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Diskutuojama dėl
išeivijai skirtos
institucijos valstybėje
Sveikindami naująją LR Vyriausybę ir linkėdami jai sėkmės įgyvendinant esmines permainas Lietuvoje kai kurių Europoje gyvenančių
lietuvių bendruomenių pirmininkai paskelbė pareiškimą, kuriame išdėstė savo nuomonę dėl naujosios Vyriausybės ketinimų pertvarkyti Tautinių
mažumų ir išeivijos departamentą. Europos lietuvių atstovai rašo palaikantys Vyriausybės pasiryžimą „remti užsienyje gyvenančių lietuvių tapatybės išsaugojimą, naujųjų lietuviškos išeivijos
bendruomenių formavimąsi bei lietuvių kalbos,
istorijos, tradicijų išlaikymą...“, bet nepritaria
projektui nuo 2009 m. birželio 1 d. panaikinti
Tautinių mažumų ir išeivijos reikalų departamentą prie LR Vyriausybės ir išeivijos reikalų koordinavimą perduoti Užsienio reikalų ministerijai.
Jie mano, kad „perdavus išeivijos reikalų
koordinavimą URM, kurios iki šiol pagrindinės
veiklos kryptys yra dalyvauti formuojant valstybės užsienio politiką ir atstovauti Lietuvos Respublikos ir jos piliečių teisėtiems interesams ir
juos ginti tarptautinėse organizacijose ir užsienio
valstybėse, dings vienos iš pagrindinių lietuvybės
palaikymo priemonių – lituanistinis švietimas bei
užsienio lietuvių kultūrinė veikla, kuriuos ypač
aktyviai rėmė ir koordinavo Tautinių mažumų ir
išeivijos departamentas prie LRV. Kalbame apie
šimtą mokytojų, dirbančių lietuviškose mokyklose 11 užsienio valstybių, kuruojamus aukštųjų
mokyklų lituanistikos ar baltistikos centrus, lietuvių švietimo kultūros įstaigas. Pagaliau ir apie
porą šimtų šeštadieninių lituanistinių mokyklėlių, kurių savanoriams mokytojams TMIDas
rengė konferencijas ir seminarus, kuriuose buvo
keičiamasi informacija bei darbo patirtimi neformalaus lituanistinio švietimo klausimais. Mokyklėlės aprūpinamos metodine medžiaga ir programomis. Užsienio lietuvių bendruomenės skatinamos steigti lietuviškus kultūros ir informacinius centrus, padedama joms rengti ir įgyvendinti
lietuvių kultūrą pristatančias programas“.
Lietuvos Vyriausybės nuomone, būtų atvirkščiai – ši veikla būtų koordinuojama kur kas
aukštesniu lygiu, nes išeiviams valstybėje atstovautų viceministras. Plačiau apie Vyriausybės
planus ir pertvarkos esmę papasakosime kitame
numeryje.
Audronė V. Škiudaitė
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Ateina laikas apsispręsti
80-metį švenčia Gabrielius Žemkalnis, Australijos Lietuvių Bendruomenės narys,
11 metų ėjęs visuomenines PLB atstovo Lietuvoje pareigas. Sveikindami garbųjį sukaktuvininką pateikėme jam keletą klausimų apie gyvenimą ir veiklą. Gabrielius Žemkalnis
yra varpininko Gabrieliaus Landsbergio-Žemkalnio, vieno iš lietuvių tautos atgimimo
XIX a. pabaigoje dalyvio, bei Jono Jablonskio, norminės lietuvių kalbos pagrindų kūrėjo, vaikaitis; Lietuvos nepriklausomybės kovų XX a. pradžioje dalyvio, architekto Vytauto Žemkalnio sūnus; 1991 m. Nepriklausomybės akto signataro ir pirmojo atkurtos
Lietuvos valstybės vadovo Vytauto Landsbergio brolis.
jį žinojau tik iš savo tėvo Vytauto
Žemkalnio pasakojimų. Dabar sužinojau daugiau. Žinau, kad abudu
seneliai bendravo ir bendradarbiavo kaip varpininkai. Mūsų namuose
buvo nuotrauka, daryta Mintaujoje,
kurioje buvo nusifotografavę Jonas
Jablonskis, Vincas Kudirka, Motiejus Lozoraitis, Juozas Tumas-Vaižgantas, Motiejus Čepas ir Gabrielius
Landsbergis-Žemkalnis. Tėvai man
nuolat pasakodavo, kad tai buvo
varpininkų suvažiavimas Jablonskių namuose dukrelės Onytės (mano mamos) krikštynų priedangoje.
Krikšto tėvas buvo Vincas Kudirka,
krikšto motina – Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. Gabrielius Landsbergis į
tą suvažiavimą buvo atsivežęs savo
sūnų Vytuką, kuriam tada buvo pusantrų metų. Vienas iš tų varpininkų
– Tumas-Vaižgantas krikštijo Onytę,
o paskui – už 26-erių metų – juos ir
sutuokė – Onytę ir Vytuką. Likimo
vingiai…
Atrodo, kad to meto veikėjų
intelektualų viršūnėje buvo ne taip
jau daug, bet toji grupė buvo labai
glaudžiai susijusi tarpusavyje.
DANUTĖ IR GABRIELIUS ŽEMKALNIAI
–Ką vaikystėje žinojot apie
save, apie savo giminę?
–Mažiau žinojau negu dabar
žinau. Žinojau, kas yra mano tėvai
ir kas yra jų tėvai – mano seneliai –
Jonas Jablonskis ir Gabrielius Žemkalnis-Landsbergis. Truputį žinojau
ir kuo jie užsiėmė. Girdėjau, kad jie
buvo aušrininkai, varpininkai, mačiau jų nuotraukas, teko paskaityti ir

4

vieną kitą rašinį apie juos, bet būdamas vaikas Jablonskio raštų neskaičiau, man jie tada buvo neįdomūs
ir aš pritardavau savo mokslo draugams, kad mano senelis sukūrė labai
komplikuotą gramatiką.
Senelis Jonas Jablonskis mirė, kai man buvo vieneri metai, kitas senelis – Gabrielius mirė 1916
m., kai aš dar nebuvau gimęs. Apie
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–Kokia atmosfera buvo jau
Jūsų tėvų namuose Kaune – kokias idėjas tėvai skiepijo, kokie
žmonės lankė Jūsų namus?
–Mūsų abiejų tėvų šeimos buvo didelės, taigi tos šeimos bendravo tarpusavyje. Buvo bendraujama ir
su Pranu Mašiotu, Lozoraičiais, kai
Stasys Lozoraitis, vyresnysis, dar
buvo užsienio reikalų ministras. Su
jų vaikais – Staseliu ir Kaziuku – susitikdavome pažaisti. Tėvai bendra-
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vo su Urbšiais. Kadangi Urbšiai vaikų neturėjo, tai mes, vaikai, buvome
periferijoje. Tai buvo intelektualų
kompanija. Mūsų specialiai neauklėjo ir jokių politinių idėjų neskiepijo.
Savo tėvo po karo esu klausęs – ar
tu kokiai nors partijai simpatizavai?
Jis sakė: niekad nepriklausiau jokiai
partijai, bet jeigu man reiktų rinktis,
viena tokia yra, kurią aš pasirinkčiau, tai būtent socialdemokratus,
nes jie turi labai šviesų žmogų – Steponą Kairį.
Mus auklėjo pati atmosfera ir mums nejučia tapo aišku, kad
čia mūsų valstybė, kad tie žmonės,
kurie mus supa, kažką dėl jos daro.
Tekdavo nugirsti ir jų pokalbius, jų
idėjas, kritišką pažiūrą į tai, kas vyko valstybėje. Atsimenu, dėdė Tadas
Petkevičius, tarptautinės teisės profesorius VDU, diplomatas, juriskonsultas Užsienio reikalų ministerijoje,
kuris buvo vedęs mano mamos seserį, dalyvavo diskusijoje, ką mano
sesuo Aliutė galėtų pasirinkti studijuoti. Atsimenu jo žodžius: „Mums
reikia gerų žurnalistų“. (Ji studijavo
lituanistiką.)
Artimas tėvo draugas buvo
Balys Dvarionas, tėvas bendravo su
operos teatro dainininkais, dramos
aktoriais, dailininkais (vienas iš jų
buvo Petras Kalpokas).
Be to, labai didelės įtakos darė mokykla, ypač kai kurie pedagogai. Aš mokiausi „Aušros“ berniukų
gimnazijoje. Mums niekas nekalė
į galvas patriotizmo, bet savimonę formavo tradicijos, kurių buvo
laikomasi mokykloje. Štai Vasario
16-osios minėjimai, – visa mokykla eina į Karo muziejaus sodelį, kur
vyksta vėliavos pakėlimas, kitokie
minėjimai; veikia organizacijos,
pvz., skautai. Ir kai 1940 m. atėjo
bolševikai, mane apėmė jausmas – iš
manęs kažką atėmė, aš kažką praradau, nors nesuvokiau ką. Man tada
buvo 12 metų.
–Ir Jūsų ankstyvoji jaunystė
buvo komplikuota – karo laikotarpis.
–Tas laikotarpis praėjo dar tė-

LAIMINGA VAIKYSTĖ SU TĖVELIAIS - ONA IR VYTAUTU ŽEMKALNIAIS BEI SESUTE
ALIUTE
vų namuose, kol mane išvežė į Vokietiją. Išvežė ne tėvai.
–O kas?
–Čia tokia istorijėlė. Atėjo
toks laikas, kai mes gimnazijoje,
septintoje klasėje (tai būtų dabartinė 11 klasė), keletas draugų gaudavę
pogrindžio literatūros, supratome,
kas darosi, ir mums šovė mintis leisti periodinį pogrindžio leidinį jaunimui. Mes trys berniukai – Valdas
Adamkavičius (vėliau Adamkus),
Liūtas Grinius ir aš karui einant į
pabaigą sugalvojom leisti „Jaunime,
budėk“. Per 8 mėnesius išleidom gal
14 numerių. Stengėmės leisti kas
dvi-tris savaites. Gestapas iššifravo
ir mane areštavo. Buvau užrakintas
Kauno saugumo požemiuose, paskui, artėjant frontui, visą grupę politinių kalinių išvežė į Vokietiją. Vežė

etapais tolyn nuo artėjančio fronto,
kol frontas priartėjo iš kitos pusės ir
amerikonai mus išvadavo. Tuos, kurie dar buvo gyvi.
–O Jus suėmė vieną?
–Taip. Mes buvom susitarę, kad jeigu kurį pagaus ir prilups,
mes tikriausiai neatlaikysime. Taigi
reikėjo tris dienas nieko nesakyti,
„skaldyti bajerius“, o paskui, jeigu negali išsilaikyti, pasakyti šį tą,
nes per tą laiką tie kiti jau turėjo būti
pasislėpę. Panašiai taip ir buvo. Metodas buvo toks – duok pavardes.
Paprastai tokiais atvejais gali versti
kaltę ant žuvusių, mirusių (tie nebeegzistuojantys žmonės tampa „labai
kalti“).
–Ar vokiečiai Jus labai lu-
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VYTAUTAS KAMANTAS (KAIRĖJE)

IR

po?

–Lupo. Būtų nelogiška, jeigu
nebūtų lupę. Negalėjo susilaikyti.
Bet mane lupo mažiau negu kitus,
su kuriais sėdėjau. Buvo labai žiaurių lupimų. Aš buvau jauniausias, o
vyriausias buvo prof. Juozas Vėbra
(buvusios JAV LB pirmininkės Vaivos Vėbraitės tėvas). Ten buvo ir
prof. Adolfas Damušis. Tai irgi buvo intelektualų grupė – Vyriausiojo
Lietuvos išlaisvinimo komiteto nariai, pora pogrindžio laikraščių redaktorių, na, ir pogrindžio operatyvininkai. Šis mano gyvenimo epizodas buvo didelė mokykla.
–Beje, o apie ką jūs rašydavote savo laikraštyje?
–Apie blogus vokiečius ir apie
tai, kad ateina blogi bolševikai. Ką
darysim? Patys daug išminties neturėjom, bet mes gaudavom medžiagos iš kitų pogrindžio leidinių, organizacijų, iš užsienio radijo (kuris nebuvo blokuojamas, kaip sovietiniais
laikais). Tai buvo mašinėle rašyti ir
pradžioje šapirografu, o paskui rotatoriumi dauginti laikraštukai. Tiražas prasidėjo nuo 100 egz. Po 2-3
numerių, atspausdintų šapirografu,
mums VLIKas, su kuriuo per Grinių,
Bieliuką (beje, ir jis atsidūrė kartu su
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GABRIELIUS ŽEMKALNIS
manimi suimtųjų grupėje) turėjom
ryšį, padovanojo rotatorių. Aš turėjau rašomąją mašinėlę, ja atspausdindavau (čia kaip tam vaikui su futbolo kamuoliu, – mano kamuolys)
ir rotatoriumi padaugindavom 1000
egz. Platindavom daugiausia Kaune
per draugus ir vidurines mokyklas,
bet turėjome ryšį ir su Šiauliais, Marijampole, Vilniumi ir kt. Beje, tas
laikraštėlis dabar yra M. Mažvydo
bibliotekoje Vilniuje.
–Galima sakyti, kad vokiečiai nebuvo labai budrūs, jeigu jūs
galėjote išleisti net 14 numerių ir
jūsų nesusekė, juk pasklido tūkstančiai egzempliorių?
–Manau, kad taip įvyko dėl to,
kad tautoje nebuvo išdavikų. Kai aš
pasiskaitau, kaip čia buvo bolševikmečiu, matau, kad reikėjo visų bijoti. Ir tuomet buvo lietuvių kolaborantų, kurie tarnavo vokiečiams, bet
visa tauta moraliai buvo tvirtesnė.
Todėl mes neturėjome baimės jausmo, nors, žinoma, tuščiai neplepėdavome. O aš įkliuvau todėl, kad areštavo vieną studentą ir pas jį atrado
krūvą to mūsų laikraštėlio. Jį truputį
pavanojo ir jis pasakė, iš kur gavo.
–Jus išvežė į Vokietiją. Ar
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jūsų grupė buvo didelė, kokiu būdu Jūs atsidūrėte laisvėje?
–Atėjo amerikiečių kariuomenė, ir vokiečiai paliko atrakintas duris. Išvežant iš Kauno mūsų grupėje
buvo 27. Devyni mirė iš bado arba
krito staiga ištikti širdies priepuolio,
tarp jų – ir jauni vyrai. Mane viename iš kalėjimų surado mano tėvas ir
sekė mūsų kalinių grupės pergabenimus iš kalėjimo į kalėjimą. Žinojome, kad jis mus stebi, kartais ir
laiškeliais, maistu mus pasiekdavo,
papirkdamas prižiūrėtojus. Mums
tai buvo didžiulė moralinė paspirtis.
Galiu drąsiai sakyti, kad jis išgelbėjo
mano gyvybę. Kai išėjau iš kalėjimo
(Bayreuth, Bavarija) mes persikėlėme į pabėgėlių stovyklą, kur buvo
daug lietuvių. Pradėjo steigtis savos
organizacijos, švietimo institucijos.
Taip pasitaikė, kad aš, Adamkus ir
Grinius patekome į vieną stovyklą
Reddorfe, Bavarijoje, ir per metus
baigėme gimnaziją. Stovyklose gyvenusieji lietuviai „atkūrė“ Lietuvą,
steigė mokyklas, gimnazijas, organizacijas ir galvojome, kad čia esame
tik laikinai. Ta nuotaika nepasiteisino, teko visiems kur nors emigruoti.
Aš išvažiavau į Australiją.
–Vokietijoje Jūs susipažinote su savo mergaite…
–Tai tokia romantiška istorija.
Kai aš ją merginau, parašiau laišką
– ateities viziją, kad mes gyvename Kaune, turime tris vaikus (iš tiesų vėliau turėjome tik du), kad sėdame į „Mercedes“ automobilį (tai
buvo svajonė, aš ir dabar svajoju
apie automobilį, kurį mano tėvas turėjo 1939 m.), važiuojame per visą
Europą… ir linksmai leidžiame laiką. Mes susituokėme ir išvykome į
Australiją.
–Ar tuomet vaikai jau buvo
gimę? Kaip sekėsi įsišaknyti Australijoje?
–Su vaikais nebūtų priėmę.
Nepriėmė net vedusių, todėl mes
pasakėm, kad esame nevedę ir, kai
nuvažiavom, susituokėme dar kartą. Vaikai gimė Australijoje – sūnus
Gabrielius ir duktė Venta.

„pasaulio lietuvio” svečias

DANUTĖS IR VYTAUTO ŽEMKALNIŲ DIDŽIOJI ŠEIMA

te?

–Tai kurias vedybas švenčia-

Abidvi, gerus dalykus galima švęsti du kartus. Įsikurti nebuvo
lengva. Knietėjo užsiimti žurnalistika. Vokietijoje aš buvau pradėjęs
studijuoti įvairias disciplinas, kurios
būtų naudingos žurnalistui. Ir išsivežiau savo rašomąją mašinėlę, – tą
naudotą pogrindyje, kurią Adamkus
išsaugojo, atidavė mano tėvui ir jis,
atsivežęs į Vokietiją, grąžino ją man.
Australijoje lietuviai pradėjo leisti laikraštuką, o aš turėjau mašinėlę
ir man labai niežtėjo pirštai. Pradėjau bendradarbiauti. Rašydavau apie
viską – apie ką supratau ir ko nesupratau. Paskaitai ką nors išmintinga
ir nupasakoji – buvo ir taip. Kai pramokau anglų kalbos, padariau keletą
vertimų. Kai tas laikraštukas užsida-

rė, pradėjo eiti „Mūsų pastogė“, jai
irgi rašydavau. Lietuvių Bendruomenėje ilgą laiką aktyviai nedalyvavau – tik nueidavau į minėjimus,
koncertus ir kt. renginius. Paskui atvažiavau į Lietuvą, – prisimenu, kad
tai buvo metai, kai buvo minimas
Lenino šimtmetis. Man teko kalbėtis
su žmonėmis, kurie buvo represuoti. Didžiausias skausmas buvo tai,
kad turėjau teisę būti tik Vilniuje.
Ilgą laiką negavau leidimo nuvykti į Kauną, o Petrašiūnuose norėjau
aplankyti motinos kapą, atsiprašyti
už jaunystėje jai padarytas nuoskaudas.
Sugrįžęs į Australiją užsidegiau ką nors daryti, – reikia užsiimti
lietuvybe. Supratau, kad mes galime būti naudingi Lietuvai. Nuėjau į
bendruomenės susirinkimą, kažkas
manęs paklausė, ar aš nenorėčiau

kandidatuoti į valdybą. Sutikau. Tapau Melbourno LB pirmininku dvejų
metų kadencijai. Buvo daug įvykių
– Jaunimo kongresas Australijoje,
kurio buvau vienas iš rengėjų; Australijos dienų renginiai. Pradėjau šalia mano tarnybinio darbo dirbti su
lietuviškomis radijo laidomis – dirbau ir vadovavau bene 27 metus. Tai
buvo mano žurnalistika. Vienais metais, tai buvo jau Lietuvos laikais,
kartu su dešimčia kitų mane išrinko
Australijos delegatu į PLB Seimą
Vilniuje. PLB pirmininku buvo išrinktas Vytautas Kamantas, kurį aš
pažinojau iš Vokietijos gimnazijos.
Jis buvo vienas iš mano skautukų.
Išrinko mane į valdybą. Po kokio
pusmečio V. Kamantas man skambina iš JAV – reikia PLB atstovo
Vilniuje. Ir paprašė juo būti. Aš tuomet jau buvau išėjęs į pensiją. V. Ka-
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mantas prieš tai jau buvo „paruošęs“
mano žmoną Danutę. Ji man tiesiai
pasakė: važiuok, tu vis tiek neištversi. Sutikau atvažiuoti 3 mėnesiams,
– maniau, viską sutvarkysiu ir išvažiuosiu. Kaip visi užsieniečiai, atvažiavęs į Lietuvą tikėjausi greitai
viską sutvarkyti. Po trijų mėnesių
Vytautui Kamantui pasakiau, kad išbūsiu iki kadencijos pabaigos. Į Lietuvą persikėlė ir žmona. Ir taip mes
čia esame jau 11 metų.
–Kas per tą laiką, Jūsų pačio
nuomone, PLB buvo svarbiausia?
–Man greitai pasidarė aišku,
kad mes, kaip PLB, nekreipiame pakankamai dėmesio į Rytuose gyvenančias bendruomenes – buvusius
tremtinius ir naujai besikuriančias
bendruomenes įvairiuose kraštuose.
Aš toms Rytų kraštų bendruomenėms teikiau prioritetą. Man teko dalyvauti trijose ekspedicijose į buvusias tremties vietas – Krasnojarską,
Ulan Ude ir Irkutską bei į Kazachstaną. Irkutske ir Ulan Ude įkūrėme
naujas bendruomenes.
Kitas dalykas – Lietuvių namai – vidurinė mokykla, kuri yra
skirta užsienio lietuvių vaikams.
Praktiškai ten mokosi tremtinių palikuonys. Daug mokinių atvyksta iš
tų vietų, kur mums teko lankytis. Tai
laikau tremtinių grįžimu į Lietuvą.
Su Lietuvių namais nuolat bendraujame. Malonu matyti mergaitę, kuri buvo dar mažytė, kai mus sutiko
Ulan Ude. Ji vėliau mokėsi Lietuvių

namuose, o šiandien Vilniuje studijuoja mediciną. Ir daug tokių yra.
Tai mūsų pasididžiavimas.
–Lietuvybė, kuo jinai pasikeitė Lietuvai tapus laisvai?
–Staiga mes praradom egzistencijos priežastį. Visą laiką „laisvinom Lietuvą“, ir staiga nebeliko ką
laisvinti. Bet greitai supratome, kad
laisvę reikia ne tik paskelbti, bet ir
atstatyti, ir mes galim prie to prisidėti. Galiu paminėti du svarbesnius
Australijos lietuvių projektus, – juos
prisimenu labiau, nes tai buvo mano vykdyti – rinkome pinigus Seinų
lietuviams pirkti žemės sklypą, ant
kurio vėliau buvo pastatyti bendruomenės namai; kitas projektas – lėšų
rinkimas Vilniuje statomiems Tremtinių senolių namams. Abu projektai buvo sėkmingi. Bendruomenė
taip pat kaupė lėšas įvairioms Lietuvos mokykloms, ligoninėms, našlaičiams. Savo darbu kaupėme lėšas
bendruomeninei veiklai – lituanistiniam švietimui, įvairiems renginiams, organizacijų veiklai. Sugebėjome tai daryti patys, negaudami
jokios paramos iš kur nors kitur,
neklausdami, ką mums gali duoti
Lietuva, svarbu, ką mes galime jai
duoti. Atsiprašau už prezidento Kennedy garsaus posakio perfrazavimą.
–Kas Jums šiandien Lietuva
ir kas Australija?
–Šabloniškas pasakymas: yra
Tėvynė ir yra namai. Australija –

mano namai. Ten išgyventa daugiau
kaip 50 metų, ten gyvena vaikai ir
anūkai ir, deja, šiais metais, kai
baigsis ši mano kadencija, mes grįšime į Australiją.
–Jūs manote, kad iškentėsite?
–Nemanau, kad iškentėsiu, bet
jau sunku darosi iškentėti be šeimos.
Mes praradome 11 metų savo šeimos
gyvenimo. Į Australiją iš Lietuvos –
tolima, brangi ir varginanti kelionė,
nuvažiuodavome tik kartą per metus.
Ateina laikas, kai reikia apsispręsti,
saulėleidį sutikti su vaikais, vaikaičiais ir provaikaičiais. Žinau, kad
bus sunku išvažiuoti, išvažiuosime
su ašaromis, nostalgija bus sunkesnė, negu tuomet, kai pirmą kartą teko išvažiuoti, bet šiandien paprasčiau yra todėl, kad Tėvynė visada
bus pasiekiama.
–Gal rašysite prisiminimus,
būtų įdomu?
–Jau rašau – anglų kalba vaikaičiams rašau gyvenimo istoriją –
nuo vaikystės iki dabar: gyvenimas
ir nuotykiai, kad jiems būtų įdomu
pasiskaityti ir kad kai ką jie išmoktų.
Kitas dalykas – mano trys kelionės
į tremtį – tai apsilankymas trėmimo
vietose ir susitikimai su buvusiais
tremtiniais. Esu įtikintas apie tai parašyti. Be to, ketinama išleisti knygą apie mano motiną, tą Onytę, apie
kurią kalbėjau. Dalyvausiu ir tame
projekte.
Kalbėjosi Audronė V. Škiudaitė

Gabrieliaus Žemkalnio jubiliejaus sulaukus
Tai kas, kad smilkiniai jau bąla, tai kas, kad skauda ką ir būna neramu,
Gerai, kad širdyje jaunystė nesušąla, gerai, kad TU gyventi, juoktis, dirbti vis gali.
Laimingas, kad ištiest pagalbos ranką, patart, paguost, padėti dar gali,
Kad TAU vis dar jėgų užtenka ir nuovargio per daug dar nejauti.
Te neužgęsta TAVO laimės švyturys, te nepavargsta stiprios rankos ir širdis.
Laimingas būki visada su jauna šypsena veide.
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
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A. Kubilius siūlo praplėsti dvigubą pilietybę turinčių žmonių ratą
Premjeras Andrius Kubilius
apgailestauja, kad prezidentas Valdas Adamkus yra atmetęs kai kurias Pilietybės įstatymo nuostatas
dėl dvigubos pilietybės, bei siūlo
numatyti papildomus atvejus, kai
kitų šalių pasus gavę lietuviai gali
išsaugoti ir lietuvišką. Anot A. Kubiliaus, visas problemas galima išspręsti taisant Pilietybės įstatymą ir
numatant atskirus atvejus, kai galima turėti dvigubą pilietybę. Jo teigimu, leidus dvigubą pilietybę turėti
lietuvių vaikams, gimusiems ten, kur
naujagimiams automatiškai išduodamas tos valstybės pasas, galima būtų
numatyti dar vieną ar du atvejus, kai
galima išsaugoti lietuvišką pasą net
tapus kitos šalies piliečius.
NAUJASIS PREMJERAS ANDRIUS KUBILIUS DUODA INTERVIU

Užsieniečiai apie Lietuvos vardo tūkstantmetį
sužinos ir Lietuvos interneto vartuose
Lietuvos interneto vartai jau
atviri visiems, besidomintiems Lietuvos vardo tūkstantmečiu. Svetainę
www.lietuva.lt lanko daugiau internautų iš užsienio nei iš Lietuvos,
todėl čia daug dėmesio skiriama informacijai užsienio kalbomis – anglų, prancūzų, netgi kinų. Lietuviai
čia taip pat ras naujausią informaciją apie šį Lietuvai svarbų įvykį ir su
juo susijusius renginius. Svetainė,
atidaryta Pekino olimpiados metu,

šiais metais akcentuos Lietuvos vardo tūkstantmetį ir taip pristatys mūsų šalį tarptautinei bendruomenei.
Svetainė papildys kelias jau veikiančias, tūkstantmečiui skirtas, svetaines. Lietuvos interneto svetainė yra
orientuota į užsienio auditoriją, tai
rodo ir svetainės lankomumo rodikliai – beveik 60 proc. lankytojų yra
užsieniečiai, apie 40 proc. yra internautai iš Lietuvos. Atsinaujinusioje
svetainėje pateikiama trumpa Lietu-

vos vardo istorija, iliustruota unikalių Pažaislio vienuolyno freskų fotografijomis. Čia galima rasti ir tūkstantmečio renginių programą, dainų
šventės istoriją, informaciją apie
Tūkstantmečio odisėją. Svetainėje
išskirta ir kita informacija apie Lietuvą – įspūdžiai apie mūsų šalį, rubrikos verslininkams ir keliautojams,
Europos kultūros sostinė ir kitos
naudingos dalys.

Pasaulio lietuvių vienybę simbolizuos monumentas
Vienu svarbiausių Lietuvos
vardo tūkstantmečio minėjimo akcentų bus Vingio parke pastatytas
didžiulis monumentas, vadinamas
„Vienybės medžiu“. Šį monumentą
sukūrė skulptorius Tadas Gutauskas.
Monumentas bus atidengtas
2009 metų liepos 6-ąją, Mindaugo
karūnavimo, Lietuvos valstybės dieną, ir skirtas Pasaulio lietuvių dainų
šventei. Tai bus iš penkių granito luitų
sukurta skulptūra, kurioje bus iškalta

100 žymiausių Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės ir nepriklausomos
Lietuvos iškiliausių asmenų vardų.
9 metrų aukščio skulptūra primins
verpstę, kurioje yra vaizduojamas
Gyvybės medžio simbolis.
„Lietuva – nedidelės šalis, kuri per savo kultūrą, kalbą, liaudies
meną gebėjo išsaugoti savo identitetą“, – teigia menininkas.
Projekto „Vienybės medis“ vertė – daugiau negu 800 tūkstančių litų.

Ministro pirmininko Andriaus
Kubiliaus potvarkiu sudaryta darbo
grupė, kuriai pavesta Lietuvos vardo minėjimo tūkstantmečio valstybinei komisijai pateikti pasiūlymus dėl
įrašų, kuriuos būtų tikslinga iškalti
Tado Gutausko monumente „Vienybės medis“. Darbo grupei, kurios
sudėtyje yra aukštųjų mokyklų, kultūros ir meno atstovų, vadovauja
Kultūros ministerijos viceministras
Juozas Širvinskas.
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Nacionalinį diktantą pasaulyje rašo vis daugiau lietuvių

AIRIJOS LIETUVIŲ „KONSULTACIJA“ PRIEŠ NACIONALINĮ DIKTANTĄ
Sausio 24 d., šeštadienį, jau
ketvirtą kartą visame pasaulyje vyko Nacionalinio diktanto pirmasis
turas. Šios vis didesnį populiarumą
pelnančios idėjos autoriai – savaitraštis „Atgimimas” ir jo redaktorė
Indrė Makaraitytė, globėjas – Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija. Nacionalinis diktantas rašytas
visose Lietuvos savivaldybėse ir
Lietuvos atstovybėse užsienyje. Tuo
rūpinosi Savivaldybių asociacija ir
Užsienio reikalų ministerija. „ARX
Baltica“ pasirūpino, kad diktantas
būtų rašomas ant savaiminio kopijavimo popieriaus. Diktanto dalyviams liko jo rašto kopija ir jie galėjo pasitikrinti, ar nepadarė klaidų,
kai originalus diktanto tekstas buvo
paskelbtas sausio 28 d. Šiemet rašyti
Nacionalinį diktantą buvo kviečiami
ir moksleiviai, nors ankstesniais metais moksleiviams bei lituanistams
varžybose dėl raštingiausio Lietuvos
piliečio dalyvauti nebuvo leidžiama.
Savanoriškai diktantą rašę moksleiviai buvo vertinami atskirai nuo kitų
Nacionalinio diktanto dalyvių. Tačiau, kaip ir anksčiau, konkurse ne-
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galėjo dalyvauti lituanistai.
Praėjusiais metais diktanto
dalyviai išrinko gražiausią lietuvišką
žodį „ačiū“. Šiemet buvo renkamas
smagiausias lietuviškas ištiktukas.
Rezultatus ir raštingiausio/os lietuvio/ės vardą sužinosime vasario 28
dieną, iškart po Nacionalinio diktanto finalinio turo transliacijos iš Lietuvos televizijos studijos Vilniuje.
Rašingiausias/ia diktanto dalyvis/ė
bus apdovanotas/a Mokslo ir enciklopedijų leidybos instituto įsteigtu
prizu – Visuotinės lietuvių enciklopedijos komplektu, o raštingiausias
moksleivis/ė gaus knygynų tinklo
„Pegasas“ įsteigtą prizą – albumą
„Lietuva.101 įdomiausia vieta“. Visi
finalo dalyviai bus apdovanoti knygyno „Pegasas“ knygomis.
Ketvirtus metus tekstai šiam
diktantui yra specialiai paruošiami.
2006-aisiais buvo skaitomas pagal
Antano Biliūno vaizdelį „Tėviškė“
parengtas tekstas, po metų – specialiai Almos Karosaitės sukurtas tekstas „Teisybė“, o praėjusiais metais
diktanto tekstą „Senolio išmintis“
parengė rašytojas Vytautas V. Land-
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sbergis. Šiais metais jis diktantui parašė tekstą „Partizanas“.
Diktantą rašyti užsienyje panoro 28 pasaulio šalių lietuviai
(Jungtinėse Amerikos Valstijose,
Jungtinėje Karalystėje, Belgijoje, Švedijoje, Austrijoje, Rusijoje,
Graikijoje, Liuksemburge ir kitur),
bet kol kas dar nėra žinoma, kiek jų
buvo iš viso. Prieš metus Nacionalinio diktanto ture savo jėgas išbandė
daugiau kaip 3 tūkst. lietuvių, 422 jų
diktantą rašė užsienyje.
„Tekstas geras, man atrodo,
kad toks patriotinis sukurtas specialiai, – svarstė šiemet dvidešimt ketverių Indrė iš Londono. – Man per
kūną bėgiojo šiurpuliukai, ir, manau,
kad šis tekstas labai tinkantis nacionaliniam diktantui“.
„Tekste gražiai pateikta graži
lietuviška tema, – kalbėjo Mantas,
vienintelis iš keturiasdešimties Lietuvos ambasadoje Londone susirinkusių tautiečių vilkėjęs kostiumą.
– Pasipuošiau specialiai šia proga,
– tvirtino Mantas. – Nacionalinis
diktantas iš tiesų yra atsakingas momentas. Tai – kaip kalbos ir lietuvybės palaikymo šventė. Todėl ir
atsikelti septintą valandą ryto nebuvo sunku – dariau tai su džiaugsmu.
Mums, ypač iš Lietuvos išvykusiems
lietuviams, labai svarbu nepamiršti,
kas esame, nepamiršti savo kalbos,
nuo kurios prasideda valstybė ir pilietinė visuomenė“, – sakė „Delfi“
korespondentei Mantas.
Šiais metais specialiai rašytojo Vytauto V. Landsbergio diktantui
sukurtas tekstas į ambasadą susirinkusiems tautiečiams nepasirodė sunkus, kalbintieji teigė abejojantys dėl
vieno kito žodžio ir skyrybos, kuri,
kaip sakė vienas lietuvių kalbos puoselėjimo šventės dalyvių, buvusi „su
perliukais“. Kartu su gausiu būriu
suaugusiųjų šiais metais ambasadoje diktantą rašė ir viena dešimties
metų moksleivė Evelina, Londone
gyvenanti nuo šio rudens. Anot jos
mamos Jolantos, mergaitė su dideliu

tėvynėje

Konkursas mokslo premijoms užsienyje
gyvenantiems lietuvių mokslininkams
Lie tu vos Res pub li kos švieti mo ir moks lo mi nis te ri ja vėl
skel bia kon kur są Moks lo pre mijoms lie tu vių kil mės už sie niečiams moks li nin kams bei Lie tuvos Res pub li kos pi lie ty bę tu rintiems moks li nin kams, gy ve nan-

tiems už sie ny je, gau ti. Siū ly mus
dėl kan di da tų moks lo pre mi joms
gau ti tei kia už sie nio ša lių lie tuvių ben druo me nės. De ta les nę infor ma ci ją apie kon kur są ga li ma
ras ti Švie ti mo ir moks lo mi niste ri jos in ter ne to sve tai nė je ad re-

su http://www.smm.lt/nau jie nos/
kon kur sai.htm .
Paraiškos ir dokumentai priimami iki 2009 m. vasario 28 d. el.
paštu ausra.gribauskiene@smm.lt
arba faksu +370 5 2190100.

Rengiamasi VIII Pasaulio lietuvių sporto žaidynėms
Lietuvos Kūno kultūros ir
sporto departamento generalinis direktorius Algirdas Raslanas vadovaus darbo grupei, kuriai Ministro

pirmininko potvarkiu pavesta organizuoti VIII Pasaulio lietuvių sporto
žaidynes Lietuvoje. Darbo grupė iki
2008 m. gruodžio 1 d. parengė žaidy-

nių organizavimo ir vykdymo priemonių planą, organizuoti jo įgyvendinimą. VIII Pasaulio lietuvių sporto
žaidynės vyks šią vasarą Lietuvoje.

Filmas apie kun. Hermaną Šulcą
Praėjusių metų rudenį viename iš Vilniaus klubų įvyko filmo
apie misionierių kunigą Hermaną
Šulcą „Dievas į Ruandą grįžta naktį“ pristatymas. Pristatyme dalyvavo filmo kūrybinė grupė ir UNICEF
Geros valios ambasadorė – dainininkė iš Benino Angelique Kidjo. Pri-

statymo metu buvo demonstruojamas ir pats filmas.
Misionierių katalikų kunigą,
misionierių Ruandoje (Afrika) Hermaną Joną Šulcą „Pasaulio lietuvis“
pristatė praėjusių metų birželio-liepos numeryje. Tai žmogus, kurį Valstybės dienos proga 2008 m. vasarą už

nuopelnus Lietuvos Respublikai ir
Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje
Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus apdovanojo Lietuvos Didžiojo
Kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžiumi. Šiuo metu kun.
Hermanas Šulcas gyvena Lietuvoje
ir rūpinasi Lietuvos vaikais.

užsidegimu kėlėsi ankstų šeštadienio rytą ir skubėjo į konkursą tam,
kad nepamirštų lietuvių kalbos. „Žinoma, tekstas dešimties metų vaikui
sunkokas, bet rašė pati, nors ir ne
viską parašyti spėjo“, – rašo „Delfi“
korespondentė.
Žiniasklaidoje buvo papasakota ir kaip diktanto šventė vyko
Airijoje, Dubline. Į šią šventę, kuri
vyko Dublino „4 Vėjų“ lituanistinėje mokykloje, atėjo ir pati lituanistės
specialybę turinti ir diktanto rašyti
negalėjusi, bet tautiečius morališkai
palaikyti į kalbos šventę atvykusi
Lietuvos ambasadorė Airijoje Izolda
Bričkovskienė. Kadangi pirmą kartą
diktantą rašyti galėjo ir moksleiviai,
tikėtasi žmonių antplūdžio, deja,
Dubline prie popieriaus lapų palinko
tik 12 žmonių. Neapseita be internetinių trukdžių – viduryje teksto nutrūko internetinis ryšys ir praleistąjį
sakinį apie geriausius ir drąsius žūs-

tančius vyrus Dublino lietuvaičiams
teko įrašyti transliacijos pabaigoje,
diktorei iš naujo skaitant visą tekstą. Dar labiau nepasisekė Korko lietuviams – internetinis ryšys trūkinėjo taip, kad rašiusieji tekste buvo
priversti palikti keletą tuščių tarpų.
Rašoma, kad rašiusiuosius kiek sutrikdė diktanto teksto pabaiga: itin
patriotiškas tekstas turėjo priversti
nejaukiai susigūžti ne vieną senosios išeivijos atstovą. „Mes turėsime
teisę žiūrėti tiesiai į akis, nes mes savo Tėvynės nepalikome“, – sakoma
tekste „Partizanas“.
Diktantas buvo rašomas ne tik
Dubline, bet ir Cavano lituanistinėje
mokyklėlėje „Gintarėlis“ bei Korko
lituanistinėje mokykloje „Banga“. Iš
viso Airijoje Nacionalinį diktantą rašė 38 žmonės.
Šiemet diktantui čia buvo ruošiamasi itin rimtai. Airijos Tėvynės
sąjungos klubas Dubline visus, ma-

nančius, kad kiekvienas lietuvis privalo išmanyti gimtosios kalbos taisykles, kaip senais gerais mokyklos
laikais pakvietė pasikartoti taisykles. Dviejų lietuvių kalbos mokytojų
padedami jie iki vidurnakčio kartojo
dažniausiai naudojamas bei sunkiausias kalbos taisykles, kurios seniau
gyvenantiems užsienyje jau pradeda
maišytis su angliškomis. Kartojimo
pamoka visiems dalyvavusiems taip
patiko, kad buvo nutarta rinktis kas
porą savaičių ir vieniems kitus mokyti vis skirtingų dalykų.
Beje, praėjusiais metais užsienyje geriausiai parašęs Nacionalinį
diktantą pelnė Lietuvos diplomatijos
vadovo – Lietuvos užsienio reikalų
ministro Petro Vaitiekūno parkerį.
Jo savininku tapo Ričardas Ulozas iš
Belgijos.
PL inf.
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Mokslo premijos laureatai

Kaip laimėti draugų Lietuvai
Vienas iš šešių užsienyje gyvenančių mokslininkų 2008 m. Mokslo premiją pelnė
dr. Algimantas Taškūnas iš Tasmanijos universiteto, apdovanotas už mokslo patirties ir
pasiekimų sklaidą, mokslo ryšių tarp Lietuvos ir užsienio šalių plėtojimą ir lietuvybės
darbą Australijoje. Po premijos įteikimo sakydamas kalbą jis prisiminė apie tai, kaip
Tasmanijos lietuviai garsino Lietuvą ir neleido pasauliui užmiršti Lietuvos skriaudos.
„Kai tą lapkričio dieną atsistojau prieš Jus, tokius artimus ir nuostabius brolius ir seses, supratau, kad man nereikia skaityti iš lapuko, bet turiu atverti savo krūtinę ir leisti
visiems pažvelgti į vidų“, - rašė dr. Algimantas Taškūnas, paprašytas leidimo šią kalbą atspausdinti PL žurnale. Spausdiname jo tikrąją kalbą, pasakytą Vilniuje 2008 m.
lapkričio14 d., o ne tą, kurią jis buvo parengęs iš anksto.

DR. ALGIMANTAS TAŠKŪNAS
Šita premija priklauso ne man
vienam, o visiems Australijos lietuviams, vaikams pabėgėlių, kurie
po Antrojo pasaulinio karo neturėjo
kitos išeities ir apsigyveno Austra-
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lijoje. Jie ten apsigyveno prieš pusę
šimtmečio, bet jie nenustojo mylėti
Lietuvos iki dabar.
Gyvendami Australijoje mes
pamatėme, kad pasaulis labai mažai
žino apie Lietuvą ir apie lietuvius. O
Lietuvos priešai kaip tik ir naudojosi šita nežinia, kad pakenktų mums.
Pvz., 1974 m. Australija de jure pripažino sovietinę rusų valdžią Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Kadangi
Australijos gyventojai labai mažai
žinojo apie Lietuvą ir apie Pabaltijį,
Australijos tuometinė valdžia tikėjosi, kad ir šis prisigerinimas Maskvai
praeis nepastebėtas.
Tąkart išėjo kitaip. Mes tuojau
pradėjome viešas demonstracijas,
pradėjome leisti laikraščius ir biuletenius anglų kalba. Tai buvo veikla,
kurią reikėjo skleisti ne savo gimtąja
kalba, bet to krašto kalba. Mano redaguojamas leidinys („Baltic News“
biuletenis) išsilaikė ilgiausiai – iki
1990 m. pabaigos, kada Pabaltijyje
atsirado geri laikraščiai anglų kalba.
Mes dirbome ne tik patys, bet
ir pritraukėme vietinių gyventojų.
Nors mūsų buvo nedaug, bet tai, ką
mes darėme, kažkam labai nepatiko.
Tas kažkas pradėjo kišti koją įvairiais būdais, pirmiausia bandydamas
suskaldyti mus pačius. Mes buvome
sudarę Baltijos komitetą vykdyti šią
veiklą. Buvo įvairių bandymų mums
sutrukdyti. Pvz., vieną dieną atsirado latvė iš Vokietijos, kuri įlindo į
mūsų Baltijos komitetą ir visokiais
būdais bandė sužinoti, kaip žmonės
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Australijoje, Tasmanijoje, gauna patikimas žinias, kas vyksta Baltijos
valstybėse. Visaip bandė, bet niekaip
negalėjo sužinoti, koks buvo mūsų
žinių kelias ir kas buvo tie žmonės,
kurie teikė žinias. Taip staiga, kaip
buvo atsiradusi, taip staiga ji ir dingo. Buvo ir kitų bandymų. Jeigu jūs
norite atskleisti tiesą, puolimai visada aštrūs. Pavyzdžiui, jeigu jūs norite pasauliui įrodyti, jog ne visos
lietuvių tautos išrinkti atstovai buvo
tie, kurie važiavo į Maskvą prašyti,
kad Lietuva būtų priimta į didžiąją
Sovietų sąjungą.
Pasaulis mažai žinojo apie
Lietuvą, o Lietuvos priešai aktyviai
skleidė šmeižtus, melą apie mus.
Vyko nuolatinis žodžių karas. Pradžioje, kai mes, 10 tūkst. lietuvių,
atkeliavome į Australiją, australai
komunistai paleido apie mus gandus. O Australijoje komunistų nestigo. Mūsų žmonės juokavo: mes
bėgome į tolimąją Australiją, kuo
toliau nuo komunistų, bet patekome
tiesiai į jų glėbį. Gandai ėjo, kad ką
tik atvykę lietuviai buvo nacių tarnai
ir kad jie šaudė žydus, o į Australiją
atkeliavo pasislėpti nuo teisingumo.
Tuos gandus jie skleidė pašnibždomis, bet, pasitaikius progai, ir garsiai – per radiją, televiziją ir spaudą.
Buvo toks vyrukas, vieno garsiausių
Australijos komunistų sūnus, kuris
turėjo gerą tarnybą ABC – viename
didžiausių radijo ir televizijos tinklų. Jis nuolat giedojo tą pačią dainelę: štai atbėgo 10 tūkst. lietuvių

Mokslo premijos laureatai
ir pasislėpė Australijoje. O australai
savo tautiečiais komunistais tikėjo labiau negu iš kažkur – iš tolimų
kraštų – atvykusiais lietuviais. Nestigo australų, kurie tikėjo Sovietų
sąjungos propaganda, kad 27 milijonų rusų žuvo, jog išgelbėtų anglus
ir australus nuo nacių vergijos. Ir po
to, kai rusai Australijai suteikė tokią
didžiulę savo žmonių auką, australai
neturi teisės kištis į rusų vidaus reikalus.
O patikimiausia informacija
ateina iš universitetų, kurie yra geriausi žinių šaltiniai. Australijoje
yra labai daug universitetų: 38 valdžios universitetai, kurių kiekvienas
veikia keliose vietovėse. Faktiškai
galima skaičiuoti, kad Australijoje
veikia 150 universitetų su 700 tūkst.
studentų. Deja, nė vienas šitų universitetų neturi lituanistikos katedros. Niekas nedėsto Lietuvos istorijos ar kitų kursų, pašvęstų Lietuvai.
Man truko 20 metų ištirti,
kodėl taip yra. Kodėl studentai gali studijuoti beveik viską, bet tik ne
apie Lietuvą ir lietuvius. Aš radau
9 priežastis, uždariusias galimybę
įvesti lituanistiką į Australijos universitetus. Apie tai parašiau išsamią
knygą, kurią jūs galite rasti ir savo
bibliotekose. Aš atradau naują kelią,
kaip įvesti lituanistiką į universitetus per užpakalines duris: Tasmanijos universitete įsteigiau Lietuvos
studijų sambūrį. Šito Sambūrio tikslas – garsinti Lietuvą ir skatinti akademines studijas apie Lietuvą.
Dirbame šešiais frontais. Visų
pirma, vyksta pavienių studentų studijos lietuviška tema kitų disciplinų
katedrose. Kasmet skiriame vieną
stipendiją ketvirtų metų studentui
rašyti disertaciją apie Lietuvą ir lituanistiką. Trečias „frontas“ yra: 1000
knygų rinkinys apie Lietuvą anglų
kalba (vienintelis Australijoje). Toliau – lietuvių kalbos pamokos ir
lietuviškas žurnalas anglų kalba,
kuris eina jau 22 metus. Jame atspausdinome 180 originalių straipsnių, kuriuos parašė 120 įvairių sričių
žinovų; pusė jų yra lietuviai. Mes
taip pat skaitome paskaitas apie Lie-

tuvą australų visuomenei, nes matome, kad Lietuvai reikia kuo daugiau
draugų užsieniečių.
Mes, lietuviai, nesame didelė
tauta, todėl turime gauti užtarimo,
draugystės ir paramos iš užsieniečių. Ir vienas kelias to pasiekti yra
atremti šmeižtus. Pvz., pas jus prieš
8 metus viešėjo toks Mark Lenzi,
Fullbright stipendininkas iš Amerikos. Jis mielai paviešėjo Lietuvoje,
pasidžiaugė tipišku lietuvių svetingumu, bet išvykęs apdrabstė Lietuvą
purvais. „The Baltic Times“ savaitraštyje, kuris leidžiamas Rygoje, jis
atspausdino ilgą ir piktą laišką. Jis
sakė, kad labai daug lietuvių talkino vokiečiams, kitaip sakant – daug
lietuvių šaudė žydus. Deja, nei Lietuvos valdžia, nei jokia Lietuvos
patriotinė organizacija į šį įžeidimą
neatsakė. Ir tai yra blogai. Tiesa, atsakė vienas lietuvis iš Amerikos ir
vienas lietuvis iš Australijos, bet čia
reikia plačios ir vieningos akcijos.
Todėl jūs turite steigti savanorišką
draugiją. Nelaukite valdžios raginimo, o patys – savo iniciatyva steikite
organizaciją, panašią į tą, kuri veikia
Šveicarijoje (Pro Helvetia) ir kuri
rūpinasi kuo daugiau draugų užverbuoti savo šaliai, kuo plačiau skelbti
gerų žinių apie ją.
Šiuo metu žinios apie Lietuvą
į Vakarus eina per Maskvą. Didžiosios žinių agentūros savo žurnalistų Lietuvoje neturi, bet užtat visos
agentūros turi savo įstaigas Maskvoje. O ką gera galima rasti Rusijos
spaudoje apie Lietuvą? Taigi, žurnalistai į anglų kalbą iš rusiškos spaudos išsiverčia dažniausiai nemalonius dalykus ir siuntinėja po visą pasaulį. Tai yra negerai. Mums reikia
susiprasti. Ir nereikia daug žmonių
to pasiekti. Aš duosiu vieną pavyzdį.
Apie 1980 m. Tasmanijoje
vienas lietuvis su pustuziniu savo
draugų, tarp kurių buvo viena estė ir
pora australų, įsteigė sąžinės kalinių
bičiulių draugiją. Pradžioje ta grupė
rūpinosi tik sąžinės kaliniais iš Pabaltijo kraštų, įkalintais Sovietų sąjungoje; bet vėliau pamatė, kad gaunami geresni rezultatai, kai rūpina-

masi visais sąžinės kaliniais. Veikla
prasidėjo nuo labai mažos grupės.
Ir labai greitai – per metus ar dvejus organizacija išsiplėtė iki 2 tūkst.
aktyvių narių. Vienas narys turėjo
rūpintis vienu kaliniu. Pvz., buvo
globojamas jaunas disidentas – būsimasis kun. Julius Sasnauskas. Visas
žinias, kurias mes turėjome apie jį,
perdavėme vienam australui, bičiulių draugijos nariui. Jo pareiga buvo
kas vakarą už tą kalinį melstis, rašyti jam laiškus mažiausiai vieną sykį
per mėnesį ir visokiais būdais garsinti pasaulyje apie to kalinio vargus, įsteigiant net savo grupę. Iš viso buvo globojama apie 700 kalinių.
Kai tik kurį nors kalinį paleisdavo
ir tas kalinys atsidurdavo Vakaruose, mes jį atsiveždavome į Tasmaniją parodyti, kad tikrai tokie žmonės
egzistuoja ir kad jie tikrai kentėjo.
Dauguma Kalinių bičiulių organizacijos narių buvo vietiniai australai,
bet veikla plėtėsi ir toliau – į Vokietiją, Japoniją ir kitus kraštus. Organizacijos narys jautė, kad padeda
kenčiančiam žmogui. Žmonės nepolitikavo, ne visi mėgsta politikuoti –
jie neįrodinėjo, kad lietuviai neprašė
parvežti saulės iš rytų, jie tiesiog rūpinosi vienu žmogum, kuris bereikalingai buvo uždarytas į kalėjimą.
Yra ir kitokių būdų garsinti
Lietuvą.
Baigdamas noriu padėkoti,
kad atėjote su mumis pabendrauti.
Noriu pasakyti, kad mes išvykome į
Vakarus ne skalsesnės duonos ieškoti, mes norėjome išnešti savo gyvybę nuo žiaurios okupacijos, o pabėgę
pajutome, kad mes Tėvynei turime
atiduoti skolą. Kiek galėjome, tiek
padėjome.
Ir nepavydėkite mums, iškentėjome nemažai ir mes. Pasaulis nesupranta, ką reiškia žmogui gyventi
be tėvynės, kai žmogaus krūtinė yra
pilna neišverktų ašarų. Išeivijoje
šalia mūsų nėra tėvynės, prie kurios
krūtinės galėtume prisiglausti ir išsiverkti. Ir tos neišverktos ašaros nueis su mumis į kapą.
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Pasitikėjimo vertos Lietuvos teisinės sistemos kūrimas
Patricia A. Streeter

PATRICIA A. STREETER
Skausminga 50 metų trūkusi
Lietuvos okupacijos istorija yra gerai žinoma JAV Lietuvių Bendruomenei. Valdžios atstovai viešai pripažįsta, jog sovietinės okupacijos
metu labiausiai nukentėjo žmogaus
teisių apsauga. Teisės, kurias vadiname žmogaus teisėmis, yra ne tik
labiausiai žinomos asmens teisės,
kaip teisė į privataus gyvenimo gerbimą ir teisė būti nediskriminuojamam, bet jos taip pat apima teisę į
teisingą teismą, teisėjų kompetenciją ir nepriklausomumą, į teismų sistemą, kuri teiktų veiksmingas teisi-
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nės gynybos priemones sprendžiant
žmogaus teisių pažeidimus. Nuo
Nepriklausomybės atkūrimo 1991
metais Lietuva tapo pagrindinių
tarptautinių sutarčių ir konvencijų
dėl žmogaus teisių dalyve ir keliais
atžvilgiais reformavo savo teisines
institucijas. Tačiau, nepaisant šių
pastangų, dauguma lietuvių nepasitiki savo valstybės institucijomis,
taip pat ir teismais ir, anot Lietuvoje
veikiančio nepriklausomo Žmogaus
teisių stebėjimo instituto: „Dauguma
lietuvių bijo išsakyti savo mintis. Jie
jaučia neteisybės perteklių“.
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Tai patvirtina 2008 m. viešosios nuomonės apklausų duomenys:
mažiausiai yra pasitikima politinėmis partijomis, parlamentu, Vyriausybe, teismais ir policija.
Ankstesnėje apklausoje buvo
nustatyta, jog 22 proc. apklaustųjų
mano, kad jų teisės buvo pažeistos,
tačiau iš jų 75 proc. nemėgino ieškoti priemonių šių pažeidimų atitaisymui dėl nepasitikėjimo valstybinių
įstaigų veiksmingumu. Neveiksmingas žmogaus teisių įgyvendinimas
taip pat iš dalies sąlygoja didelio
masto emigraciją iš Lietuvos.
Socialinių mokslų tyrėjai tvirtina, kad tarp visuomenės pasitikėjimo ir valdžios institucijų veiksmingumo yra stipri sąsaja, ir daugelis jų
mano, kad į tai reikėtų atkreipti dėmesį, ypač dėl to, kad tai nėra nauja.
Visuomenės pasitikėjimo teismais
stoką lietuviai laiko sovietinės eros
palikimu. Tarptautinės ir Lietuvos
organizacijos primygtinai pabrėžia
susirūpinimą dėl žmogaus teisių apsaugos Lietuvoje, taip pat ir dėl teismų sistemos.
Pavyzdžiui, Europos Komisija kovai su rasizmu ir netolerancija
(ECRI) konstatavo romų mažumos
diskriminaciją aprūpinimo būstu ir
švietimo srityse, besitęsiančius ir
nebaudžiamus antisemitinius išpuolius, taip pat antisemitinius straipsnius pagrindinėje žiniaskliadoje.
ECRI teigiamai įvertino naują Lygių
galimybių įstatymą, tačiau išreiškė susirūpinimą dėl neveiksmingo
esamos teisinės bazės panaudojimo:
galiojančios nuostatos, numatytos
kovai su rasistiniais pareiškimais,
įskaitant rasinės neapykantos kurstymą, kurie ypač nukreipti prieš žydų,
romų tautybės ir čečėnų bendruomenes, nebuvo tinkamai pritaikytos.
Žmogaus teisių stebėjimo ins-

mokslo ir kūrybos simpoziume
titutas (ŽTSI) nuolat konstatuoja
žmogaus teisių pažeidimus. ŽTSI
tyrimai ir išvados leidžia abejoti, ar
Lietuvos žmogaus teisių apsaugos
lygis atitinka Europos žmogaus teisių konvenciją bei Tarptautinį politinių ir pilietinių teisių paktą, įskaitant teisingo teismo garantijas. Paskutinėje metinėje ataskaitoje (2007
m.) pastebima:
„2006 m. įvykiai parodė, kad
teismai neretai pažeidžia teisingo
teismo garantijas. Ikiteisminiai tyrimai baudžiamosiose bylose yra
vykdomi neprofesionaliai. Nepaisant akivaizdžių problemų politinės
valios imtis esminių reformų nebuvo. Atvirkščiai, politikai demonstravo atgyvenusį požiūrį į teismus,
nepagarbą tarptautinio teismo sprendimui, delsė įgyvendinti reformas,
kurios pagerintų piliečių galimybes
ginti savo teises. Plačiai manoma,
kad tarp civilinių ir pilietinių teisių
labiausiai pažeidžiama yra teisė į
teisingą teismą“.
Ataskaitoje taip pat minimi
2006 m. skandalai teismų sistemoje,
kurių pasekmė – Lietuvos Prezidento pareikštas nepasitikėjimas Teismų
tarybos pirmininku dėl ilgalaikio esminių problemų teisminėje sistemoje ignoravimo, įskaitant jos neprofesionalų valdymą, pasenusią hierarchinę tvarką ir uždarumą. Nors politikai ir pareigūnai pripažįsta, kad
kompleksinė reforma yra reikalinga,
įstatymo projektas dėl teismų sistemos reformavimo yra atidėtas.
Kokia yra šių rimtų trūkumų priežastis? Jau 1990 m. viduryje akademinėje teisinėje literatūroje
buvo pastebėta, kad ankstyvosios
teisinės ir administracinės reformos
nepavyko ir kad reikalingos gilesnės reformos. Kodėl, nepaisant po
Nepriklausomybės atkūrimo sukurtų
įstatymų, 1990 m. viduryje jie faktiškai vis dar neveikė? Buvo pateiktos kelios priežastys. Ankstesnieji
reformuotojai bandė, bet jiems nepavyko sujungti paveldėtos komunistinės centralizuoto valdymo fi-

losofijos su demokratine stabdžių
ir atsvarų idėja, pagal kurią valdžia
turi būti tolygiai paskirstyta tarp
skirtingų institucijų. Be to, teisių ir
laisvių apsauga nepateko į prioritetų sąrašą, kaip antai ekonominė reforma. Dėl to ankstyvosios reformos
tinkamai neišsprendė lyderių, atsisakančių pripažinti teisės viršenybę,
problemos ir neįtraukė visuomenės į
aktyvų teisės ir teisingumo konceptų
transformavimą.
Tokie buvo vertinimai prieš
dešimt metų. Tačiau kodėl šios problemos vis dar tęsiasi? Atsakymą galima rasti socialiniuose moksluose,
kurie tvirtina, kad socialinės sistemos, įskaitant teisinę ar politinę sistemą, sąveikauja su aplinka vidinio
organizuotumo išraiškomis – žmonės suvokia tik tuos dalykus, kurie
palaiko jų organizaciją. „Jie taip
elgiasi, nes taip galvoja; ir jie taip
galvoja, nes taip elgiasi“. Tokios sistemos yra apibūdinamos kaip „savireferencinės“ (nukreiptos į save).
Ar gali savireferencinė socialinė sistema pasikeisti? Gali sąmoningomis pastangomis, sistemiškai
priimant informaciją iš savo aplinkos ir generuojant informaciją apie
savo funkcionavimą. Tai procesas,
kurį sociologai apibūdina kaip kokybės gerinimą (ang. quality improvement). Jis dažnai taikomas įvairių
organizacijų gerinant socialines paslaugas. Šiame procese yra renkamas ir analizuojamas struktūrizuotas
„atsakas“ (ang. feed-back) norint nustatyti konkrečius korekcinius žingsnius, kurių reikėtų imtis. Atsakas
gali būti gaunamas iš daugelio šaltinių: apklausų, viešosios nuomonės
apklausų, organizuoto duomenų rinkimo ir nevyriausybinių organizacijų ataskaitų, tokių, kaip, pavyzdžiui,
Lietuvos žmogaus teisių stebėjimo
instituto. Skirtingai nuo tipinių valdžios institucijų ataskaitų kokybės
gerinimo procesas apima visus sistemos dalyvius, įskaitant tuos, kurie
ja naudojasi. Teisingumo sistemos
atveju jis apimtų teismų administra-

torius, teisėjus, advokatus bei bylų
dalyvius.
Kalbant apie žmogaus teisių
gerinimą sistemoje, kuriai būdinga
tokia istorija, kaip Lietuvos, yra būtina brandi politinė lyderystė, pasižyminti įtikinama ateities vizija, ir
aktyvus pilietinis dalyvavimas politiniame ir teisiniame dialoge. Šiandienos Lietuvoje nėra nei vieno, nei
kito.
Vilčių teikiančių naujienų atsirado kitur Europoje. Esant politinei valiai šis įvykis laikui bėgant gali būti panaudotas padėti situacijoje,
kurioje šiuo metu yra Lietuva. Čia
kalbama apie teismų kokybės gerinimo sistemą, Europos Tarybos patvirtintą 2008 m. liepos mėn. Ši sistema
remiasi minėtų socialinių mokslų
metodu. Sistemą rengusi darbo grupė ją apibūdina kaip duomenų rinkimo, analizės ir konkrečių pasiūlymų
politikams ir teismams formulavimo
sistemą, kurios tikslas – koreguoti
teisminės veiklos disfunkcionavimą užtikrinti ir subalansuoti teismų
funkcijas su kokybišku jų vykdymu.
Šis dokumentas teikia vilčių
Lietuvos teisingumo sistemai ir kitoms valdymo sritims. Tinkamai
įgyvendinta kokybės gerinimo sistema gali padėti pralaužti Lietuvos
teisingumo sistemos uždarumą ir pagerinti jos funkcionavimą, tokiu būdu pagerinant žmogaus teisių apsaugą. Ši sistema turėtų būti ypač įdomi
lietuviams, nes ji jau egzistuoja Europoje ir gali būti įgyvendinta neieškant kaltųjų ir nereikalaujant, kad
kas nors prisiimtų kaltę dėl darbo
pagal „pasenusius“ metodus.
Parengta pagal pranešimą,
skaitytą Lietuvių
kultūros ir mokslo simpoziume
Lemonte 2008-11-23
P.S. P. Streeter yra JAV
praktikuojanti advokatė, besispecializuojanti pilietinių teisių srityje. Iš
motinos pusės ji yra lietuvių kilmės.
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Lietuvos teismų įstatymą reikia
dar teikti svarstyti visuomenei
Regina Narušienė, J.D.
Teisingumą Lietuvoje vykdo
tik teismai. Lietuvos Respublikos
Konstitucija, priimta Lietuvos tautos 1992 m. spalio 25 d. referendume, sukūrė šiuos teismus:
l. Konstitucinį teismą, kuris
sprendžia, ar įstatymai ir kiti Seimo
aktai neprieštarauja Konstitucijai, o
Respublikos Prezidento ir Vyriausybės aktai neprieštarauja Konstitucijai arba įstatymams. Šį teismą sudaro 9 teisėjai, skiriami devyniems
metams ir tik vienai kadencijai. Po
tris kandidatus į šį teismą kas trejus
metus skiria Seimas iš kandidatų,
kuriuos pateikia Prezidentas, Seimo
Pirmininkas ir Aukščiausiojo teismo
pirmininkas.
2. Aukščiausiąjį teismą, šio
teismo teisėjus, o iš jų pirmininką
skiria ir atleidžia Seimas Prezidento
teikimu.
3. Apeliacinį teismą – šio teismo teisėjus, o iš jų pirmininką skiria
Prezidentas Seimo pritarimu.
4. Apygardų teismus, kurių
yra penki. Šių teismų teisėjus ir pirmininkus skiria, jų darbo vietas keičia Prezidentas.
5. Apylinkių teismus, kurių
yra 54. Šių teismų teisėjus ir pirmininkus skiria, jų darbo vietas keičia
Prezidentas.
6. Specializuotus teismus. Jų
teismų teisėjus ir pirmininkus skiria
ir jų darbo vietas keičia Prezidentas.
Administracinių, darbo, šeimos ir
kitų kategorijų byloms nagrinėti pagal įstatymą gali būti įsteigti specializuoti teismai. Pagal Lietuvos įstatymus buvo sukurtas Vyriausiasis
administracinis teismas ir Apygardų
administraciniai teismai, kurių yra 5.
Pagal Lietuvos Konstituciją,
teismų sudarymą ir kompetenciją
nustato Lietuvos Respublikos teismų įstatymas.
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Teisėtvarka yra demokratijos išlaikymo garantija. Teismai yra
institucija, pagal kurią visuomenė
sprendžia savo konfliktus, užtikrina
tvarką ir žmonių saugumą. Teisėtvarka negali veikti, jei tautos visuomenė teismais nepasitiki. Šiuo metu
visuomenės pasitikėjimas teismais
yra mažas. Apklausos, padarytos
2007 ir 2008 m., rodo, kad mažiau
negu 20 proc. Lietuvos žmonių pasitiki teismais. Tokia žmonių nuomonė kenkia valdžios sistemai ir kelia
demokratijos legitimumo klausimą.
Sunku pakeisti žmonių orientaciją nuo įsakytos teisės į atsakingą teisę, kuri tarnauja visuomenei ir
yra jai atsakinga. Ne visi teisėjai dar
supranta, kad jie tarnauja visuomenei, o ne valdantiesiems. Visuomenė, turinti ilgą patirtį, nemato senos,
buvusios sistemos pasikeitimo ir vis
daugiau kreipiasi į tarptautinius teismus. Patyrimas vis tiek išlieka mūsų
įsitikinimuose. Vien pakeisti įstatymą neužtenka, reikia įstatymus įgyventi, pakeisti visuomenės įsitikinimus, orientaciją ir supratimą. Tam
yra būtinas skaidrumas, atvirumas ir
visuomenės įtraukimas į visus teisės
sistemos sluoksnius.
Reikia pasveikinti Lietuvos
Prezidento, Seimo ir Vyriausybės,
Lietuvos teisininkų draugijų ir Teisės universitetų pastangas bandyti
spręsti šį svarbų demokratijos vystymuisi klausimą. Buvo pateiktas Prezidento teismų įstatymo projektas,
Seimas ilgą laiką jį nagrinėjo ir net
visuomeninės organizacijos pridėjo
savo komentarus. Prie šių diskusijų
prisidėjo ir Amerikos lietuvių advokatų asociacija (LABAS).
Komentuojant tuo laiku pateiktą projektą LABAS pateikė savo
pastabas ir nurodė įstatymo trūkumus:
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Lietuvos Konstitucija numato teismų sistemą: Konstitucinį teismą, Aukščiausiajį teismą, apeliacinius, apygardų ir apylinkių teismus
ir, jei pageidaujama, specializuotus
teismus. Konstitucija nenumatė trijų atskirų „sistemų“ – Konstitucinio
teismo, bendrosios praktikos teismų
ir dar administracinių teismų. Jei
vadovautųsi konstitucine nuostata, Lietuva turėtų turėti tik vieningą teismų sistemą. Atskirų teismų
sistemų sukūrimas sukelia daugiau
galimybių atsirasti konfliktuojančioms kompetencijoms bei nesuderinamiems rezultatams ir jausmą, kad
niekas nėra galutinai nusprendžiama. Administraciniai teismai turi
būti teismų sistemos dalis, kaip pirmos instancijos teismai. Administracinio teismo nutarimai turėtų būti
apeliuojami į Apeliacinį teismą ir po
to į Aukščiausiąjį teismą.
Visų teismų procesai turi būti
ne vien tik protokoluojami, fiksuojami stenograma, bet ir garso įrašu.
Visuomenė turi turėti teisę prie jų
prieiti. 97 proc. bylų yra archyvuojamos, bet neįvertinamos ir net neperskaitomos.
Teisėjai neturėtų būti skiriami
iki 65 metų amžiaus. Teisėjų darbas
turi būti periodiškai patikrinamas,
kad tik geriausi teisėjai liktų savo
pareigose. Įvertinimas kas 5 metus
šiuo metu yra per ilgas laikotarpis.
Teisėjams turi būti draudžiama bendrauti su besibylinėjančiais ir
jų atstovais byloje, kai nedalyvauja
visos kitos bylos šalys (Exparte).
Turėtų būti teismo sprendimų
kokybės vertinimai.
Teismams turi būti uždrausta
politikuoti savo sprendimais.
Teisėjai turi būti periodiškai
mokomi, turi būti užtikrinamas jų
profesionalumas ir aukšta darbo ko-
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LIETUVIAI TEISININKAI PASAULIO
kybė.
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Teismų finansavimas turėtų
būti nepriklausomas nuo įprastinių
biudžeto procedūrų, kad tokiu būdu
būtų užtikrintas teismų nepriklausomumas. Nuobauda teisėjui neturėtų
būti jo algos sumažinimas.
Teisėjų atrankos sistema neužtikrina, kad į teisėjo pareigas būtų paskirtas ne tik dalykiškai, bet ir
moraliai, etiškai ir psichologiškai
pasirengęs asmuo. Teisėjų išsilavinimas ir patyrimas turėtų būti daug
išsamiau vertinamas.
Tam, kad teismai įgytų didesnį visuomenės pasitikėjimą, reikia
daug daugiau skaidrumo ir visuomenės dalyvavimo visuose sistemos
sluoksniuose, pradedant nuo teisėjų
skyrimo proceso, įvertinimo proceso, baigiant etikos ir garbės procesais, aiškesniais pačių teismų sprendimais ir jų viešinimu. Preliminario-
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je teisėjų atrankoje, paaukštinimo,
perkėlimo ir atleidimo procesuose
turi dalyvauti visuomenės nariai ir
teisininkų draugijos. Visuomenė turi
turėti galimybę pristatyti savo pastabas, rekomendacijas ir nepasitenkinimą. Prezidento kanceliarija yra dalis tos pačios institucijos, kuri skiria
teisėjus, todėl ji neturėtų organizuoti
ar vykdyti preliminarios kandidatų
atrankos.
Kiekvienas teisėjas turi turėti galimybę išreikšti savo nuomonę ir ją atvirai protokoluoti, įrašyti.
Teismas, kuris viešina tik daugumos
priimtą nuomonę, tačiau nebūtinai
vienbalsę, nėra skaidrus ir atviras.
Teismų savireguliacijos sistema yra nepakankamai veiksni.
Patys teisėjai neturėtų kontroliuoti teismų reformos.
Buvęs Seimas nusprendė Teismų įstatymą peržiūrėti iš naujo. Sei-

mas, balsuodamas už šio įstatymo
pataisas, pritarė tam, kad administracinių teismų sprendimus galima
būtų skųsti Aukščiausiajam teismui.
Tai iš esmės keičia teismų sistemą.
Deja, buvęs Seimas pradėto darbo
nebaigė. Lieka neaišku, kada ir koks
bus galutinis teismų sistemos modelis.
Būtų verta dar kartą Teismų
įstatymo projektą pateikti visuomenei viešai svarstyti. Reikėtų pakviesti ir išklausyti Lietuvos ir užsienio
ekspertus atviroje Seimo diskusijoje
ir tokiu būdu projektą patobulinti,
pataisyti, padėti visuomenei geriau
jį suprasti ir tik tuomet priimti.
Parengta pagal pranešimą XIV
Pasaulio lietuvių mokslo ir
kūrybos simpoziume Lemonte,
JAV, 2008 m. lapkričio 29 d.
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Išeivijos lietuvių archyvai
Daiva Barzdukienė
Šią temą pasirinkau, nes daugelį metų dirbdama Kongreso bibliotekoje nuolat sulaukdavau klausimų, ką apie Lietuvą ir lietuvius
galima rasti šioje bibliotekoje. Prieš
kiek laiko amerikietis dr. Lee Burchinal teiravosi apie JAV Kongreso
bibliotekoje esančią lietuvišką medžiagą ir, Dalės Lukienės paprašytas, paruošė platų lietuviškų archyvų
sąrašą Amerikoj. Jo surinkta informacija dabar yra Amerikos Lietuvių
Bendruomenės svetainėje. Ten išvardinta daugiau nei aštuoniasdešimt
bibliotekų, archyvų ir muziejų, kuriuose yra medžiagos apie Lietuvą.
Kai buvau pakviesta įsijungti į Dalės Lukienės vadovaujamą Amerikos
Lietuvių Bendruomenės Kultūros
komisiją, pradėjom tartis, kaip būtų
geriausia išsaugoti Amerikoje esančius lietuviškus archyvus.
Tada man kilo mintis sužinoti, kokie lietuviški archyvai yra kitose pasaulio šalyse, kur gyveno ir
tebegyvena lietuviai? Kada šių metų
pradžioje išėjau į pensiją, parašiau
PLB primininkei Reginai Narušienei
ir pasisiūliau susisiekti su visomis
kraštų Bendruomenių valdybomis
ir joms išsiuntinėti apklausą apie
tuose kraštuose esančius lietuviškus archyvus. Nežinojom, ar kur yra
lietuvių, tokie archyvai yra, ir buvo
įdomu sužinoti, kur jie yra ir koks
yra jų pobūdis, kokia jų padėtis. Sutarėm, kad bandysiu sudaryti tokių
archyvų sąrašą ir pateikti trumpus jų
aprašymus, kurie tada būtų paskelbti
PLB interneto svetainėj. PLB valdybai toks mano projektas buvo priimtinas.
Tom kraštų valdybom, kurių
elektroninio pašto adresus radau,
ir dar kelioms kitoms lietuviškoms
institucijoms parašiau „asmenišką“
laišką, su prašymu atsakyti į šiuos
klausimus:
1. Archyvo adresas ir e-pašto
adresas.
2. Trumpas apibūdinimas, kas
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tam archyve yra.
3. Koks archyve esančios medžiagos nuošimtis yra lietuvių kalba?
4. Retų ar išskirtinių archyve
esančių dalykų pavadinimai.
5. Kada archyvas buvo įsteigtas?
6. Kada ir kaip archyvas yra
prieinamas?
7. Asmuo ar organizacija, su
kuria galima kontaktuoti.
8. Kitos pastabos.
Teiravausi tik apie archyvus,
kurie dar tebėra jų kraštuose, o ne
apie tuos, kurie jau buvo grąžinti į Lietuvą. Visas susirašinėjimas
vyko elektroniniu paštu. Apklausą
išsiuntinėjau 2008 metų liepos mėnesį, prašydama, kad iki rugpjūčio
mėnesio pabaigos atsakytų. Laiške
trumpai paaiškinau, ką šios apklausos atveju reikėtų laikyti archyvais,
kad renkame informaciją ne tik apie
Lietuvių Bendruomenę, bet apskritai apie Lietuvą ir lietuvius užsienyje. Tokiuose archyvuose galėjo būti
rankraščiai ir spausdintas paveldas
bei susirašinėjimas, periodika, knygos – žodžiu, visokia į vieną vietą
sutelkta informacija apie lietuvius ir
Lietuvą.
Antrą paraginimą į apklausą
atsakyti išsiunčiau rugsėjo mėnesio
pirmą dieną, prašydama, kad atsilieptų, nors jų krašte tokių archyvų
ir nebūtų ar jei apie juos nieko nebūtų žinoma. Kelių kraštų valdybos
teiravosi, koks šio projekto tikslas. Atsakiau, kad Pasaulio Lietuvių Bendruomenė ir daugelis kraštų
bendruomenių yra susirūpinę, kaip
išsaugoti išeivijos archyvus, kadangi
jie yra dalis Lietuvos istorijos, apie
kurią rašo ir ateityje rašys istorikai.
(Dažnai pastebima, kokie geri yra
žydų archyvai. Mūsų archyvai turėtų būti lygiai taip gerai išsaugoti ir
išlaikyti.)
Apklausos rezultatai: penki
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kraštai turi didelius archyvus
Amerika. Sudarytame sąraše paminėjau du didžiausius Amerikoj esančius archyvus – ALKą ir
Lituanistikos tyrimų ir studijų centrą. Kaip minėjau, daugiau archyvinės medžiagos apie Lietuvą ir lietuvius galima rasti JAV Lietuvių Bendruomenės svetainėje www.javlb.
org, rubrikoje „Lithuanian Archives
in U.S.“
Kanada turi didžiulį archyvą. Visa informacija apie archyvą
yra Kanados Lietuvių Bendruomenės interneto svetainėje. Kanados
lietuvių muziejus-archyvas turi savo
atskirą pastatą.
Vokietijoje archyvas yra Lietuvių kultūros institute Huettenfelde. Ten yra Vokietijos Lietuvių
Bendruomenės dokumentų rinkinių
bylos nuo 1950 metų, Lietuvių katalikų sielovados archyvas, biblioteka ir panašūs rinkiniai. Kitas įdomus
archyvas Vokietijoje tai Klaipėdos
krašto darbo grupės archyvas apie
„memelenderius“, klaipėdiškius. Didelė šio archyvo dalis yra vokiečių
kalba.
Anglijoje yra gana didelis archyvas, tačiau, kaip suprantu, jis yra
visai nesutvarkytas.
Australija turi bendruomenės
archyvą Adelaidėje. Taip pat įdomi biblioteka yra Tasmanijos universitete, Tasmanijos saloj, kuri yra
Australijos dalis. Ten yra apie 1000
knygų apie lietuvius ir Lietuvą anglų
kalba. Kas galėjo tikėtis, kad tokioje
tolimoje pasaulio vietoje atsiras tiek
daug informacijos apie Lietuvą. Už
tai reikia dėkoti dr. Algimantui Taškūnui.
Šie kraštai turi mažesnius
archyvus: Danija, Estija, Lenkija,
Suomija ir Šveicarija.
Suomija turi mažą biblioteką,
kuri yra laikoma kartu su informacija apie kitus Pabaltijo kraštus Baltijos centre, Helsinkyje. Suomijos lietuviška bendruomenė labai nedidelė,
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bet įdomus faktas, kad ten buvo išleistos dvi knygos: viena apie Lietuvos garbės konsulą Suomijoje nuo
1920 iki 1930 m., o kita „Lietuvos ir
Suomijos draugija 1927-2000“.
Šveicarija turi mažą, bet labai reikšmingą archyvą. Šveicarijos
Lietuvių Bendruomenė buvo įkurta
1952 metais. Tai viena iš mažiausių išeivijos lietuvių bendruomenių.
Nuo jos įsikūrimo pradžios iki Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo
1990 metais čia gyveno tik apie 50
lietuvių. Nepaisant nedidelio lietuvių skaičiaus Šveicarijos Lietuvių
Bendruomenės nuveikti darbai lietuvybės išsaugojimui ir kovoje už nepriklausomą Lietuvą yra labai svarbūs. Pvz., prie reikšmingesnių dokumentų būtų priskiriami Lietuvos atstovo Narcizo Prielaidos pranešimai,
sovietmečiu daryti Jungtinių Tautų
Organizacijoje Ženevoje. Jis ilgą
laiką ten atstovavo visoms trims Pabaltijo tautoms. 2005 m. apie Šveicarijos lietuvius buvo išleista knyga
„Alpių lietuviai“.
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Naujus archyvus skaitmeniniam formate kraštų bendruomenių interneto svetainėse turi Airija,
Norvegija ir Olandija. Ten archyvinė informacija pradėta rinkti tik šio
šimtmečio pradžioje. Įdomus faktas,
kad nors Airija atsakė, jog turi tik
interneto svetainę ir jokių senų archyvų niekur nėra surinkta, tačiau
neseniai ten buvo išleista knyga apie
Airijoj gyvenančius lietuvius, pavadinta „Pasiilgau... (arba) Mes vienas
kito angelai“. Įdomu, kur ir kaip toj
knygoj esanti informacija buvo surinkta?
Šie kraštai į apklausą atsiliepė ir atsakė, kad archyvų neturi:
Austrija, Baltarusija, Čekija,
Gruzija, Ispanija, Italija, Japonija,
Kazachstanas, Kolumbija, Latvija,
Naujoji Zelandija, Prancūzija, Slovėnija, Švedija, Ukraina ir Vengrija.
Kai kurie parašė, kodėl ten lietuviškų archyvų nėra. Norėčiau su jumis
pasidalinti keliais jų atsakymais.
Iš Baltarusijos rašo: „Mes
dokumentų neišmetame, bet ir nekla-
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sifikuojame. Yra mūsų biuletenis,
kur... aprašoma mūsų veikla. Bet jo
yra tik septyni numeriai“.
Čekija. Cituoju gautą laišką:
”...peržiurėjau savo e-mailų archyvus (turiu iki 2004), bet neradau
pavardės tos moters, kuri surinktą
medžiagą iš manęs išprašė. Visas tas
reikalas matomai prabėgo anksčiau.
Medžiaga keliavo per Vokietiją į Lietuvą. Vežė ją asmuo <...>, kuris tuo
metu dirbo Prahoje <...>. Jam medžiagą perdaviau asmeniškai, bet
jis buvo tik tarpininkas. Labai gaila, bet tik tiek... mano mintys šiuo
metu yra pilkai juodos. Visų pirma,
aš pas save turiu tik mūsų bendroves įregistravimo dokumentą. Visą
medžiagą, kurią turėjau sukaupusi
(tam skyriau gana daug laiko), prieš
keletą metų išprašė PLB tuo metu
ruošiamai knygai apie lietuvius-išeivius, tvirtai pasižadėjusi grąžinti.
Pažadai liko pažadais. Nei knygos,
nei medžiagos. Todėl, jeigu dar kartą
ir ryšiuos pakartotiniam dokumentų
sukaupimui, tai tik be jokių terminų,
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pageidavimų ir atsiskaitymų”. Kaip
tokią informaciją reikėtų interpretuoti ir ką dėl to galima padaryti, aš
nežinau, bet tai tik rodo, jog archyvų
rinkimu ir išlaikymu reikia nuosekliai ir organizuotai rūpintis.
Gruzija. Iki 1918 metų Gruzijoj buvo didelė lietuvių kolonija;
po 1918 daugelis grįžo į Lietuvą, bet
nemažai lietuvių Gruzijoj pasiliko;
yra dokumentų bendram Gruzijos
archyve, tik nėra laiko ir pinigų tuos
dokumentus surasti.
Italija. Senieji ten buvę archyvai buvo persiųsti į Lietuvą, tačiau
galbūt tokių archyvų vienur ar kitur
dar yra. Šv. Kazimiero kolegija ir
lietuvių skyrius prie Vatikano radijo gali turėti įdomių archyvų – dabar
būtų pats laikas apie tai pasiteirauti. Į Šv. Kazimiero kolegiją Romoje kreipiausi, bet atsakymo negavau.
Nauji bendruomenės archyvai Italijoje, kaip ir kitur, kaupiami elektroniniame formate.
Latvija neatsiliepė, bet sužinojau, kad ten buvęs archyvas buvo
atiduotas Išeivijos institutui Kaune.
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Naujosios Zelandijos apie
bendruomenę iki 1980 turėta medžiaga išsiųsta į Ameriką, atrodo,
kad į Chicagą. Dabar vėl pradeda
rinkti informaciją apie Naujosios
Zelandijos lietuvius po 1980 m., bet
tas darbas tik prasidėjo.
Prancūzijoje yra žinomi tik
keli privačių žmonių asmeniniai archyvai. Prancūzijos Lietuvių Bendruomenės archyvai buvo išsiųsti į
Išeivijos institutą Kaune.
Švedija. Dalis ten buvusių archyvų buvo atiduoti Išeivijos institutui Kaune, paskui toliau rašoma: “...
nemažai medžiagos turi ponas Čeginskas, kuris norėtų ją mums perduoti, tačiau kol kas mes neturėjome
nei laiko, nei galimybės jo archyvus
peržiūrėti...“
Ukrainos Lietuvių Bendruomenė atsakė, kad (cituoju): „Ukrainos Lietuvių Bendruomenė renka savo veiklos metraštį, bet būtų drąsu
tai pavadinti archyvu, nes mes neturime net savo patalpų. Turimą medžiagą saugome namuose. Kiekviena
mūsų veikianti draugija po truputį
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kaupia kuklią savo veiklos istoriją.
Pagrindinės Ukrainos Lietuvių Bendruomenės veiklos gairės atsispindi
bendruomenės laikraštuke „Tiltas“,
kuris [per] pastaruosius septynerius
metus leidžiamas kas mėnesį ir dabar rengiamas jo šimtasis numeris“.
Į abu mano prašymus neatsakė:
Argentina, Belgija, Brazilija,
Graikija, Liuksemburgas, Moldova,
Rusija, Urugvajus, Uzbekija. Gaila, kad jokio atsakymo negavau nė
iš vieno Pietų Amerikos krašto, nes
ten buvo ir tikrai tebėra lietuvių telkinių.
Spėju, kad Rusijoje gali būti
daug lietuviškų archyvų. Keletą kartų parašiau Rusijos Lietuvių Bendruomenės pirmininkei, bet jokio
atsakymo iš jos negavau. Jai parašė
ir PLB atstovas archyvams Jaras Alkis ir taip pat atsakymo negavo. Parašiau buvusiam PLB pirmininkui
Broniui Nainiui, kuris buvo lankęsis Sibire, ir klausiau, ar ką žinotų
apie ten esančius lietuvių tremtinių
archyvus. Taip pat pasiteiravau M.
Mažvydo bibliotekos darbuotojos
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Silvijos Vėlavičienės. Ji atsakė, kad
„apie Rusijoje esančius Lietuvos archyvus medžiaga Vyriausybės rinkta ir po Nepriklausomybes atkūrimo.
Svarbiausi dalykai surašyti dokumentuose, kurie parengti kaip Lietuvos pretenzijos Rusijai dėl okupacijos žalos atlyginimo. Tačiau abejoju,
ar tokie dokumentai yra viešai skelbiami ir komentuojami. Juos rengė
speciali Vyriausybės sudaryta komisija. Reikėtų skirti du dalykus – vieni
archyvai yra caro ar sovietų valdžios
nelegaliai išvežti iš Lietuvos, o kiti
yra buvusios carinės Rusijos, kuriai
tada priklausė ir Lietuva, [ir jos]
įstaigų dokumentai“. Aišku, šios apklausos apimty būtų buvę įdomu sužinoti, ar patys lietuviai tremtiniai
apie save kur nors Sibire yra palikę
kokios nors rašytinės ar vaizdinės
medžiagos. Bronius Nainys parašė, kad ten sąlygos tokiai medžiagai
rinkti buvo sunkiai įmanomos ir kad
tikriausia nieko nebūtų galima rasti.
Išvados
PLB valdyba ir kraštų bendruomenių valdybos, Lietuvos kultūros ministerija, Tautinių mažumų
ir išeivijos departamentas ir kitos
organizacijos turėtų sudaryti išeivijos archyvų radimo, sutvarkymo ir
išlaikymo planą. Toks planas turėtų
tris uždavinius: (1) kaip informaciją
apie archyvus surinkti, (2) kaip juos
išsaugoti originaliame pavidale ir
kaip juos pervesti į skaitmeninį formatą ir (3) kur geriausia tokius archyvus – tiek originalią, tiek skaitmeniniam formate esančią medžiagą
– laikyti.
Kaip informaciją apie archyvus surinkti?
Bendruomenių pirmininkai
ar jų atstovai turėtų, kaip įmanoma, rasti ir apklausti dar gyvus buvusius įvairių bendruomenės organų
pirmininkus ar net ir valdybų narius
ir tokius „senjorus“ raginti peržiūrėti savo asmeninius archyvus ir, pagal galimybes ir norą, juos perduoti
kraštų bendruomenių saugojimui ar-

ba juos persiųsti į Lietuvą. Tai būtų
didelis, bet reikšmingas ir istorijai
naudingas darbas. Pasaulio Lietuvių
Bendruomenė taip pat neturėtų apsiriboti tik pokarinių išeivių paliktais
archyvais. Tokius senesnius archyvus rasti taip pat būtų labai didelis,
bet lygiai reikalingas darbas. Lietuvai svarbių lituanistinių archyvų
ypač daug yra Europoje – Vokietijoje, Švedijoje, Šveicarijoje ir Vatikane. Prie tokios medžiagos prieiti
ir duomenis apie senus dokumentus
rinkti pirmiausia privalėtų tos srities
profesionalai, mokslininkai, bibliotekininkai, archyvarai, o ne vien
dažnai besikeičiančios bendruomenių valdybos. Žinoma, tokio darbo
savanoriškai niekas nepadarys. Tam
reikia organizacijos ir lėšų.
Kaip archyvus išsaugoti?
Kaip išsaugoti popierinius archyvus šiais laikais, archyvarai gerai
žino, bet tai vis daugiau ir daugiau
kainuoja. Todėl, nepaisant kur tokie originalūs „popieriniai“ archyvai
bebūtų ir kaip gerai jie bebūtų saugomi, vis tiek reikėtų centralizuotų pastangų – greičiausia su būtina
Lietuvos valstybės parama – kaip
galima daugiau rašytinio išeivijos
lietuviško paveldo perkelti į skaitmeninį formatą. Tai nereiškia, kad
esamus „popierinius“ archyvus reikėtų pradėti naikinti ar apleisti, tačiau perkelti į skaitmeninį formatą,
tokie archyvai būtų patogi ir beveik
vienintelė prieinama išeivijos istorijos tyrinėjimo priemonė.
Reikia pastebėti, kad daug
šiuolaikinių archyvų jau yra elektroniniu keliu prieinami. Kada dariau
šia apklausą, viskas vyko elektroninio susirašinėjimo būdu. Baigusi
negalėčiau niekam atiduoti jokios
susirašinėjimo pilnos dėžės. Dabar
visų organizacijų, įskaitant ir Lietuvių Bendruomenę, archyvai ateičiai
gali būti perduodami disko įrašais
arba tik perkelti į „nešiojamas atmintines“ (memory sticks). Iš trisdešimt aštuonių kraštų lietuvių ben-

druomenių, interneto svetaines turi
septyniolika. Pas atskirus asmenis
palikta tokia skaitmeninė dokumentacija lengvai pasimeta, todėl būtinai
reikėtų sistemingai siekti, kad tokia
medžiaga būtų periodiškai perrašoma ir saugoma. Apie tokį procesą
reikia pradėti galvoti kiek galima
greičiau, nes kartą autentiškai ir originaliai informacijai apie išeiviją
dingus, jog nebus įmanoma atkurti.
Kur geriausia originalius archyvus rinkti ir laikyti?
Archyvų išlaikymo ir išlikimo
klausimu nuomonės skiriasi. Vieni mano, kad reikia visus įvairiuose
kraštuose esančius lietuvių archyvus
surasti ir juos perkelti į Lietuvą. Kitų nuomone, geriau būtų juos palikti
ir saugoti tuose kraštuose, kur jie yra
dabar. Amerikos ir Kanados lietuviai, kurie turi sutelkę gausius ir labai vertingus archyvus, bent kol kas
jų į Lietuvą perkelti nenori, tačiau jų
išlaikymas išeivijoje neišvengiamai
tampa lėšų, priežiūros ir jų tinkamo tvarkymo svarstymo objektu. Aš
manau, kad sprendimą dėl archyvų
ateities reikėtų daryti tik profesionaliai apsvarsčius, kur tie archyvai bus
geriausiai saugomi, kur istorikams ir
archyvarams bus patogiai įmanoma
prie jų prieiti ir jais naudotis ir kur
galimas patikimiausias ir ilgalaikis
jų išlaikymo finansinis įsipareigojimas.
Šią apklausą padaryti buvo
tikrai įdomu. Daug ką sužinojau ir
daug išmokau. Susirašinėjau su lietuviais daugelyje kraštų. Dabar, kai
pavartau „Pasaulio lietuvį“, atpažįstu daug pavardžių ir šalia jų pamatau jau „pažįstamų“ veidų. Tokie
yra mano šio neilgo darbo radiniai.
Visus mano surinktus duomenis, iš
viso 15 puslapių, nusiunčiau PLB
valdybai ir jie bus paskelbti PLB interneto svetainėj.
Pranešimas skaitytas Lietuvių
kultūros ir mokslo simpoziume
Lemonte 2008-11-25
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„Saduto“ kelionė
į Australiją ir Naująją Zelandiją

JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE

JUNGTINĖS KARALYSTĖS LIETUVIŲ ANSAMBLIO „SADUTO“ NARIAI SU „AMBERSAIL“ BURIUOTOJAIS SUSITIKO SYDNĖJUJE
2008 m. gruodžio 20 dieną
„Saduto“ kolektyvo iš Londono 22
žmonės išvyko į Australiją, Sydnėjaus miestą, buvusios Sydnėjaus
Lietuvių Bendruomenės pirmininkės
Gretos Savickaitės kvietimu dalyvauti Australijos lietuvių šventėje,
kuri vyksta kas dvejus metus. Skrydis per Hong Kongą truko 24 valandas. Atvykę į Sydnėjų apsigyvenome
Bankstown Travelodge viešbutyje.
Nuostabaus grožio miestas Sidnėjus,
į akis krito ypatinga švara gatvėse ir
vieno aukšto namukai.
Pirmasis koncertas vyko Sidnėjaus centre, Martin Place aikštėje,
gruodžio 23 dienos vidurdieny. Mūsų koncertą stebėjo ne tik Sydnėjaus
lietuviai, kurie kartu su mumis dainavo, bet ir praeiviai, kuriuos sužavėjo mūsų šokiai bei tautiniai drabužiai. Ne vienas paklausė, iš kokios
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šalies atvykome.
Sydnėjaus lietuviai turi puikų
ir jaukų klubą „Dainava”, kuriame
gruodžio 24 dieną buvome pakviesti
prie bendro Kūčių stalo (susirinkusiųjų buvo apie 100 žmonių). Pagal
lietuviškas tradicijas buvo 12 lietuviškų patiekalų. Lenkų kunigas
palaimino stalą ir susirinkusius ir
pakvietė į Šv. Joahimo bažnyčią, į
kalėdines Mišias. Ten skambėjo lietuviškos giesmės. Kadangi mes Kalėdas šventėme vasarą, tai po kalėdinių mišių nuvažiavome į garsiausią
Bondi Beach paplūdimį. Smagu buvo pašokinėti per Ramiojo vandenyno bangas ir pasilepinti po šilta saule.
Gruodžio 26 dieną plaukėme
laivu į zoologijos parką. Matėme
gražiausių gyvūnų. Kitą dieną vykome į Bankstown krepšinio salę, kur
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vyko pagrindinis šventės atidarymas. Susirinko dainininkai, šokėjai
ir sportininkai. Vakare lietuvių „Dainavos“ klube įvyko šventės dalyvių
susipažinimo vakaras, kurio metu išdainavome visas lietuviškas dainas.
Gruodžio 28 dieną Bankstown
teatro salėje vyko lietuvių baleto bičiulių 10-tajam jubiliejui skirtas vakaras. Programoje dalyvavo balerina
iš Lietuvos Kristina Gudžiūnaitė,
tarptautinių baleto konkursų laureatas Voicech Žuromskas ir M.K.
Čiurlionio menų mokyklos, baleto
studijos direktorius Petras Skirmantas, kuris režisavo šventės programą.
Taip pat šoko šiuolaikinio meno šokėja iš Lietuvos, „Auros“ šokio teatro (vadovė Birutė Letukaitė), Lina
Puodžiukaitė bei Sydnėjaus baleto
šokėjai. Taip pat šventėje grojo folkloro instrumentinė grupė „Sutaras“
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iš Lietuvos bei mūsų ansamblis „Saduto“. Džiaugėmės galėdami dalyvauti programoje, kur susijungia folkloro, baleto bei šiuolaikinio meno
šokėjai. Nuoširdžiausią ačiū tariame
šventės organizatorei Ramonai Ratas.
Gruodžio 29 dieną, po repeticijos, vyko dainos ir literatūros popietė „Spalvų ir metų kaita“, kurią
organizavo Jadvyga Dambrauskienė. Programoje dalyvavo „Saduto“
dainininkės Virginija Klibavičienė,
Danutė Viltrakienė, o Jūratė Clarke
kartu su australu Gary atliko tris klasikinius kūrinius. Vakare vyko tautinių šokių šventė, kurioje susijungė
Sydnėjaus, Melburno ir Londono
šokėjai. Šiai programai mūsų kolektyvas mokėsi naujų tautinių šokių.
Tautinių šokių šventę organizavo
Australijoje gimusi ir augusi Kristina Rupšys.
Gruodžio 30 dieną, po visų
koncertų, susiorganizavome kelionę
į „mėlynuosius kalnus“. Keliavome
po laukinę gamtą, kalnus, džiaugėmės sutikę ir aborigeną. Vakare ėjo-

me į Operos teatrą, kur žiūrėjome
operą „Madam Butterfly“, buvome
nustebinti operos pastatymu.
Gruodžio 31 dieną praleidome
kas kur – vieni bėgo į parduotuves
suvenyrų pirkti, kas į parkus pasidairyti, po miestą, į muziejus. Daugelis
lietuvaičių Naujuosius metus sutiko
žirgų lenktynių klube, kur susirinkusius visą vakarą linksmino kapela „Sutaras“. Naujametinėje puotoje dalyvavo ir jachtos „Ambersail“,
plaukiančios aplink pasaulį, vyrai.
Kai kurie sadutiečiai Naujuosius
metus sutiko pačioje Sydnėjaus širdyje, grožėdamiesi įspūdingiausiais
pasaulyje fejerverkais.
Sausio 1 dieną vyko oficiali
jachtos „Ambersail“ sutikimo šventė. Džiaugėmės galėdami iššokdinti
visus buriuotojus ir kartu padainuoti.
Sausio 2 dieną išskridome į
Naująją Zelandiją, Auklandą, kur
mus pasitiko ten dirbanti studentė iš
Londono Alina Banionytė. Kitą dieną aplankėme Auklando miesto įžymiąsias vietas. Vakare susitikome su
vietos lietuviais, kurie mus pasitiko

su Auklande kepta lietuviška duona
ir lietuviškai nukrautu vaišių stalu.
Vietos lietuvių susirinko nedaug, kadangi pats atostogų metas, tačiau susitikimas buvo labai nuoširdus. Mūsų susitikimą organizavo Naujosios
Zelandijos Lietuvių Bendruomenės
sekretorė Dalia Kubiliūtė. Dalyvavo ir Naujosios Zelandijos lietuvių
garbės konsulas Jurgis Audronis Pečiulaitis. Pakalbintas bendruomenės
pirmininkas Gerald Sharrock pasakojo, kad Lietuvių Bendruomenė
galvoja kurti lietuvišką mokyklą.
Naujojoje Zelandijoje visi lietuvaičiai su savo šeimomis susiburia vieną kartą per metus – Vasario 16-ąją.
Sausio 3-8 d. keliavome po
šiaurinę Naujosios Zelandijos salą,
aplankydami dar veikiančius ugnikalnius ir geizerius, susipažindami
su vietos gyventojų maori papročiais
ir tradicijomis, gėrėdamiesi nuostabiais gamtovaizdžiais.
Sausio 9 dieną kupini įspūdžių parskridome į Londoną.
Ligita Paulauskaitė
„Saduto“ vadovė

„SADUTO“ KONCERTUOJA MARTIN PLACE AIKŠTĖJE, SYDNĖJUJE
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ESTIJOJE

Trys karaliai ir Rasa

NEPAKEIČIAMOJI RASA CECILIJA UNT SU
Šiandien Trys Karaliai, ir
mes susirinkome ne šiaip sau, o su
panašia misija, kaip jie. Tai nebuvo karaliai, bet vadinami taip todel,
kad atkeliavo iš pasakiškai turtingų
Rytų. Iš tiesų, Kasparas, Melchioras
ir Baltazaras buvo išminčiai, stebėję dangaus kūnų judėjimą. Netikėtai
danguje sužibėjusi ryški žvaigždė
sudrumstė šių vyrų ramybę. Mat pranašystė skelbė, jog tokio šviesulio
pasirodymas sutaps su ATPIRKĖJO
atėjimu į žemę, taigi išminčiai nutarė aplankyti kūdikį ir išrinko jam
dovanas – aukso, smilkalų ir miros.
Tūkstantmečiais auksas, smilkalai
ir mira simbolizavo prabangą, priklausančią dievams ir valdovams.

24

BI ČIU LIAIS ŠVEN ČIA GIM TA DIE NĮ

Užmarštin nuėjo šimtmečiai, dulkėmis pavirto senovės civilizacija, bet
mira ir smilkalai vis dar vertinami.
Jie yra prašmatniausių kvepalų komponentai, o auksas – prabangiausia
pakuotė.
Argi nebuvo sudrumsta ir mūsų ramybė? O taip. Pastebėję, kad
mūsų lietuvių tarpe yra viena neeilinė asmenybė, gimusi kažkur apie
Kalėdas, nutarėme ją aplankyti Trijų
Karalių dieną ir susirinkome tikrai
šventoje vietoje – Talino Piritos vienuolyne, nešdami su savimi simbolines karalių dovanas.
O iš kur mes atėjome?
Iš ten, kur kalnai ir upeliai,
Iš ten, kur žibutės miškuos,
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Kur žydros akys seselių
Ir sena motinėlė languos.
Ten, kur gilios vagos arimuos,
Vyturėlių giesmės laukuos,
Lietuva – mažas žemės kampelis,
Koks esi tu lietuviui brangus.
Tame mielame žemės kampelyje prieškarinių 1938-1939 metų pradžioje nedideliame Jurbarko
miestelyje, pasaulį išvydo mažutė silpnutė mergaitė, kurią tėvai ir
krikštatėviai skubino pakrikštyti.
Sausio (kuris senovėje buvo vadintas: pusčius, sausinis, ragas, didysis
ragutis, vilkas vardais) 3 d. jai buvo
duoti šventos Cecilijos ir Rasos var-
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dai. Šeimoje ji buvo trečias vaikas
(brolis Algimantas ir sesuo Janina
Leonida).
Cecilijos vardas turi net 61
variantą – Cecil, Ceciliane, Cecily,
Celia, Cicely, Shheila, Sissy, Celli,
Cilka ir t.t. Tai visur pripažinta muzikos patronė...
Toliau Cecilijos Rasos charakterį formavo sunkūs vaikystės
metai pokary Jurbarke, tėvų pastogėje, Lukšių ir Ožkasvilių (Kapsuko raj.) kaimuose pas tetas ir kaimo
seniūną senelį Pipirą. Šeima buvo
darbšti, tais laikais pasiturinti, o per
karo gaisrus ir sąmyšius viską praradusi. Cecilijos mama ir jos sesuo
mokytoja Pajaujienė Jurbarke buvo
žinomos gražuolės – puošeivos (vienodai rengė tris mergaites Valytę,
Lionytę, Rasutę). Man (Daliai), dar
visai mažutei, liko atmintyje mano
mamos ir močiutės pagyrimo žodžiai
Ivanauskienei.
Didelės įtakos mums, vaikams, turėjo nepaprastas gimtinės,
mažo miestelio, įsikūrusio tarp Nemuno, Mituvos, Imsrės, grožis. Imsrės kalvelėje iš visų pusių matoma
raudonų plytų su dviem sidabriniais
bokštais katalikų bažnyčia, iš kur
stipriausi ir gražiausi vaikystės prisiminimai – pirmoji Komunija, didžiosios religinės šventės su stacijomis, kai baltais angelais pavirtusios
mergaitės barstė iš krepšelių gėles
prieš kunigų ir vyskupų kojas.
Netoli bažnyčios bruzdėjo pagarsėjęs ūkininkų turgus su padvadomis, vežėčiomis ir vežimais, prikrautais žviegiančių paršelių, žąsų,
vištų, kiaušinių, pieno ir sūrių, tirštos grietinės, daugybe daržovių, maišai grūdų, alaus ir medaus uzbonai...
Ten pat ir garsioji Jurbarko karčiama. Taigi, jau trys svarbūs miestelio
objektai – bažnyčia, turgus, karčiama, turėjusieji daug įtakos miestelėnams ir jų vaikams...
Baigusi Jurbarko vidurinę
mokyklą mūsų Rasa (ji tik taip buvo
vadinama, o Cecilijos vardą atgaivino Estijoje) išvyko į Lietuvos sostinę Vilnių siekti aukštesnių mokslų.
Tai buvo bene pats įdomiausias lai-

kotarpis Vilniaus universitete, kai
buvo nušalinami patriotiškai nusiteikę dėstytojai, rektorius, vaikomi
ir sodinami į kalėjimus nepalankiai
nusiteikę studentai... Lituanistikos
studijas 1955-1960 m. baigė ne vienas vėliau pagarsėjęs lietuvis (pirmoji LTV žvaigždė Gražina Bigelytė
Bulotienė, žurnalistė aktorė Nijolė
Baužytė, kurso patriotai – vedliai
Henrikas Valeika, Valius Ardžiūnas,
Kęstutis Perednikas, rašytojai Juozas Aputis, Tomas Venslova... Visur
pabuvota – plėšiniuose, I Maskvos
jaunimo festivalyje su VU ansambliu, komjaunuoliškose vestuvėse,
A. Vienuolio namuose, Adomo Mickevičiaus ir Puškino muziejuose,
Baltarusijos lietuviškose gyvenvietėse... Studijų metais per broliškų
respublikų studentiškus festivalius
atvykdavo vaikinų chorai iš Estijos.
Buvo išdidūs – atidainavę nulipdavo
nuo scenos ir dingdavo...
Likimas ir jaunystė parodė
pirštu vienam kitą. Ants Unt ir Rasa
įregistravo savo norą sukurti šeimos
židinį. Pradžioje mėgino įsikurti Vilniuje, bet liūdnos, šiaurėn nukreiptos Antso akys iš naujo suminkštino
Rasos širdį... Draudžiama tėvų ir giminių, bet gavusi lietuvišką pasogą
kuria savo gyvenimą jau Estijoje.
Turėti lituanistės-pedagogės
diplomą ir apleisti Lietuvą – žygdarbis tai ar lengvapėdiškumas? Vėliau
viskas praverčia bendruomeninėje lituanistinėje veikloje – pamažu įveikiama labai tolima ugro-finų
kalba, atsiranda vertimai, straipsniai, knygelės, na, ir tas pamokantis
pedagogės tonas savo tautiečiams...
Pirmieji žingsniai buvo atmatuoti iki didžiojo Peipsi ežero Kallaste. Šviesiaplaukė, studentiškai
pasipuošusi lietuvaitė ėjo į rusų mokyklą mokinti vokiečių kalbos, o rusiukai, persisvėrę pro penkto aukšto
langus, iš tolo šaukdavo: „Babeta
idet na vojnu“ (Babeta eina į karą)...
Suislepa, Tiuri, kol pora, išsilgusi sostinės šurmulio, ieško, kur
prisiglausti Taline... Visokių darbų
teko išbandyti... Paskutiniai – TPI
filosofijos ir ateizmo katedroje, o

1990-1994 m. pirmojoje nuolatinėje Lietuvos Vyriausybės atstovybėje
Taline. Daug jėgų ir atgaivos suteikė bendruomeninė veikla nuo pat
Estijos lietuvių draugijos įsteigimo
pradžios 1980 m. Čia Cecilija Rasa
jau galėjo pasinaudoti įgyta lituanistės specialybe. Ji nejučiomis perima
ELB metraštininkės postą, įamžindama ELB veiklą savo straipsniais ir
fotografijomis...
Cecilija Rasa Unt išvertė iš
estų į lietuvių kalbą 7 grožinės literatūros knygeles vaikams, daugybę
politinių ir kultūrinių straipsnių, kalbų, išleido užsakytą knygelę Estijos
moksleiviams „Leedulased“ (lietuviai), paruošė ir išleido straipsnių ir
fotografijų rinkinį „Estijos Lietuvių
Bendruomenė“, leido kasmetinius
ELB infoleidinius (iš viso 13 numerių).
Pradžia buvo sunki, ne kartą
kėsintasi grįžti namolio, nubraukta
nemažai ašarų, kol pripratome prie
šio šiaurės krašto... Užsigrūdinome,
daug perpratome ir išmokome...
Gyvenimas svečioje šalyje
tapo įdomus, praturtinantis mūsų ir
mūsų vaikų pasaulį.
Cecilija Rasa (dabar jau našlė) su Antsu Unt išgyveno 42 metus.
Užaugino 3 sūnus – Tomą, Marių,
Ants. Pabiro anūkai: Artur, Laura,
Marija, Ants, Sten. Visi jie turi savo specialybes, užsiėmimus, yra dori, protingi ir patriotiškai nusiteikę
Estijos piliečiai, užauginti močiutės
Cecilijos Rasos lietuviškais pamokymais, pasakojimais, legendomis...
Už nenuilstamą visuomeninę
veiklą Cecilija Rasa Unt apdovanota 2002 m. ER gyventojų ministro
padėkos raštu; 2004 m. – LR ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“ riterio
kryžiumi; 2005 m. – TMID prie LR
Vyriausybės Garbės aukso ženklu už
nuopelnus...
Sulaukusi garbingo 70 m. jubiliejaus ji žada darbuotis toliau.
Sveikiname ir linkime dar daug gražių prasmingų metų.
Dalia Felicita Üksvärav
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Ypatingos progos lietuviams susiburti Taline
Talino nacionalinėje bibliotekoje keletą mėnesių veikė puiki paroda „Lietuvos kultūra ir istorija“,
prieš tai vykusi Suomijoe, o iš Estijos
iškeliavusi į Londoną... Kita proga

PARODOJE „LIETUVOS KULTŪRA IR
HOLGER SEMPER SU DUKRELE JOANA

susiburti buvo sausio 13 d. vykusios
šv. Mišios, kurias lietuviškai aukojo
kunigas lenkas dominikonas Artur.
Po to lietuviai susirinko pasikalbėti
Lietuvos Respublikos ambasadoje

IS TO RI JA “

RIMUTĖ

IR

(Uus tn.15). O sausio 27-ąją į Estiją
atvyko naujasis Lietuvos Ministras
pirmininkas Andrius Kubilius, kuris
po susitikimų su Estijos valstybės
vadovais aplankė ir lietuvius.

VISUR AKTYVIAI DALYVAUJANTI ESTIJOS PREZIDENTO ARNOLD R IU ITEL IR I N GRID R IUI TEL PO RA ( KAIRĖJE )

SAUSIO 27 D., PO SUSITIKIMŲ SU ESTIJOS VALSTYBĖS VADOVAIS, LR MINISTRAS
AMBASADOJE SUSITIKO IR SU ESTIJOS LIETUVIAIS. RIMANTO JURKUVĖNO NUOTR.
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Krymo lietuvių draugijos naujienos
Kalėdos
Prabėgo dar vieneri metai ir
jų pabaigą vainikavo viena gražiausių švenčių – Kalėdos. Taip Krymo
lietuvių draugijoje buvo užbaigtos
2008-ųjų rengtos šventės ir įvairūs renginiai. Švęsti Kalėdų pirmą
kartą susirinkome ne mokykloje, o
naujai pastatytuose vienos iš mūsų
draugijos narės – Olios Sarajevos –
namuose. Daugiau kaip 25 žmonės
draugiškai sutilpo prie vaišių stalo.
Buvo visko, ko tik lietuviška širdis
geidžia: visų kartu pagaminti cepelinai (neprigyja emigracijoje žodis
„didžkukuliai“) ir iš Lietuvos parvežti konservuoti baravykai, visokie
kiti skanumynai ir saldumynai. Vaikai pilte pylė išmoktus eilėraščius,
dainas, vaidinimus ir gavo visus me-

tus lauktų Kalėdų senelio dovanų.
Jaunimas rodė savo talentus ir buvo
net sušoktas arabiškas pilvo šokis.
Buvo linksma ir džiugu, kaip ir turi
būti Kalėdų metu savo šeimos rate.
O Lietuvių draugija, gyvenant svetur, ir yra mūsų didelė šeima, kurioje mes švenčiame šventes, auginame
lietuviška dvasia vaikus, dalinamės
naujienomis ir informacija, susijusia
su Lietuva, branginame ir saugome
tai, ką gavome gimdami ir augdami
Lietuvoje.
Nacionalinio solidarumo
diktantas
Krymo lituanistinėje sekmadieninėje mokykloje, kiek anksčiau
nei visas lietuviškas pasaulis, mes

PRISIMINUS 2006-ŲJŲ KALĖDAS. KRISTINA RETKUTĖ PLECHANOVA

SU SŪ NU MI

UKRAINOJE
rašėme savo solidarumo nacionalinį
diktantą. Tai jau tradicija, kurią keleri metus praktikuojame. Neturime
sąlygų rašyti drauge su visais Lietuvoje diktuojamą bendrą diktantą, bet
norime palaikyti idėją, todėl rašome
pagal savo galimybes. Mūsų diktantas buvo pavadintas „Tėvynė“. Rašė
jį visi susikaupę, giliai pajutę šios
akcijos svarbą. Ir ne taip svarbu, kas
kiek padarė klaidų, svarbu – mes
esame didžiulės viso pasaulio lietuviškos šeimos nariai ir norime jaustis joje savi, lygūs ir nors kiek raštingi. Šį savo diktantą mes skyrėme
savo Tėvynei ir garbingam Lietuvos
vardo paminėjimo tūkstantmečiui.
Valentina Marija Loginova

OLEGU
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MOLDOVOJE
Švenčių laukiame visi – ir dideli, ir maži. Ypač mažųjų laukiama
gražiausia žiemos šventė – šv. Kalėdos.
Džiugiai nusiteikę į Kišiniovo
tarptautinių santykių biuro patalpas
rinkosi MLB nariai su mažaisiais
švęsti šv. Kalėdų. Po bendruomenės
pirmininkės Z. Tetradovienės sveikinimų ir pranešimo apie turtingas
lietuvių tradicijas, Kalėdų papročius
vaikučiams buvo įteiktos kalėdinės
dovanėlės, nors ir be Kalėdų senelio. Į vaikučių klausimus, kur Kalėdų senelis, turėjome atsakyti, kad

MOLDOVOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
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Nors šaltos, bet džiugios Kalėdos
jis toli, dar Lietuvoje, pas Lietuvos
vaikučius. „O kur ta Lietuva?“ –
klausinėjo mažieji. Sakėme, kad tai
gražiausia šalis, kur gyvena darbštūs
ir puikūs žmonės, kur gimė jų tėvai,
kur gyvena jų seneliai ir močiutės,
žinantys daug nuostabių dainų ir
pasakų, kur... pusnynuos nykštukai
miega, aukso žuvys po ledu... kur
bėga ragana per sniegą, nepalikdama
pėdų...
Džiugią, ilgai lauktą šventę aptemdė šalta, nešildoma salė ir
kai kurie tėveliai su mažaisiais, apsidžiaugusiais dovanėlėmis, buvo

NA RIAI , SU SI RIN KĘ Į
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priversti išeiti. Bet atspariųjų šventė
tęsėsi. Išklausę jaunųjų 3-osios Kišiniovo muzikos mokyklos gitaristų
koncerto, perėję į biuro foje, pasivaišinę, pabendravę ir padainavę lietuviškas dainas, išsiskirstėme, linkėdami vieni kitiems sveikų ir turtingų
Naujųjų – 2009-ųjų metų.
Buvo proga apmąstyti praėjusius metus ir paplanuoti būsimus
darbus.
Zinaida Tetradovienė
MLB pirmininkė

ŠVEN TĘ , SU JAU NAI SIAIS MU ZI KAN TAIS
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Šiemet „Draugo“
dienraštis, leidžiamas
Chicagoje, švenčia 100
metų sukaktį. Ta proga
spausdinome ir spausdiname medžiagą apie
tame didvyriškame projekte dalyvavusias asmenybes.
„Draugo“
dienraštis – tai ne tik
lietuvių išeivijos istorijoje, bet ir pačios Lietuvos istorijoje – analogų neturintis reiškinys.
Šiame numeryje pristatome poetą ir buvusį ilgametį „Draugo“ redaktorių – Kultūros ir
mokslo priedo vedėją
Kazį Bradūną, kuris su
žmona Kazimiera, taip
pat ilgamete dienraščio
darbuotoja, Lietuvai atkūrus nepriklausomybę
grįžo gyventi į Lietuvą. Vilniuje prieš keletą metų ir buvo darytas
šis interviu.
Taip pat spausdiname JAV LB veikėjos,
žurnalistės Stasės E.
Semėnienės
straipsnį
apie rašytoją ir „Draugo“ redaktorių Česlovą
Grincevičių, kuris taip
pat grįžo į Lietuvą, tik
jau karste – jis palaidotas Vilniuje, Antakalnio
kapinėse.

JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE

Kur praeita, kur sustota...
–Jūsų vaikystės metai – kas
darydavo didžiausią įspūdį: sutikti
žmonės, aplinka,
gal turėjote mėgstamų knygelių?
Iš ko paveldėjote
poetinius gabumus? Jūsų tėvų
šeima – kokia ji?
Jūsų santykis su
kaimo, namų aplinka – ar ji „augino“ Jus, ką „pasiėmėte“ iš ten?
(Turiu galvoj ir
visai
priešingą
Salomėjos Nėries
patyrimą).
– Va i k y s t ė je įspūdį darydavo
ir sutikti žmonės,
ir aplinka, ir pirmosios perskaitytos knygos. Kuriuo laiku ir kurie
įspūdžiai
buvo
stipriausi, priklausydavo jau nuo aplinkybių. Sakysim,
užeina jau pažįstamas pasakorius ir
JURGIS BRADŪNAS
dainininkas elgeta, tai visko besiklausydamas nega- šiaus. O jis knygas imdavo skaityti iš
liu nuo jo atsitraukti. Ko nors kito Alvito pavasarininkų kuopos knygytada nematau ir negirdžiu. Vaikišku nėlio. Ir ta pirmoji mano perskaityta
džiaugsmu ir vaikiška baime buvau knyga buvo Vinco Krėvės „Dainaprisirišęs prie vestuvinių dainavimų vos šalies senų žmonių padavimai“.
ir prie šermenų giedojimų, o jų pla- Neišsakomas vaikiškas tos knygos
čioje giminėje pasitaikydavo dažnai. įspūdis pasiliko nepasikeitęs visą
Skaitymo laimė apnikdavo, kai iš gyvenimą, pasiliko ir susižavėjimas
Alvito mokyklos knygynėlio gauda- jos puslapių iliustracijomis, piešvau namo parsinešti vaikų laikraštėlį tomis Adomo Galdiko. O kai turėjau
„Saulutė“, iliustruotą dar ir šiandien padeklamuoti eilėraštį (pasirinktą ne
nepamirštamais Kazio Šimonio pie- iš vadovėlių) prie mokyklos Kalėdų
šiniais ir spalvotu (anais laikais!) eglutės, paprašiau motinos, kad ji
viršeliu. Šalia pradžios mokyklos man Virbalyje nupirktų kokią nors
vadovėlių pirmąją knygą gavau pa- eilėraščių knygutę. Ir vieną dieną
skaityti iš kaimynų Eidukių Matjo- motina, grįždama iš Virbalio turgaus,
2009 Vasaris / Pasaulio lietuvis
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man parvežė Maironio „Pavasario
balsus“. Man tos knygos grožybė
tada buvo neapsakoma: ir viršelis,
pilnas žydinčios pievos, drugelių, ir
kaimiško gamtovaizdžio, ir knygos
puslapiai, išmarginti nuotraukomis
ir piešiniais. Bet svarbiausia – patys eilėraščiai. Juos visus taip ir perskaičiau, dar ne viską sugriebdamas
– buvau tada antrame pradžios mokyklos skyriuje. O tai buvo penktoji
Maironio „Pavasario balsų“ laida,
spausdinta dar 1920 m. Jagomasto
spaustuvėje, Tilžėje. Deklamavimui
prie mokyklos Kalėdų eglutės iš jos
pasirinkau patį trumpiausią eilėraštį
„Miške suolelis“. Tai buvo pirmoji
mano nuosava knyga ir pirmasis eilėraščių rinkinys, kurį perskaičiau.
Jei ką nors iš ko nors paveldėjau, tai tik iš tėvų. Abudu tėvai buvo
dainingi ir šnekūs. Abudu jie mėgo
namų ir laukų gražumą, jį pamatydavo ir juo rūpinosi. Šeimoje užaugome trys: sesuo Onutė, brolis Juozas
ir aš. Du broliukai, Jurgutis ir Jonukas, mirė ankstyvoje kūdikystėje. Su

gimtuoju Kiršų kaimu ir su tėviškės
rūpesčiais bei darbais glaudaus ryšio
niekada nebuvau nutraukęs ligi pat
pasitraukimo į Vakarus. O pasitraukėme vėl visa šeima. Ir kiek tėviškė
mane jaunystėje visais atvejais augino, tiek išsineštieji įspūdžiai brandino svetimose padangėse. Dėl Salomėjos Nėries, anot jūsų, priešingo
patyrimo galėčiau pasakyti tiek: ji
bėgo per smėlį, o aš – per arimus.
Jos antrosios knygos pavadinimas
„Pėdos smėly“, o mano taipgi antrosios – „Pėdos arimuos“.
–Kada pasijutote „rimtu“
poetu?
–Rimtu ir tikru poetu gal ir
nepasijutau, o tik pamačiau, kad aš
su poezija jau nesiskirsiu visą gyvenimą, kai Bernardas Brazdžionis
man visai nelauktai ir nežinant vieną
mano eilėraštį išspausdino jo leistame prestižiniame poezijos žurnale „Pradalgės“ 1935 m. Buvau
tada septintos klasės gimnazistas
Vilkaviškio gimnazijoje. Kai 1937

m. pradėjau studijuoti lietuvių literatūrą Vytauto Didžiojo universitete
Kaune, mano eilėraščius ėmė spausdinti jau ir kultūros žurnalas „Židinys“, redaguojamas dr. Igno Skrupskelio, ir kultūros savaitraštis „Naujoji Romuva“, redaguojamas Juozo
Keliuočio. Visa tai tik stiprino tolydžius mano ryšius su poezija.
–Prisiminkite karo metus Lietuvoje ir pokario metus Muenchene: atrodo, jog tai buvo kūrybingas
laikotarpis, nes tuo metu išėjo kelios reikšmingos Jūsų knygos?
–Apskritai tai buvo gana sunkus laikotarpis bet kokiai kūrybai:
pirmasis bolševikmetis ir vokiečių
okupacijos metai. Reikėjo labiau susikaupti universitetinėms studijoms,
jų baigimui ir savo galvos išsaugojimui. Vargais negalais vokietmečiu
tada išėjo be jokių okupacinių leidimų pusiau pogrindiniai mano „Vilniaus varpai“ ir „Sakalo“ leidžiamas
rinkinys „Pėdos arimuos“. Grįžę
bolševikai šį rinkinį spaustuvėje ra-

„DRAUGO“ REDAKCIJOS DARBUOTOJAI, LAIKRAŠČIUI ŠVENČIANT 75-METĮ (IŠ KAIRĖS): BRONIUS KVIKLYS, ALGIRDAS PUKAZIMIERA BRADŪNIENĖ, ALOYZAS BARONAS, KUN. PRANAS GARŠVA, MIC (VYR. REDAKTORIUS), KAZIMIERAS

ŽAUS KAS ,

BRADŪNAS
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do dar neįrištą, tai kone visą ištaršė
kaip makulatūrą, ir labai nedaug jos
egzempliorių yra išlikusių. Pokario
metais Vokietijoje išėjo dar trys mano poezijos knygos: „Svetimoji duona“ (1945), poema „Maras“ (1947)
ir „Apeigos“ (1948). Išleidžiama ir
antroji papildyta laida „Vilniaus varpai“ (1947). Nenorėčiau spėlioti, ar
tai buvo kūrybingas mano poezijos
kelio laikotarpis, nors literatūros
premijomis buvo išskirti du rinkiniai: „Svetimoji duona“ ir „Vilniaus
varpai“. O „Apeigose“, man atrodo,
pradedu paskui visą mano gyvenimą
nesibaigiančius lietuviškos kultūros
šaknų poetinius ieškojimus.
–Kitas laikotarpis – Amerikoje, Baltimorėje; norėčiau, kad
prisimintumėte gyvenimo pradžią
tenai: kas buvo sunkiausia ir kas
prasmingiausia?
–Naujas ir neįprastas kraštas visada sudaro ateiviui tam tikrų
sunkumų, kol ten priprantama, kol
surandama ir sau vieta. Bet visi šie
pradžios nepatogumai buvo menkniekis prieš tą džiugų žinojimą, jog
pagaliau esi laisvas ir nieko neturi
bijoti. Baltimorėje teko išbūti nuo
1949 iki 1961 metų. Tai bus bene
literatūriškiausias mano gyvenimo
dešimtmetis. Čia parašiau dvi kritikų labai palankiai sutiktas poezijos
knygas: „Devynios baladės“ ir „Morenų ugnys“. Čia gimė ir susiformavo mano kartos poetų kūrybos
antologija „Žemė“. Ją suredagavau
ir ji buvo išleista 1951 m. O žurnalo „Literatūros lankai“ gimtinė irgi
yra Baltimorė, jie čia žemininkų buvo redaguojami ir leidžiami 19521959 metais. Po to jau 1961 metais
persikėlėme į Chicagą ir ten ėmiau
redaguoti dienraščio „Draugas“ šeštadienio kultūrinį priedą „Mokslas,
menas, literatūra“. Ir tuo darbu užsiėmiau iki 1982 m., iki pensininko
amžiaus. Žinoma, metai po metų ten
vis būdavo išleidžiamas ir koks nors
naujas mano poezijos rinkinys.
–Kūryboje nematyti, kad
gyvenimas užjūriuose būtų uždėjęs Jums ypatingą „žymę“. Ar ap-

skritai didžioji dalis lietuvių kultūros Amerikoje buvo tarsi savita,
atskira sala?
–Kokia čia išskirtinė žymė galėjo dėl svetimų žemių įtakos manyje atsirasti, kai aš visą laiką jaučiausi
savo dvasia iš namų, iš tėviškės, iš
Lietuvos niekur neišėjęs. Žinoma,
sunkiau buvo visa tai derinti su aplink esančia realiąja kasdienybe. Bet,
nesimėtant į kraštutinumus, ir tai
dažniausiai pavykdavo be jokio rando, be jokios žymės. Juo labiau, kad
tokioje Chicagoje galėjai jaustis lyg
kokiame Vilniuje ar Kaune. Dešimtmečius gyvenome lietuviškiausioje
Chicagos dalyje – Marquette Parke,
kur ir kaimyninė aplinka lietuviška,
ir visas buitinis aptarnavimas lietuviškas, ir visos salės, kuriose vyksta
įvairiausi kultūriniai renginiai, čia
pat. Prisimena operos ir teatro spektakliai, literatūros vakarai ir naujų
knygų sutiktuvės, „Poezijos dienos“
pavasarį, solistų ir ansamblių koncertai, didžiosios visos išeivijos dainų ir šokių šventės ir t.t, ir t.t. Ir pasauliniame lietuvių kultūros žemėlapyje visa tai galėtume vadinti jau ne
tik sala, bet ištisu žemynu. Tiek ten
visko padaryta, ir gerai padaryta bei
sukurta, kai tėvynėje buvo pačios
juodžiausios, kreivų veidrodžių dienos. Ta išeivijos sala ar žemynas, tie
gausūs išeivijos rašytojai, dailininkai, kompozitoriai, įvairūs mokslininkai nepriklausomos Lietuvos polėkio tęstinumą susiejo su laisvojo
pasaulio kūrybos keliais, gaudami
labai savitai originalų lietuviškos
kultūros poslinkį netikėtomis aplinkybėmis. Visa tai šiandien aptarti ir
įvertinti jau būtų pats laikas.
–Atkūrus Nepriklausomybę
grįžote į Lietuvą; pirmiausia, ar
nenusivylėte?
–Šiandien Lietuvoje galima
daug kuo džiaugtis ir daug kuo nusivilti. Tik baiminiesi žmogus, kai
to nusivylimo lig šiol vis daugėjo. Ir
ne tik Lietuvoje. Dabarties pasaulyje
jau nė vieno krašto bent poetine prasme negalime pavadinti rojumi. Blogis, kaip kokiam Duererio paveiksle,
uoliuoja per pasaulį, nepaisydamas

nei valstybių sienų, nei tautų, neaplenkdamas ir Lietuvos. Vis dėlto tikėkim gėrio pergale – antruoju Lietuvos stebuklu. O į tą mielą Lietuvą su
žmona Kazimiera grįžtame kasmet.
Bet ilgiau pabuvę vėl pasilgstam vaikų ir vaikaičių, tada vėl skrendame
atgal jų aplankyti. Tik kaip ilgai pajėgsime šitaip skraidinėti?
–Gal papasakotumėte apie
savo šeimyną: kaip susipažinote
su savo gyvenimo drauge; apie savo vaikus ir anūkus.
–Su savo žmona Kazimiera
susipažinau Vilniuje karo metais.
Abudu ten studijavome lituanistiką, klausydami tų pačių profesorių
ir tų pačių paskaitų. Kun. Alfonsas
Lipniūnas mudviejų sužieduotuves
palaimino Aušros Vartuose 1943 m.
kovo 4 d. – šv. Kazimiero dieną, o
susituokėme Vilkaviškio katedroje tų pačių metų rugsėjo 25 d. Daug
kas mudviejų dažnai paklausia: kaip
judu susitaikėte draugėn taip abudu
Kaziai? Ir linksmai atsakome taip:
esame suvalkiečiai – žmonės taupūs, o mūsų atveju užtenka tik vienų vardinių metuose. Užauginome
dvi dukteris ir sūnų. Visi jie sukūrė
grynai lietuviškas šeimas ir visi šeši
anūkai kalba lietuviškai.
–Patyrėte ir matėte skaudžių
dalykų, bet likote tikinčiu žmogumi. Kaip Jums atrodo, ar tai tokia
ypatinga Dievo malonė, ar paties
žmogaus nusiteikimas?
–Mąstant ir kalbant apie tai
čia daug dalykų susijungia į labai
palaimingą vienumą: ir religinės šeimos tradicijos iš kūdikystės metų, ir
kryžiais nusagstytas gimtinės gamtovaizdis, ir ankstyvas įsijungimas
į moksleivių ateitininkų ir studentų
šatrijiečių veiklą, na, ir asmeniškas
įnikimas į gana išrankią filosofinę ir
teologinę lektūrą bei į religinės poezijos pasaulines platumas. Kad neliko visa tai tik žmogiško smalsumo
tenkinimu, o virto Tikėjimu, yra man
tikra Dievo malonės dovana.
Klausimus parengė Alma Vijeikytė
„Apžvalga“, 1997 m. vasario 7-13 d.
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Rašytojas redaktoriaus kėdėje
Stasė E. Semėnienė

ČESLOVAS GRINCEVIČIUS „DRAUGO“ REDAKCIJOJE: (IŠ KAIRĖS) PIRMOJO PUSLAPIO REDAKTORĖ ALDONA ZAILSKAITĖ, REČESLOVAS GRINCEVIČIUS, ADMINISTRATORIUS KUN. PRANAS CIBULSKIS IR BRENDA EDGAR, ILLINOIS GUBERNATORIAUS ŽMO NA , RE DAK CI JAI ĮTEI KIAN TI ŽY ME NĮ
DAK TO RIUS

Karo šmėklos gūsio išpūsti iš
savo tėvynės, po Antrojo pasaulinio
karo per Vokietiją nupūsti į Šiaurės
Ameriką, lietuviai Chicagoje susuko jaukią oazę. Čia anuomet nuolat
tekdavo girdėti (ar tai buvo tikrovė, ar vien tušti gandai, kas žino?),
jog Chicagoje, antroje sostinėje už
Lietuvos ribų, esą per 100 000 lietuvių imigrantų. Ir tas gūsis nusodino į dienraščio „Draugas“ redaktorių kėdes nemažą dalį kūrybingų bei
jau gerai žinomų laisvos Lietuvos
laikraštininkų. Iš tikrųjų tai buvo
„Draugo“ žydėjimo – „aukso amžius“. Tuomet „Drauge“ redaktoriais
darbavosi: kun. dr. Juozas Prunskis
(buvęs dienraščio „XX amžius“ re-
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daktorius), dr. Ona Labanauskaitė,
Salomėja Narkeliūnaitė, poetas, rašytojas, humoristas Aloyzas Baronas, poetas Kazys Bradūnas bei kiti.
Tarp jų kiek vėliau (1969 m.)
atsirado ir rašytojas Česlovas Grincevičius, išdirbęs „Drauge“ 24 m.
(iki 1993 m.) redaktoriumi (iš pradžių pirmojo puslapio, vėliau – humoristinio-satyrinio puslapio).
Kažkas kažkada yra metęs
mintį, jog dvi rašytojų rūšys yra genialios: tie, kurie mąsto, ir tie, kurie
priverčia mąstyti. Č. Grincevičius,
gilus mąstytojas, buvo didis grožio mylėtojas (estetas), todėl ir savo raštuose jis neprasižengė rašytojo
credo: žmogus galvoja sau, bet rašo
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kitiems, todėl rašytojas privalo prieš
akis turėti kitų gerovę. 1953 m. jis
parašė ir išleido novelių ir legendų
rinkinį „Vidurnakčio vargonai“ (kai
kurios legendos buvo ekranizuotos
Lietuvos televizijoje 1992 ir 1993
m.). Nors autorius savo apysakaites
pavadino „neįtikėtinomis istorijomis“, tačiau jos taip vaizdingai aprašytos, kad tiesiog kvepia tikrovišku
Lietuvos miestelio oru bei gyvenimu: jauti giedrąsias dienas su kunigais, vargonininku, elgetomis. Č.
Grincevičiaus legendų pagrindinė,
raudonoji, gija yra bažnytinė aplinka, kai nuo altorių pakilusios šventųjų statulos smalsiai žengia grožėtis
pilkuoju gyvenimu. Nesudėtingas
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turinys, visai be jokio apsimetimo
(pretenzijos), sklandžiai pasakojama. Autorius istorijoms suteikia darnumo ir taip reikiamos įtaigos.
Po 17 m. pasirodė jo romanas
„Geroji vasara“, o dar po poros metų – apsakymų knyga jaunimui „Vyskupo katinas“. 1985 m. Lietuvių rašytojų draugija premijavo jo „Vidudienio varpus“, išleistus tais metais.
Jo kūriniuose susipina realistiniai,
etnografiniai bei vaizduotės elementai, vyrauja giedra nuotaika, įmantriai švelnus humoras ir lyrizmas.
Č. Grincevičius, kaip ir visi
išeiviai, buvo nusiteikęs patriotiškai, tai akivaizdu jo raštuose. Jis tikėjo, jog be tėvynės žmogus yra pražuvęs taškas laike ir erdvėje. Va, ką
jis mums rašė: „Kas pralaimėjo laikiną kovą už teisę mylėti tėvų žemę
ir viską, kas joje yra, laimėjo pačią
Meilę ir Tiesą“. Taip pat, būdamas
didžiai meniškos dvasios, it patvirtindamas meno šūkį: menas grožiui,
o grožis – gyvenimo tobulumui, jis
mintijo: „Menas yra dieviškoji kibirkštėlė žemėje, ir žmogus per jį
labiausiai panašus į savo Sutvėrėją.
Jis teikia ramybę ir skaidrina sielą“.
Nors pats būdamas santūri, švelnios
sielos asmenybė, Č. Grincevičius vis
dėlto išdrįso ir smarkiai pasisakyti,
kaip antai smerkdamas patogumus:
„Patogumai lygūs samanoms, kuriomis apaugęs medis nevertai supūva“.
Bent keliais bruožais būtina
papasakoti Č. Grincevičiaus gyvenimo odisėją. Šis rašytojas, bibliografas, visuomenės veikėjas mokėsi
Kėdainių ir Jėzuitų (Kaune) gimnazijoje. VDU studijavo literatūrą,
pedagogiką, teatrologiją. Nuo 1936
iki 1940 m. dirbo VDU Teologijosfilosofijos fakulteto bibliotekininku,
po to 4 metus – direktoriaus pavaduotoju. 1943 m. dirbdamas baigė
VDU, įgydamas bibliologijos specialybę. 1944 m. pasitraukė į Austriją, kur 5 m. dirbo lietuvių komitete ir
LRK valdybose Salzburge. Ten mokytojavo (buvo ir vicedirektorius)
V. Krėvės liet. gimnazijoje. Ten pat
jis įsijungė į Lietuvos Raudonojo
kryžiaus veiklą; redagavo laikraštį

„Mūsų žinios“. Ir svetimoj šaly jis
negaišo – studijavo porą metų pedagogiką Salzburgo universitete. 1949
m. persikėlęs į JAV aštuonerius metus gyveno Cicero, IL, ir Chicagoje.
Čia jį matėme dirbant aukštesniosios
lituanistinės mokyklos mokytoju, direktoriumi. Dėstė Pedagoginiame lituanistikos institute.
Č. Grincevičius plačiai reiškėsi visuomeninėje veikloje. Nuo
1927 m. jis priklausė Ateitininkų
federacijai; Šatrijos meno draugijos
pirmininkas Lietuvoje ir jos atkūrėjas JAV. 22 m. jis išbuvo Pasaulio
lietuvių archyvo direktoriumi; Lietuvių fronto bičiulių Chicagos skyriaus pirmininku ir centro valdybos
vicepirmininku, Lietuvių rašytojų
draugijos vicepirmininku ir pirmininku; LKMA, Lituanistikos instituto ir Lietuvių istorijos draugijos vienas steigėjų; Lituanistikos tyrimo ir
studijų centro tarybos narys.
Č. Grincevičius gausiai bendradarbiavo spaudoje, rašė teatro,
knygos istorijas ir literatūros temo-

RAŠYTOJO ČESLOVO GRINCEVIČIAUS
ALGIRDO GIRININKO NUOTR.

mis. Rašė jis „Ateityje”, „XX amžiuje”, „N. Romuvoje”, „Aiduose”,
„Eglutėje”, buvo „Bibliografijos žinių” redaktorius, „Gabijos“ almanacho ir „Prozos antologijos“ dalyvis.
Be grožinės literatūros suredagavo
žurnalą „Tautos praeitis“; su Alina
Skrupskeliene – Juozo BrazaičioAmbrazevičiaus „Raštus“ (6 tomus);
sudarė knygą „Lietuvių literatūra
svetur 1945–1967“; knygą bibliografiją; parengė spaudai kitų autorių
knygų; parašė daug straipsnių, atsiminimų (daugiausia „Drauge“). Mėgo keliauti, daug pasaulio šalių aplankęs bei aprašęs.
Atsimenant Lietuvoje girdėtą
perspėjimą, jog norint žmogų pažinti reikia suvalgyti centnerį druskos,
ima baimė, kad Č. Grincevičiaus
portretas neliktų iškraipytas arba neišbaigtas. Nes jis buvo neeilinė asmenybė – aukštos erudicijos džentelmenas, dailių manierų, visad ramiai, saikingai kalbėjęs, tolerantas,
kupinas darnios dvasios, nuosaikumo ir drausmės!

KA PAS

VILNIAUS ANTAKALNIO
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KANADOJE

IX Lietuvių dainų šventės ruošos komitetas kviečia visus į šventę,
kuri įvyks 2010 metais, Toronte, Kanadoje. Komitetą sudaro: vyriausioji
meno vadovė – Dalia Viskontienė;
scenarijaus kūrėja/režisierė – Laimutė Kisielienė; pirmininkai – Rasa ir Paulius Kurai; vicepirmininkė
- Rūta Kličienė; iždininkė – Julija
Danaitienė; sekretoriatas – Gitana
Jūdvytytė ir Aldona Remesat; spaudos atstovė – Dalia Pajarskaitė Ped-

IX Dainų šventė Toronte

dle; KLB krašto valdybos atstovė –
Rūta Žilinskienė. Dar veikia įvairios
darbo komisijos. Pasiruošimo darbai jau prasidėjo ir sparčiai žengia į
priekį.
Koncertas vyks liepos 4,
Hershey Centre, 5500 Rose Cherry
Place, Mississauga. Miestelio vakaronė – šeštadienį, liepos 3, Anapilio
sodyboje. Programoje – muzika, šokiai, užsiėmimai, žaidimai, vaišės
visiems šeimos nariams, visokio am-

žiaus dalyviams.
Viešbučiai – netoli Pearson
oro uosto ir greitkelio išvažiavimų:
Marriott Toronto Airport ir Renaissance Toronto Airport Hotel.
IX lietuvių dainų šventės ruošos komitetas maloniai kviečia jungtis į chorus ir sekti spaudą. Lankykitės šventės interneto tinklalapyje
www.dainusvente.org ir gausiai atvykit į Torontą.

IX LIETUVIŲ DAINŲ ŠVENTĖS KANADOJE RUOŠOS KOMITETAS: D. PAJARSKAITĖ PEDDLE (IŠ KAIRĖS), J. DANAITIENĖ, R.
KURIENĖ, R ŽILINSKIENĖ, L. KISIELIENĖ, D. VISKONTIENĖ, P. KURAS, R. KLIČIENĖ, A. REMESAT, G. JŪDVYTYTĖ
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„Gintariniai aidai“ aidi jau 30 metų

ŠIUO METU RADIJO STUDIJOJE DIRBA
AMALIJA GEDRIENĖ (IŠ KAIRĖS) IR VEDĖ JA L IU DA S TUN GE VI ČIE NĖ

EDUARDAS STUNGEVIČIUS SU SŪDAVIDU RADIJO CFMU-FM 93.3

NU MI

STU DI JO JE

„Gintariniai aidai“ – lietuviška radijo programa Kanadoje, kurios steigėjas inž. Eduardas Stungevičius, tuo
metu inžinerijos studentas, jau atšventė 30 metų jubiliejų. Lietuviška radijo laida transliuojama Hamiltone, iš
McMaster universiteto, kiekvieną sekmadienį nuo 13 iki 14 val., taip pat girdima ir internetu HTTP://CFMU.
MCMASTER.CA

Įdomybės: beveik lietuviškas sūris Šveicarijoje
Kol dar nepradėjote skaityti šio straipsnio, paklauskite draugų
vieno dalyko: ar jie žino, iš kur kilęs
šveicariškas „Tilsiter“ sūris? Aš paklausiau ir išgirdau logišką atsakymą: „iš Tilsiter regiono kažkur Šveicarijoje“.
Turbūt ir pati būčiau pasakiusi tą patį, kol į rankas nepakliuvo
straipsnis apie šveicarą išeivį, karo
metu turėjusį palikti savo namus Rytų Prūsijoje. Perskaičiau tą straipsnį
ir negalėjau patikėti, kad „Tilsiter“
sūrio pavadinimas suteiktas pagal
tą vietovę, kur jis buvo pradėtas gaminti – Tilžę! Ir kaip man tas anksčiau į galvą neatėjo? Bet kurgi ta sąsaja tarp Šveicarijos ir Tilžės?
Šveicarija ne visada buvo tokia turtinga šalis kaip dabar. 14001848 metais dauguma šveicarų buvo
samdomi kareiviai svetimose armi-

jose. Nuo 1850 iki 1914 metų, vejami bado, iš šalies emigravo apie 400
tūkst. žmonių. Prieš Antrąjį pasaulinį karą Šveicariją paliko daugiau
žmonių, nei į ją įvažiavo. XIX amžiuje daug sūrių meistrų paliko Šveicariją, nutarę pabandyti savo laimę
svetur. Vieni iš jų apsistojo Tilžėje,
įkūrė sūrines ir bandė naujus receptus. 1893 metais šveicaras Otto
Wartmann sugrižo iš Tilžės namo, į
Thurgau kantone esantį tėvų ir brolio ūkį Holzhof, kišenėje turėdamas
„Tilsiter“ sūrio receptą. Tais pačiais
metais pradėjęs gaminti šį sūrį, tuo
užsiimti jis pasiūlė ir savo kolegoms. Netgi ir šiandien, penktajai
kartai perėmus Holzhof ūkį, tęsiamos „Tilsiter“ sūrio gaminimo tradicijos. Pagal iš Tilžės atsivežtą receptą sūrį gamina dar apie trisdešimt
įvairių sūrinių, Bodeno – Ciuricho

ežerų ir Säntis apylinkėse. Kiekvienais metais vyksta konkursas, kuriame išrenkamas „Meister Tilsiter“.
Visos trisdešimt sūrinių yra griežtai tikrinamos ir vėliau išrenkamos
dešimt geriausių. Speciali komisija
iš geriausių išrenka penkias, kurios
patenka į finalą. Kasmet rugpjūčio
1-ąją Holzhof ūkyje specialistai ir
publikos atstovai aklos degustacijos būdu išrenka tris geriausius sūrių gamintojus, kurie visus metus
turi išimtinę teisę gaminti „Meister
Tilsiter“ sūrį. Beje, visi atsakiusieji, kad Tilsit yra kažkur Šveicarijoje,
yra teisūs – nuo 2007 metų rugpjūčio
1 dienos Tilsit oficialiai yra ten, kur
plyti Holzhof ūkis.
Diana Brunner
Iš „Šveicarijos lietuvių žinios“
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Žemaitis, kuriam
W.Churchilis yra autoritetas
AIRIJOJE

Praėjusių metų rudenį Airijos Lietuvių Bendruomenėje įvyko svarbių įvykių. Airijos LB internetiniame puslapyje rašoma, kad suvažiavimo dalyviai džiaugsmingai
sveikino prie bendruomenės prisijungusį 500-ąjį bendruomenės narį. Dvejus metus
bendruomenei vadovavusiai Jurgai Vidugirienei nebekėlus savo kandidatūros balsų
dauguma išrinktas naujas bendruomenės vadovas – Ridas Bieliajevas. „Ridas žodžio
kišenėje neieškojo ir susirinkusiems prisistatė žemaitiškai“, – rašo Airijos lietuvių tinklapis. – Nuo Telšių kilęs vaikinas bendruomenės gyvenime ne naujokas: ne vienerius
metus aktyviai dalyvavo kultūrinėje veikloje, buvo ALB sporto koordinatorius, su kitais
ALB nariais organizavo šeštąjį Europos lietuvių krepšinio turnyrą, šią vasarą vykusį
Dubline“. Pateikiame ištrauką iš www.lietuviams.lt spausdinto Deimantės Dokšaitės
pokalbio su vienos didžiausių užsienio lietuvių bendruomenių – Airijos LB naujuoju
vadovu Ridu Beliajevu.
prasidėjo Antrasis pasaulinis karas.
Jo paklausė, iš kur jis žino, kad jis
tinkamiausias vadovas šiuo šaliai
sunkiu laikotarpiu. Jis atsakė: „Žinau, nes visą gyvenimą tam ruošiausi“. Aš taip pat visą laiką tam
ruošiausi, kad galėčiau kilusias problemas spręsti pats, kartu su savo
komanda, o ne stebėti, kaip tai daro
kiti.

RIDĄ BELIAJEVĄ

JAU SPĖ JO PA STE BĖ TI

–Ridai, kodėl nusprendėte
kandidatuoti į ALB vadovo postą?
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LIETUVOS SPAUDA
–Kai W. Churchilis buvo
išrinktas ministru pirmininku, tuoj
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–Vos išrinktas publikai prisistatėte žemaitiškai. Esat kilęs
nuo Telšių. Matyt, žemaitiškumas
jums labai svarbus? Kokie pagrindiniai žemaitiški bruožai jums būdingi?
–Be abejo žemaitiškumas man
labai svarbus, nes žemaičių kalba
yra taip įaugusi į kraują, kad kalbant literatūriškai kartais net reikia
paieškoti žodžių, kas man šiaip nebūdinga. O jei rimtai, manau, kad
neturime pamiršti, iš kur esame kilę,
ir puoselėti savo krašto tradicijas ir
kalbą. Panašios nuomonės laikausi
ir dėl dvigubos pilietybės. Vaikui gimus svetur turi būti suteikiama teisė tapti Lietuvos piliečiu, nepaisant
to, kaip veikia mūsų vietinė, Airijos,
įstatyminė bazė šiuo klausimu. Viena galiu pasakyti, jei šis klausimas
buvo pateiktas svarstyti Lietuvos
vyriausybei, tuomet jis yra be galo
svarbus išeivijos atstovams.
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Kartais pasižymiu dideliu užsispyrimu (kaip tikras žemaitis), tačiau nesu toks visada, stengiuos išsiaiškinti realią situaciją, permąstyti
ir tik tada daryti išvadas. Šią savybę
reikia mylėti ir ją saugoti, tačiau išleisti pasiganyti tik gražiu oru. Na,
ir, kaip daugelis žemaičių, myliu savo kraštą, domiuos jos istorija, kaupiu jos senovinius žemėlapius.
–Kokius darbus numatote?
Keisis bendruomenėje kažkas ar
viskas liks taip pat? Lyg žadate
įnešti daugiau jaunatviškumo, ką
turite omenyje konkrečiau?
– ALB turi labiau įsilieti į visuomenę, ji turi būti atvira visiems
norintiems į ją ateiti ir išreikšti save. Figūruoja trys institucijos: bendruomenė, ambasada ir bažnyčia.
Jos turi sudaryti vientisą ir nedalomą koaliciją. Tik taip mes galėsim
siekti maksimumo savo bendruomenėje. Radikalių pasikeitimų bendruomenėje kol kas nebus, dirbsime
atsižvelgdami į visos Airijos lietuvių
interesus, sieksime pavergti lietuvių
širdis savo gražiais projektais, o ne
dailiomis šukuosenomis.
–Pirmininko kadencija – vos
metai, ar tiek laiko pakanka darbams atlikti, juk vos spėsit kojas
apšilt, ir jau vėl rinkimai?
– Kadencija ALB gali tęstis
iki trijų metų, vieneri metai tikrai
būtų trumpas laikas visiškai išreikšti
save visuomeninėje veikloje. O dabar stengsimės – kiek sveikata leis.
– Kaip manote, kodėl svarbu
būti bendruomenėje, kodėl svarbu
išlikti lietuviu gyvenant svetur?
–Aš bendruomenę visada vadinu tautos motina išeivijoje. Todėl
tapti šeimos nariu ir kažką nuveikti
jos labui – kiekvieno išeivijos piliečio pareiga. O išlikti lietuviu svetur
būtina todėl, kad mūsų vaikai turėtų
pavyzdį. Pagaliau, kad, pasikeitus situacijai pasaulyje, grįžęs išeivijos lietuvis atgal į tėvynę jaustųsi visaverčiu Lietuvos piliečiu, neatitolusiu nuo
Lietuvos kultūros, vis dar mokančiu

rašyti ir skaityti bei lengvai reiškiančiu savo mintis lietuvių kalba.
– Bendruomenėje yra 500
narių. Ką atsakytumėte tiems, kurie kaltina, kad atstovaujate labai
labai mažai saujelei tautiečių, gyvenančių Airijoje?
– Aš visada sakau, kad svarbu
kokybė, o ne kiekybė. Mes oficialiai
turime 500 registruotų narių, tačiau
stengiamės dirbti su visos Airijos
lietuviais. Kaip ten bebūtų, ALB atstovauja visiems Airijos lietuviams.
–ALB yra ir Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) dalis.
Kaip vertinate šios skėtinės organizacijos veiklą?
–Ši organizacija aktyviai reprezentuoja lietuvius visame pasaulyje, palaiko ryšį su Lietuva, skatina
puoselėti lietuvybę pasaulio mastu,
nepamiršti bei perteikti jaunesniajai kartai savo lietuvišką kultūrą.
Priklausyti šiai organizacijai mums
yra didelė garbė. Tikiuos ir toliau
aktyviai palaikyti ryšius tarp ALB ir
PLB.
–Ridai, kaip jūsų paties keliai atvedė į Airiją? Truputį papasakokite apie save, savo pomėgius,
darbus, šeimą.
–Esu kilęs iš Telšių rajono,
Luokės miestelio. 2000 metais baigęs Luokės vidurinę mokyklą įstojau į Klaipėdos universitetą, 2005
metais įgijau edukologijos bakalauro laipsnį ir kūno kultūros pedagogo bei trenerio specialybę. Baigęs
mokslus su sužadėtine Lina, kuri
dabar jau yra mano žmona, išvykom
į Airiją. Tapome aktyviais katalikiškos bendruomenės nariais, siela troško šokti ir dainuoti, todėl įsijungėme
į „Lietuviško dobilo“ veiklą. Dalyvaudavome įvairiuose renginiuose,
koncertuose ir dalijomės lietuviškomis tradicijomis ne tik su lietuviais,
bet ir su airiais. Kadangi didžiąją
dalį mano gyvenimo ir laisvalaikio
užima sportas, todėl su mielu noru
sutikau užimti bendruomenės sporto koordinatoriaus pareigas. Man

patinka daugelis komandinių sporto šakų – futbolas, krepšinis, tinklinis, bet esu prijaučiantis ir bėgimui,
plaukimui, šachmatams. Taip pat
su žmona mėgstame keliauti. Dažnai kelionės neapsieina be sporto ar
sportinių žaidynių.
–Savo ateitį matote Airijoje
ar Lietuvoje? Arba tiesiai šviesiai:
grįšite? Jei taip, kada? Ir bet kuriuo atveju – kodėl?
–Savo ateitį, kaip ir nemaža
dalis lietuvių, siejau ir sieju su Lietuva ir esu didelis patriotas. Daugelis čia atvykome užsidirbti ir santaupas panaudoti savo svajonių realizavimui ne kur kitur, o tik tėvynėje. Ko
dabar ir siekiame... O kada grįšime
sunku pasakyti... Abu su žmona esame tokios nuomonės, kad būdami
čia turime išnaudoti laiką kaip galima turiningiau ir prasmingiau, įgyti
patirties, kuri būtų naudinga grįžus į
Lietuvą. Ji čia dirba mėgstamą darbą
ir studijuoja. Aš dirbu statybų kompanijoje, – tai nėra mano arkliukas,
bet džiugu, kad galiu save realizuoti
kitose srityse ir veikloje, todėl ir pasiūliau savo kandidatūrą į ALB pirmininko pareigas.
–Kokia ta Airija ir airiai jūsų akimis?
–Man Airija yra nepaprastai gražios gamtos, įvairių tautybių,
galimybių ir linksmybių šalis. Esu
patenkintas, kad atvykau čia, pramokau anglų kalbos, sutikau daug
tautiečių, kurie tapo gerais draugais.
Kaip ir kiekviena kita pasaulio šalis, ji yra labai įdomi. Jos piliečiai
skiriasi nuo lietuvių kaip diena nuo
nakties. Gal todėl man juos labai patinka stebėti. Jų bendravimas kiek
šiltesnis atrodo žvelgiant iš išorės,
tačiau kai truputį pradedi atverti tų
žmonių sielas, pajauti, kad jie daug
didesni veidmainiai nei mes. Lietuvis yra tiesus žmogus, jei reikia,
pasakys, kad šiandien esi blogas, o
ryt pasakys, kad jau pasitaisei ir esi
geras, o airis visada sakys, kad tu esi
geras.
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URUGVAJUJE
Birželio 11 dieną mirė Alfonsas Kaluževičius; kalbėdamas apie šį
liūdną įvykį negaliu būti objektyvus,
nes jis – mano tėtis. Leiskite man pasidalinti keliais žodžiais apie jį.
Dažnai man sukdavosi mintis… apie tą dieną, kai mano tėčio,
mano didvyrio, jau nebebus šalia ir
ką aš papasakosiu draugams, kiek
gražių prisiminimų man lieka apie jį.
Tėtis buvo kovotojas, lygiai
kaip daugelis kitų, kuriuos galbūt jūs
gerbiate, bet šis yra „mano“. Mano
įsivaizdavimu, jis buvo tarsi senas
genties išminčius, iš kurio aš visa-
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Epitaﬁja Tėčiui
da gaudavau patarimų ir pamokymų.
Darbininkas, amatininkas ir išmintingas žmogus. Įrankių „draugas“,
meno gerbėjas ir knygų mylėtojas.
Aš mylėjau savo tėvą ir iš
jo sulaukdavau to paties jausmo.
Jis man rodė savo meilę, mokydamas mane žvejoti, žaisti ir naudotis
meistrystės įrankiais, kuriais jis užsidirbdavo kasdienę duoną. O juk tai
gal ir yra pagrindinis meilės ženklas.
Įsivaizduoju, kad būtent šitaip ir elgdavosi senų genčių vadai.
Jam neegzistavo sunkūs laikotarpiai… tik ciklai… kaip metų laikai
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arba sėja. Visada priimdavo besikeičiančius laikotarpius ir su jais susigyvendavo, jausdamasis to laikotarpio
dalimi, nekreipdamas dėmesio į kalendorius ar didėjantį krepšį metų.
Žaisdavo su mano draugais
ir diskutuodavo apie vieną futbolo
įvartį kaip ir mes, jaunuoliai, darydavome.
Kai prasidėdavo kalbos apie
žvejybą, jis pirmasis susiruošdavo ir
pasiimdavo savo paties pagamintus
tinklelius bei savo rankomis nusipintą krepšelį.
Kai aš suaugau, mano tėvas
buvo mano draugų draugas. Vakaronėse visi kartu plepėdavome apie
nieką ir apie viską, bandydami susitvarkyti pasaulį, kol išgerdavome
gero vyno ir parūkydavome susuktą
cigaretę, kaip jam patikdavo.
Šiandien iškeliauji į tą vietą,
kur dvasios gyvena, tad noriu paprašyti, kad Angelai tau rodytų kelią.
Mano tėvas garbino Lietuvos
pagonių tikėjimą, todėl noriu, kad su
savimi jis pasiimtų keletą daiktų, nes
tikiu, kad jam jų reikės:
- jo keraminė kareivio kaukė,
minkyta savo rankomis;
- kalvio plaktukas, kurį jis
naudojo iki paskutinės dienos šiame
pasaulyje;
- knyga, kurią jis dažnai skaitydavo, kai norėdavo pranašauti,
įspėti derlius ir savo gėles pasodinti.
Negaliu įsivaizduoti, kad jau
nebematysiu einant į kalną keliu,
Austrijos gatve, su savo ilgais, surištais plaukais ir cigarete lūpų kamputyje.
Jau nebesėdėsime kartu prie
stalo Lietuvių klube… liko praeityje
mūsų šachmatų partijos…
Būdamas parapijos ar bažnyčios darbininkas jis mieliau pataisydavo vartus ar langus, negu lankydavo pamaldas, taip jis jautėsi naudingesnis.
Prašau Dievą saugoti jo dvasią. Amen.
Alberto Kaluževičius

PLB kraštų žinios

Gimnazija buvo tau kaip vaikas

VOKIETIJOJE

2008 m. gruodžio 14 d. Vokietijoje staiga mirė ilgametis Vasario 16-osios lietuvių gimnazijos direktorius, Vokietijos Lietuvių Bendruomenės Tarybos narys Andrius Šmitas. PL redakcija kreipėsi į Jo gyvenimo draugę Marytę Dambriūnaitę Šmitienę, prašydamas pasidalinti mintimis apie kartu prabėgusį ilgą gyvenimą ir dar kartą prisiminti Jį, Jo darbus,
džiaugsmus ir rūpesčius. Redakcija gavo p. Marytės laišką, kurį pateikiame.

ŠMITŲ

ŠEIMA

Mielas Andriau, 30 metų dalijomės džiaugsmais ir vargais. Užauginom dvi dukras, kuriomis tu labai
džiaugeis, ypač įteikdamas joms abitūros atestatus.
Prieš 30 metų tu sužinojai,
kad sergi nepagydoma liga. Prieš 18
metų, tau gulint reanimacijoj, meldžiau Dievo, kad tave paliktų mums
ir Vasario 16-osios gimnazijai. Dievas išklausė mano maldų, nes turbūt
matė tave dar ilgai būsiant reikalingą...
Atostogavome kartu labai retai: tik kelis kartus tu nuvykai su
mumis į Lietuvą ir į Ameriką, ir vis

tik porai savaičių, nes skubėdavai
grįžti į gimnaziją, sakydamas, kad
yra daug darbų...
Prisimenu pirmus mūsų vedybinio gyvenimo metus. Tada ruošėmės IV Pasaulio lietuvių jaunimo
kongresui. Tu buvai PLJK pirmininkas, o man liepei būti PLJK Informacijos komisijos pirmininke. Prisimenu, kaip mes kas savaitę pykdavomės, nes tu liepei paruošti PLJK
informacijas spaudai, o man vis
trūkdavo žinių. Pasibardavome, tada
kartu sulipdydavome informacijas
ir išsiųsdavome laikraščiams. Tokia
padėtis tęsėsi visus mūsų pirmuosius

metus.
Kai pradėjai direktoriauti Vasario 16-osios gimnazijai, abu nutarėme leisti gimnazijos metraštį.
1982 metais kompiuterių dar nebuvo, tad visą metraščio medžiagą reikėdavo surašyti rašomąja mašinėle,
suklijuoti nuotraukas ir dar užrašus
po jomis. Kiek naktų nemiegojome,
kol tie metraščiai pasirodydavo. Prie
šiemetinio metraščio dirbai iki paskutinės savo gyvenimo savaitės.
Atsimeni, prieš 25 metus
nutarėme kasmet ruošti Vasario
16-osios gimnazijos Talentų vakarus
Nukelta į 41 psl.
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Lietuvių grįžimo į tėvynę inf. centre

Emigranto požiūris į Lietuvą ir grįžimą
Žilvinas Beliauskas

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centro direktorius

ŽILVINAS BELIAUSKAS
Užsienio lietuvių požiūris į
Lietuvą ir grįžimo dalykus mums
skleidėsi per 10 metų trunkantį bendravimą su besikreipiančiais interesantais. Ne vienas jų kontaktavimo
su mumis progą išnaudoja ne tik informacinių poreikių patenkinimui,
bet ir savo įspūdžių, vertinimų, nuostatų tiesioginiam ar netiesioginiam
išsakymui. Buvo tokių, kuriems informacija iš mūsų nebuvo pagrindinė priežastis dialogo užmezgimui,
kiti neslėpė, kad savo nuomonės išsakymas yra pagrindinis lankymosi
arba laiško tikslas.
Kaip galima būtų mėginti
kategorizuoti Informacijos centro
klientų nuostatas Lietuvos atžvilgiu?
Pozityvistiniai indiferentai,
pragmatikai, – juos domina konkretūs rūpimi klausimai, vertinimus
išsako pagal savo ekspertizės, profesinės kompetencijos ar intelektualinį
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lygį su mažai išreikštais emociniais
faktoriais. Tiek grįžtantys, tiek pasiliekantys užsienyje. Išlaikantys natūralų ryšį su Lietuva, bendruomene,
kultūra. Kai kurie iš jų jau gyvena
Lietuvoje.
Išreikšti patriotai su dominuojančiomis tautinėmis ir religinėmis vertybėmis, mobilizavęsi
labdaringai, savanoriškai, tautinei
ir kultūrinei veiklai. Gana entuziastingi grįžimo į Lietuvą požiūriu, bet
dažnai tai taikantys ne sau, bet visiems kitiems. Išgyvenantys dėl nepavykusių projektų. Yra nusivylusių
ir įsižeidusių.
Daugiau mažiau išreikšti kritikantai. Tai ne tik šios grupės savybė, bet ir būdas pridengti savo nerealizuotas aspiracijas Lietuvoje, o taip
pat ir atsisakymą grįžti į Lietuvą. Šis
bruožas reiškiasi ir kai kurių grįžusių tarpe. Kitas šios grupės kraštutinumas – labai aktyvus Lietuvos gyvenimo stebėjimas ir arši kritika per
atstumą.
Lūkuriuojantys ir sveriantys. Labiausiai būdinga paskutinės
bangos išvykėliams. Kartais turi
daugiau nuoskaudų negu kritikos.
Domisi konkrečiais rūpimais dalykais, pvz., socialinėmis garantijomis, seka ekonominę padėtį.
Gana nutolę nuo Lietuvos
kažkelintos kartos lietuviai arba kiti asmenys, turintys informacinių,
kartais utilitarinių poreikių Lietuvoje (pvz., pilietybė). Dažnai mokslininkai humanitarai, ieškantys šaltinių ir kontaktų, turistai, verslininkai.
Tarp jų yra nemažai laiko praleidusių ir gyvenančių Lietuvoje.
Reikėtų
akcentuoti,
kad
1-4-osios, o nemaža dalimi ir 5-osios
grupės narių vien kreipimosi į Informacijos centrą faktu demonstruoja
apie tiesiogiai ar užslėptai turimą
tam tikro laipsnio pozityvią nuostatą ar ryšio poreikį. Jų visų predispo-
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zicijose esama pakankamai stipraus
ryšio su Lietuva ir daugiau ar mažiau artikuliuoto, kartais maskuojamo siekio jaustis integruotam į lietuvišką diskursą ir kontekstualizuotis
vienoje ar keliose lietuviško gyvenimo plotmėse.
Kaip užsienio lietuviai mato
save Lietuvos veidrodyje? Dažniausiai niūriomis spalvomis. Tam pasitarnavo daugelis dalykų, pradedant
pirmąja Pilietybės įstatymo redakcija, užgynusia jiems teisę į Lietuvos Respublikos pilietybę apskritai,
o pastaruoju metu – Konstitucinio
teismo sprendimais, atsisakant įteisinti dvigubą pilietybę. Nepaisant
aukščiausių valdžios ešelonų ne kartą deklaruoto solidarumo ir palankumo išeivijai, nemaža nuskambėjo
nepalankių pareiškimų jos adresu
– „intelektualinės prostitutės“, „išeivija Lietuvai nieko nedavė“, „tik
turtų susigriebt čia atvažiuoja“ ir
pan. Realiame gyvenime Informacijos centro klientai kartais teigdavo,
kad jie įsitikinę, jog egzistuoja slaptos instrukcijos valdininkams, kaip
juos segreguoti nuo visuomeninio
gyvenimo Lietuvoje. Tai buvusi mokesčių politika, lengvatos pensininkams, bendra laikysena jų atžvilgiu
institucijose, diskriminuojantis santykis.
Negatyvizmą grįžimo ar persikėlimo į Lietuvą požiūriu Informacijos centro interesantai aiškina įprastinėmis priežastimis – ekonominis
lygis, gyvenimo kokybės standartai,
tarpasmeninių santykių kultūra, sovietinio palikimo deformacijos, provincialumas, korupcija, čionykščių
neigiamas požiūris į užsieniečius ir
jų iniciatyvas, demokratijos, žmogaus teisių įgyvendinimo stygius.
Kardinaliausia kritika, išsakyta tik nedaugelio drąsesnių įstaigos
klientų, bet daugiau girdėta per susitikimus su bendruomenėmis ir ne-
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formalius pokalbius – taip ir neįvykdytos arba su didelėm išlygom vykdomos rinkos ekonomikos reformos
ūkio, medicinos, švietimo srityse ir
kt. Nemaža dalis užsienio lietuvių
laiko, kad tai išlikusiųjų „buvusiųjų“ valdymo padarinys, ir jie nenorį
grįžti į „tą bolševikinį“ kraštą. Kaip
rašoma „Amerikos lietuvio“ gruodžio 15 d. komentare straipsniui
„Grįžti ar negrįžti... O gal tiesiog
spjauti į trispalvę?“:
„Grįžimas būtinas ir privalomas. Tik... Reikia neužmiršti, kad
sovietinė sistema pridirbo ne tik
Lietuvos gyventojų sąmonėse, bet ir
išeivių. Tik išeiviams, kurių papildomas ramstis buvo laisvas ir demokratinis pasaulis – lengviau; jie buvo
mažiau pažeisti. Reikia neužmiršti,
kad sovietų kolaborantai su LKP/
LDDP/ LSDP priešakyje laikinai
neutralizavo tautą ir tuo tarpu lobsta
jos sąskaita ir ją naikina. Visa išeivija privalo paprasčiausiai suvokti
realybę, susivienyti (būdami skirtingų požiūrių į tobulėjimo metodus) ir
grįžti į Lietuvą dirbti Jos labui, bet

ne dirbti Ja besinaudojantiems. Kur
tai matyta, kad praėjus 18 nepriklausomybės metų LRS tebesėdi LKP/
KGB buvę/esami nariai, KT tebedirba asmenys, sovietmečiu kūrę naikinimo metodikas Lietuvos patriotų
neutralizavimui, šalies istoriniams ar
ekonominiams institutams tebevadovauja prosovietiniai kolaborantiniai
„elitai“; LT televizijų pagrindiniai
arkliukai – tik pramogos; LGGRTCas ir jo buvusi gen. direktorė tik
tuščiažodžiauja ir tebeslepia KPSS
nusikaltimų vykdytojus ir jų metodikas, taikytas Lietuvoje, o faktus apie
vykdytus nusikaltimus panaudoja
tik tiek, kiek tai neprieštarauja kolaborantinės sistemos egzistavimui;
kur tai matyta, kad iki šios dienos
taikomos žiaurios atviros ir užslėptos ekonominės sankcijos žiniasklaidai, bandančiai vykdyti švietėjišką
veiklą tautoje – turiu omenyje „XX
amžius“ ir www.slaptai.lt; na, ir kita
pusė – remiami Lietuvos dienraščiai,
kurie priklauso kolaborantinei sistemai ir dangsto jų nusikaltimus (čia
veda „L. Rytas“, „Kauno diena“ ir

kiti); partizanų vaikai eliminuojami
iš verslo; prieš partizanus ir jų šeimų
narius tebevykdomi nusikaltimai;
advokatams draudžiama juos ginti;
Politkalinių ir tremtinių sąjunga po
šiai dienai neturi jos narių teises ginančių advokatų... Problemų daug,
nes SSSR kolaborantinė sistema tebedirba apsijungusi, nes juos vienija viena svarbi priežastis – bendrai
daryti nusikaltimai Lietuvai sovietmetyje ir pratęsti po 1990 metų...
Taip kad grįžti seniai reikėjo ir reikia – bet ne pavieniui, ne egoistiškai
nusiteikus, bet kilniu tikslu, vardan
Lietuvos... Šiandien aktyviai tebeveikianti SSSR/LTSR kolaborantinė sistema tai įvardija naivumu, nepragmatiškumu, nerealumu – vienu
žodžiu, tam daromos didelės ir plataus mąsto kliūtys“.
Tai gana paplitęs užsienio lietuvių požiūris į esamą padėtį Lietuvoje ir jis diskutuojamas spaudoje,
parapijose, privačiai. Dominuoja
tarp atrabangių, bet turi nemažai pritariančių ir tarp trečiabangių.

atkelta iš 39 psl.
(ateitininkai juos praveda). Mokytojai taip pat pabaigoje pasirodydavo,
ir tu visuomet būdavai su jais kartu.
Tu visiems turėjai laiko..., laiko išklausyt mokinius, mokytojus ir
ypač mus, savo šeimą.
Visi galėjome pasibelsti į tavo
kabinetą, tau paskambinti, sustabdyti pasikalbėti gimnazijos kieme.
Visuomet sėdėdavai prie kompiuterio savo raštinėje iki vėlyvo vakaro.
Dažnai tau skambindavau, klausdama, „ ar dar grįši šiandien namo?“,
o tavo atsakymas visuomet būdavo:
„Jau einu, tik turiu užbaigt laišką“.
Kartais pykdavau, kad nesutvarkai mūsų namų popierizmo, atsiskaitymų. Tau rūpėjo laiku sutvarkyti gimnazijos reikalus. Be to, tu
kiekvienam padėjai pildyti visokias
anketas, atsiskaitymus, rašyti raštus
ir laiškus, o mūsų finansiniai atsiskaitymai vėluodavo dvejus trejus
metus.
Tu pats labai mylėjai savo tėvelį ir, kai sužinojai, kad jis sunkiai

serga, sutvarkei gimnazijos priežiūrą ir likai visą savaitę pas tėvelį iki
jo mirties. Visuomet rūpinais senais, vienišais žmonėmis ir parėmei
tuos, kurie rūpinosi savo tėvais arba
artimaisiais. Vaikus mylėjai visus:
savus ir svetimus, gerus ir išdykėlius, mažus ir didelius. Tau nė kiek
netrukdė, kad mokytojos vaikas tavo kabinete barškino seną rašomąją
mašinėlę, kai jo mama vedė popietines pamokas. Visuomet pietavai su
mokiniais, net savaitgaliais. Sakei,
valgysiu, kaip mano mokiniai valgo.
Kitus labai užjautei, dėl jų
jaudinaisi, o kai aš prakalbėdavau
apie tavo ligą, tu visuomet atsakydavai: „Kitiems yra daug blogiau“.
Kai Lietuva kėlėsi naujam gyvenimui, tu savo sveikatą visai užmiršai: važinėjai su paskaitomis į
tolimiausias vietoves, vertėjavai visiems, kam reikėjo, Sausio 13-osios
naktį sėdėjai vokiečių televizijoje,
pasiruošęs išversti atsiųstą medžiagą. Kitiems pažiūrėti tu sunkiausiose situacijose išlikdavai ramus,

tačiau viduje viską giliai išgyvendavai, ypač kiekvieną gimnazijai iškilusį pavojų. Gimnazija buvo tau kaip
vaikas.
Daugybė laiškų ir užuojautų
yra tavo darbo aukščiausias įvertinimas.
Tu sakei, kai išeisi į pensiją,
ruoši man pusryčius, virsi pietus. Tačiau aš mačiau, kad pensijos tu visai
nelaukei. Tu nenorėjai palikti gimnazijos. Gal čia likimas prisidėjo,
kad tu net nesužinotum, kas perims
tavo darbą, gal dėl to taip staiga mus
palikai.
30 metų tu kentėjai skausmus.
Gal reiktų dėkoti Dievui, kad jis tau
neleido kankintis dar daugiau ir iš
lėto uždusti...
Žinau, kad mus tris labai mylėjai, žinau, norėjai, kad Vasario
16-osios gimnazija visada gyvuotų
ir kad Lietuva būtų didi ir garbinga
šalis.
Ačiū, kad tave turėjome.
Marytė su Lina ir Daina
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„pasaulio lietuvio” žinios

„Pasaulio lietuvio“ aukotojai ir garbės prenumeratoriai
Europa
AUKOS:
88,91 zl
Juozas Levinskas, Bordon,
Didžioji Britanija;
75,84 zl
Arno Heid, Lübeck, Vokietija;
73,56 zl
Romas Kasparas, Vilnius,
Lietuva;
JAV, Kanada (JAV doleriais)
Garbės prenumerata: Vytautas Anonis, Rego Park, NY, JAV;
Juozas Ardys, Fairview, PA, JAV;
Vanda Bagdonas, Daytona Beach,
FL, JAV; Vytas ir Nijolė Baniukaitis,
Rockford, MI, JAV; Juozas Bružas,
Woodstock, CT, JAV; Julia Danta,
Exton, PA, JAV; Gediminas Dragūnas, Philadelphia, PA, JAV; Stasys
Eiva, Manchester, NH, JAV; Algimantas ir Teresė Gečiai, Huntingdon
Vy, PA, JAV; Dalia Jakas, Blue Bell,
PA, JAV; Danutė Januta, Berkeley,
CA, JAV; Vytautas Jonaitis, Grand
Rapids, MI, JAV; Romas Kezys,
Bayside, NY, JAV; Asta ir Vaclovas
Kleiza, Homer Glen, IL, JAV; Richard Klementavičius, Gulf Breeze,
FL, JAV; Romualdas Kriaučiūnas,
Lansing, MI, JAV; Juozas Laukaitis,
Bethesda, MD, JAV; Kazys ir Elena
Majauskas, Chicago, IL, JAV; Vytautas ir Leokadia Milukas, Plainview, NY, JAV; Albinas Mitkevičius,
Los Angeles, CA, JAV; Raimundas
Namikas, Wasaga Beach, Ontario,
Kanada; Regina ir Bernardas Narušis, Cary, IL, JAV; Pranas Pargauskas, Otterville, ON, Kanada; Genovaitė Plukas, Santa Monica, CA,
JAV; Antanas Polikaitis, Westlake
Village, CA, JAV; Vacys Ročiūnas,
Independence, OH, JAV; Algis Rugienius, Bloomfield Hills, MI, JAV;
Bronius Saplys, Etobicoke, Ontario,
Kanada; Jonas Stankus, Hamilton,
Ontario, Kanada; Rimantas Strolis,
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Presque Isle, MI, JAV; Irena Sušinskas, Cleveland, OH, JAV; Aldona
Šmulkštys, Chicago, IL, JAV; Šarūnas C. Užgiris, Highland Park, IL,
JAV; Algirdas Vaičiūnas, Weston,
Ontario, Kanada; Sofija Vashkys,
St. Petersburg, FL, JAV; Romualdas
Veitas, Milton, MA, JAV;
AUKOS:
1000 dol.
Talka Lithuanian Credit Union
LTd., Hamilton, Ontario, Kanada;
60 dol.
Aušra M. Babickienė, Richmond Heights, OH, JAV; Arūnas K.
Draugelis, Lemont, IL, JAV;
50 dol.
Vidmantas Raišys, Merce Island, WA, JAV;
40 dol.
Richard Klementavičius, Gulf
Breeze, FL, JAV; Genovaitė Plukas,
Santa Monica, CA, JAV; Bronius
Saplys, Etobicoke, Ontario, Kanada;
Česlovas Senkevičius, Toronto, Ontario, Kanada;
35 dol.
Gediminas ir Sigita Damašius,
Libertyville, IL, JAV; V. Matusaitis,
Livingston, NJ, JAV;
30 dol.
Vladas Armalis, Baltimore,
MD, JAV; Regina ir Bernardas Narušis, Cary, IL, JAV; Birutė Preikštas
Petrulis, Daytona Beach, FL, USA;
25 dol.
Romualdas Veitas, Milton,
MA, JAV;
20 dol.
Ona Adomaitienė, Sunny
Hills, FL, JAV; Paulina Heiningas,
Detroit, MI, JAV; Eugenia Kolupailaitė, Chicago, IL, JAV; Putinas Masalaitis, Wayne, PA, JAV; Jonas Pleirys, Chicago, IL, JAV;
10 dol.
Aloyzas V. Aidis, Bethesda,
MD, JAV; Richard E. Bartash, Rochester, NY, JAV; Wanda Bichnevičius, Cicero, IL, JAV; Birutė Čepai-
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tis, Toronto, Ontario, Kanada; Aldona Grinis, St. Pete Beach, FL, JAV;
Irena A. Jansonas, Osterville, MA,
JAV; Elena Jasaitienė, St. Petersburg, FL, JAV; Jonas Kaunas, Downers Grove, IL, JAV; Anthony Kavaliauskas, Fairfax, VA, JAV; Henrikas
Laucius, Union Pier, MI, JAV; Sigitas Liaukus, Shelton, CT, JAV; Juozas Lukas, Grand Rapids, MI, JAV;
Mr. & Mrs. Petras R. Meilus, Orland
Park, IL, JAV; Arturas Miciudas,
Buenos Aires, Argentina; Victoria
Pikelis, Chicago, IL, JAV; Vladas
Plečkaitis, Richmond Heights, OH,
JAV; Albinas Reškevičius, Omaha,
NE, JAV; Angelė B. Stankaitis, Whiting, NJ, JAV; Vytenis S. Šilas, Chicago, IL, JAV;
5 dol.
Mr. Gudziunas, Ottawa, ON,
Kanada; Vladas Mickus, Wawa, ON,
JAV;
riais)

Australija (Australijos dole-

Garbės prenumerata:
Zdanius, Kew, Vic.

K.

AUKOS:
100 dol.
Viktoria Vitkūnas, North
Plymton, S.A.;
55 dol.
Teodoras Rotcas, Fairfield
East, N.S.W.;
35 dol.
Frank Repsys, Elwood, Vic.;
15 dol.
Alfonsas Čižeika, Applecross,
WA;
10 dol.
Jadvyga Mickus, Yagoona
West, N.S.W.;
5 dol.
Reno Cesna, Lower Plenty,
Vic.; Juozas Paškevičius, West Moonah, Tas.; Jonas Zinkus, Panania,
N.S.W.

