstovauja J. Kuraitė Lasienė, kuri dalyvavo komisijos posėdžiuose 2007 m. spalio 15-19 d. ir
šiemet gegužės 12-16 d.d. PLB pirmininkų suvažiavime Trakuose rugpjūčio 10-12 d., kur buvo susirinkę
34 kraštų bendruomenių pirmininkai, dalyvavo net keli kanadiečiai KLJS atstovė, dabartinė pirm. Rūta
Samonytė, PLJS pirmininkas Stasys
Kuliavas ir PLJS valdybos narys
Saulius Simonavičius.
KLB krašto valdybos vicepirmininkas švietimo reikalams palaiko
artimus ryšius su TMID. Jau įsigyta įvairių vadovėlių, pratimų sąsiuvinių bei kitų mokymo priemonių.
Tartasi su TMID dėl apdovanojimų
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nusipelniusiems Kanados lituanistinių mokyklų mokytojams. Taip pat
planuojamas rašinių ir piešinių konkursas Lietuvos vardo 1000-mečiui
pažymėti.
Muziejaus-archyvo vedėjas dr.
A. Pabedinskas pranešė apie atliktus
darbus bei pasitarimus su archyvinėmis įstaigomis. 2010 m. Kanadoje, Toronte, vyks didžiulis kultūros
renginys - IX išeivijos lietuvių Dainų šventė. Rasa Kurienė tarybos narius supažindino su ruošos komiteto
atliktais darbais, šventės renginiais.
R. Žilinskienė yra Krašto valdybos
atstovė Dainų šventės rengimo komitete.
KLB krašto valdyba taipgi dalyvauja Baltiečių federacijos veikloje. Jos pagrindinė užduotis yra
surengti Baltiečių vakarą Otavoje.
Šiuo metu yra kuriama tarptautinė
organizacija, kuri rūpintųsi Gruzijos
reikalais.
Krašto valdybos iždininkas
dr. Arūnas Pabedinskas supažindino dalyvius su KLB iždo būkle ir
korporacijos sąskaitų tvarka. Irenai
Ross perskaičius revizoriaus pranešimą, revizijos komisijos pranešimą
ir patvirtinus auditorių ateinantiems
metams, Prisikėlimo kredito kooperatyvo vicepirmininkas Vytautas
Bireta įteikė KLB valdybos pirmininkei $4000 auką Krašto valdybos
veiklai.
KLJS pirmininkė Rūta Samonytė pranešė, kad KLJS prisidės prie
planuojamos Lietuvos 1000-mečio
parodos rengimo. Dabar vyksta išvykos į 13-ąjį PLJ kongresą Pietų
Amerikoje ruošos darbai.
Savo veiklos pranešimus devynios KLB rėmuose veikiančios
apylinkės atsiuntė raštu: Delhi-Tillsonburgas, Edmontonas, Hamiltonas, Kalgaris, Londonas, Montrealis,
Otava, Torontas, Wasaga Beach.
Į popietinės suvažiavimo programos dalį - diskusijas šalia tarybos
narių buvo pakviesti ir kitų organizacijų atstovai bei kiti, besidomintys
lietuviška veikla. Kas norėjo, siūlė diskusijoms temą. Iškelti įvairūs
klausimai, pradedant filosofiniais,

pvz.: „Kodėl likti lietuviu?“ Esame
dalis Lietuvos; tėvai įdiegia norą
likti lietuviais; noras išlaikyti tautybę turi būti širdyje; jaučiamės lietuviais.
„Kas yra lietuvybė?“ Tautiškumas pradedamas diegti šeimoje, ir
ne vien tik lietuvių kalba, jis puoselėjamas ir liet. mokykloje ir organizacijose, ypač ten, kur yra parapijos.
Svarbi yra vadovų įtaka jaunimui.
„Kaip sulėtinti išeivių nutautėjimą Kanadoje?“ - gyventi ten, kur
yra daugiau lietuvių. Būtina žvelgti
į savo veiklą kritiškai, matyti savo
klaidas.
„Kodėl neišlaikome jaunimo
savo veikloje?“ Jaunimą reikia skatinti važiuoti į Lietuvą, puoselėti jų
dalyvavimą šokių ir dainos ansambliuose.
„Kaip įjungti ir pritraukti lietuviškai nekalbančius į veiklą“ ir
„Ko galima išmokti iš mažėjančių
LB apylinkių?“ Organizatoriai turi
nebijoti keisti veiklos, būtina dalintis naujienomis, žiniaraščiai turi būti
platinami visoms apylinkėms.
„Ką daryti, kad žiūrovų ir vaikų-dalyvių mažėja?“ Ansamblius
spaudžia finansiniai sunkumai. Mokytojai negauna jokio atlyginimo.
KLB Kultūros komisija turėtų sukviesti kultūrininkų suvažiavimą šokių, dramos, chorų vadovams pasidalinti savo rūpesčiais.
„Kaip finansuoti lietuvišką
veiklą?“ Veikėjai turi daug ką apmokėti iš savo kišenės, o tėvai nejaučia reikalo už savo vaikų lietuvišką
veiklą mokėti - nors laiko suprantamu dalyku apmokėti vaikų baleto
pamokas arba „hockey“ klubo mokestį.
„Kas atsitiks, kada niekas nebevažiuos į lietuviškas patalpas?“
Reikia apgalvoti patalpų išsaugojimą, įsigyjimą ten, kur jų nėra, arba
pardavimą. Finansų šaltiniai mažėja,
o jaunesnių kartų Kanados lietuviai
neaukoja veiklai.
Televizijos ir marketingo (lietuvių/Lietuvos išgarsinimui) srityje
siūlyta atidaryti lietuviškas laidas
per vietinį daugiakultūrinį kanalą,

atidaryti internetinį „greitą“ TV kanalą, pvz., per „you tube“ perduoti
filmuotus renginius, daryti jų santraukas, parodyti, kas mes esame.
Sukurti dokumentinį filmą apie pirmuosius lietuvius Kanadoje, apie
jų archyvus. Reikia šiuolaikinėmis
priemonėmis paskleisti žinią apie
Lietuvą, sudominti kanadiečius, tada
mūsų jaunimas irgi didžiuosis savo
šaknimis. Norint pritraukti lietuvius
veiklon, jiems ji turi būti įdomi ir
reikalinga. Visi turi jaustis priimami
į lietuvišką šeimą, kad ir angliškai
kalbantys.
Svarbus būtų spausdintos medžiagos įrašymas į garsaplokštes,
kad, pablogėjus vyresniųjų regėjimui, galėtų klausytis straipsnių ir žinių lietuviškais klausimais.
Stipendijos vykimui į Lietuvą
kalbos kursams paskatintų jaunimą
jungtis į lietuvišką veiklą. Šiaurės
Amerikoje būtų naudingi vadovavimo ir lietuvių kalbos pasitobulinimo kursai jaunimui. Lietuvių kalbos
išlaikymo klausimu pabrėžta, kad
vaikus nuo gimimo galima mokyti
lietuviškai net ir angliškai kalbančioje (mišrioje) šeimoje, vartojant
CD plokšteles, įvairias vaizdo priemones. Statistika rodo, kad vaikas
gali priprasti vartoti net tris kalbas
nuo mažens, ne tik vieną ar dvi.
„Kodėl jaunimas vengia lankytis lietuviškose parapijose?“ Pasigirsta nuomonių, kad dvasininkai labiau kreipia dėmesio į vyresniuosius
parapijiečius - šie daugiau ir aukoja.
Vyresnieji nėra tolerantiški jaunimui, piktinasi dėl jų išvaizdos arba
kalbos. Jaunimas jaučia, kad lietuviškos parapijos - senoviškos. Tik
bendravimas su kitu jaunimu juos
patraukia. Jaunimo, mišrių šeimų
Mišios šeštadienio vakare, judresnė
muzika galėtų turėti teigiamos įtakos jų lankomumui.
Tarybos sesijai užsibaigus
KLMA patalpose vyko parodos „Pirmoji banga“ atidarymas. (Parodą padėjo parengti dr. Arūnas Pabedinskas, Rūta ir Kęstutis Poškai).
Ramunė Jonaitienė
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„pasaulio lietuvio” žinios
RENGINIAI UŽSIENIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖSE 2009-AISIAIS,
LIETUVOS VARDO 1000-MEČIO METAIS (bus daugiau)
Eil.
Nr.
11.
12.

LENKIJA
Seinijos dienos Vilniuje
Jurginės, Jorės šventė

13.

Jorės šventė

14.
15.
16.
17.
18.
31.
33.
35.
38.

„Jotvos“ koncertas, skirtas Motinos dienai
XV vaikų šokių šventė „Aguonėlė“
Seinų klojimo teatras
X Chorų šventė
Poezijos pavasaris
DAINŲ ŠVENTĖ LIETUVOJE
Lietuvos 1000-mečiui skirtos skulptūros atidengimas
XVIII Klojimo teatrų festivalis
Gyvosios archeologijos dienos
Jotvingio rauda – miuziklas, skirtas Lietuvos vardo
1000-mečio paminėjimui
Žolinės
Kapelų šventė
IV Muzikuojančių šeimų šventė
Rudens literatūriniai skaitymai
RUSIJA
Tomsko lietuvių kultūros bendruomenė
SUOMIJA
Europos diena Helsinkyje. „Mes – lietuviai, mūsų
sostinė - Vilnius – 2009 m. Europos kultūros sostinė,
mūsų Lietuva – 2009-aisiais švenčia vardo 1000mečio šventę“
„Prisiminimas apie Lietuvą“ Šventiniai renginiai:
lietuviško meno paroda, lietuviškos muzikos grupės
koncertai, lietuviški vakarai.
Suomijos lietuvių bičiulių draugijos leidinys
„Donelaitis“ (suomių kalba)
ŠVEDIJA
Senųjų lietuviškų tradicijų ir papročių pristatymas
Švedijoje. „Užgavėnių kaukės“
Leidinys apie lietuvių ir švedų kultūrų susidūrimus:
istorija, tradicijos, papročiai. „...PER TŪKSTANTĮ
METŲ...“
„Baltų vienybės diena“

39.
40.
44.
45.
46.
1.

1.

2.
3.

1.
2.
3.
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Vykdymas

Renginio pavadinimas

Pasaulio lietuvis / 2008 Gruodis

data

vieta

2009-04-24–25
2009-04-26
2009-04 pabaiga–
2009-05 pradžia
2009-05-02–03
2009-05-10
2009-05-16
2009-05-17
2009-05-19–21
2009-07-01–06
2009-07-11
2009-07-19
2009-08

Vilnius
LLKC

2009-08-14

Punsko LKN

2009-08-15
2009-10-03
2009-10-11
2009-10-15

Punskas
LN Seinuose
Punsko LKN
Punsko LKN

2009-11

Tomsko srities biblioteka

2009-05-09

Helsinkis

2009-08

Helsinkis, Turku,
Hartula

2009

Suomija

2009-02-07

Etnograﬁnis Stokholmo
muziejus

2009
2009-09-21

Prūsų–jotvingių sodyba
PunskoLKN
Punsko LKN
kaime
Punsko LKN
Punsko–Seinų kraštas
Lietuva
LN Seinuose
Punsko skansenas
Prūsų–jotvingių sodyba

