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Sutapimai ir nuojautos

Kai apie gyvenimą mąstai kaip apie šventę, tai ir atsisveikinimas vasario 14 d. su poetu
Kaziu Bradūnu Vilniaus menininkų kalnelyje,
Antakalnio kapinėse, neatrodo toks tragiškas. Tas
atsisveikinimas iš tiesų ir nebuvo liūdnas – žmogus išėjo padaręs viską, kas buvo jam skirta. Mačiau, kaip Jo dukra Elena, kai duobkasiai pradėjo berti žemę ant jos Tėvo karsto, su džiaugesiu
akyse Bradūnų jaunimui parodė į dangų – iš kurio ant kalnelio, ant pušų, kryžių ir žmonių ėmė
elegantiškai leistis snaigės, tarsi Dangaus mana,
sotinusi mūsų sielas ir momento rimčiai teikusi
ypatingos prasmės, poezijos ir nuojautos, kad Velionis aukštybėse laukiamas ir laiminamas. Taip
atsitinka tik poetams.
Atrodo, lyg ženklai būtų lydėję ir praėjusio
numerio „Pasaulio lietuvio“ rengėjus – jame, minėdami Chicagos dienraščio „Draugas“ 100-metį, pateikėme pokalbį su buvusiu ilgamečiu Kultūrinio priedo redaktoriumi ir poetu Kaziu Bradūnu, kuriame jis dalyvavo ką tik grįžęs iš Amerikos gyventi į Lietuvą. Numeris buvo rengiamas
prieš mėnesį iki Poeto mirties. Tarsi būtume gavę
ženklą, kad su juo jau reikia pradėti atsisveikinti.
Žinoma, tai tik sutapimas, bet tokie sutapimai daro mūsų gyvenimą įdomų ir paslaptingą. O šiame
numeryje jau atsisveikiname iš tiesų – pateikiame žinią apie Kazio Bradūno laidotuves.
Gaila, bet atsisveikiname ir su praėjusių
metų gruodžio numeryje kalbintu Vytautu Ignu –
2009 m. vasario 20 d. Vilniuje mirusiu, bet didžiąją gyvenimo dalį užsienyje kūrusiu dailininku,
kuris į tėvynę su žmona Birute buvo grįžęs prieš
trejetą metų.
Šiame numeryje taip pat rašome apie vasario 13 d., Vilniuje, Radvilų rūmuose, atidarytą
didžiulę – 127 Lietuvos dailininkų konkursinių
darbų parodą „Lietuvos tūkstantmetis“, skelbiamą JAV gyvenusių lietuvių dailininkų Miko J.
Šileikio ir Teofilio Petraičio premijoms laimėti.
Šiomis dienomis Užsienio reikalų ministerija paskyrė specialų apdovanojimą „Lietuvos
tūkstantmečio žvaigždė“, kurio laureatu tapo
PLB atstovas Lietuvoje Gabrielius Žemkalnis.
Lietuvių namai džiaugiasi, kad jie išeivijos
veikėjų Vandos ir Vaclovo Mažeikų dėka turi galimybę rengti gimtojo žodžio konkursus...
Tai toks tas mūsų lietuviškas gyvenimas –
tarp šiapus ir anapus Lietuvos sienos, kuri kažkada skaldė tautą ir nuo kurios nuėmus geležinę
uždangą Lietuva gerokai praplatėjo ir pagilėjo.
Audronė V. Škiudaitė
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Svarbu gerinti užsienio lietuviams teikiamas paslaugas
–Kodėl keičiamas ryšių su
užsienyje gyvenančiais
tautiečiais
modelis ir kuo pranašesnė bus naujoji sistema?
–Pasklidę po
pasaulį lietuviai –
mūsų tautos dalis,
su kuria siekiame
turėti kuo glaudesnius ryšius. Esame
suinteresuoti išlaikyti lietuvybę, lietuvių kalbą, tradicijas,
istoriją,
puoselėti
bendruomeniškumą. Mums, XV Vyriausybei, svarbu,
jog lietuvių, kur jie
begyventų, interesai būtų tinkamai
atstovaujami,
kad
vyktų dialogas tarp
užsienyje gyvenančių lietuvių ir Lietuvoje pasilikusių
tautiečių.
Būtent
todėl siekiame, jog
užsienyje gyvenanLIETUVOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS V. UŠACKAS čių lietuvių klausi(DEŠINĖJE) IR ŪKIO MINISTRAS D. KREIVYS
mai, jų nagrinėjimas
Vyriausybėje būtų
Po praėjusių metų rudenį pakeltas į ministro lygį – įkuriant
vykusių rinkimų į Seimą Lietuvoje Užsienio lietuvių departamentą prie
valdančiąją koaliciją sudarė cen- Užsienio reikalų ministerijos. Šiuo
tro-dešiniosios partijos, kurių Vy- žingsniu taip pat siekiame efektyriausybės programoje yra numaty- vaus valstybės skiriamų lėšų užsieta radikalių reformų įvairiose sri- nio lietuvių veiklai panaudojimo.
Iki šiol paramos skyrimas buvo netyse. Viena iš jų – Tautinių mažukoordinuotas, į procesą įsijungusi
mų ir išeivijos departamento prie ne viena institucija. Reorganizavus
LR Vyriausybės reorganizavimas. Tautinių mažumų ir išeivijos deparPagal naujosios valdžios koncep- tamentą sumažės atsakingų instituciciją lietuviai, gyvenantys užsie- jų skaičius, išeivijos reikalų koordinyje, priskiriami Užsienio reikalų navimas taps efektyvesnis. Užsienio
ministerijos kompetencijai. Krei- reikalų ministras, būdamas ministrų
pėmės į užsienio reikalų ministrą kabineto nariu, galės efektyviau ginVygaudą Ušacką, kuris sutiko at- ti ir su išeivijos poreikiais susijusius
klausimus
sakyti į keletą klausimų šia tema.
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–Ar Tautinių mažumų ir išeivijos departamento išeivijos poskyrio pervedimas į URM bus tik
formalus, ar tame veiklos bare kas
nors keisis iš principo?
–Politika užsienio lietuvių atžvilgiu yra daugiasluoksnė, todėl
institucijos išeivijos problematiką
turėtų įtraukti į savo specializuotos
veiklos lauką, o Užsienio reikalų departamentas turėtų atlikti labiau koordinuojamąjį vaidmenį.
Mes vertiname Tautinių mažumų ir išeivijos departamento įdirbį, įgyvendinant užsienio lietuvių
politiką, todėl sieksime išlaikyti gerosios praktikos tęstinumą. Didžioji
dalis žmonių iš dabartinio departamento, dirbančių su užsienio lietuviais, turėtų ir toliau tęsti šią veiklą,
todėl esminių pasikeitimų nebus.
Reorganizuojant TMID siekiame gerinti užsienio lietuviams
teikiamas paslaugas, stengsimės,
kad bendruomenių projektų paramai būtų suformuluoti aiškūs kriterijai, kad lėšų skyrimas būtų ne tik
koordinuotas, bet ir panaudojimas
skaidrus. Manau, kad prioritetas turėtų būti skiriamas projektams, kurie
skatintų savaiminio veikimo potencialą, t.y. sukurtų galimybes ugdyti
tautinio bendruomeniškumo tradicijas.
Kaip praktiškai vyks Lietuvos valstybės ir užsienyje gyvenančių lietuvių bendravimas? Iki šiol
TMID vadovai ir tarnautojai važiavo skaityti pranešimų, dalyvauti šventėse į kraštus, kur gyvena
formaliai susibūrę lietuviai. Kas
dabar betarpiškai bus tie žmonės,
kurie dirbs su lietuviais? Ar Lietuvos ambasadose bus žmonių, kurie
bus atsakingi už šį darbą ir jeigu
taip, kiek jų bus?
–Kadangi išlaikysime TMID
veiklos gerąją patirtį, ryšys su bendruomenėmis nenutrūks, anaiptol,
– kaip įmanydami stengsimės jį stiprinti. Stengsimės, jog ambasados,

„Pasaulio lietuvio” svečias
kurios yra Lietuvos mokesčių mokėtojų tarnai, ir bendruomenės taptų visaverčiais partneriais, pasitikinčiais ir padedančiais vieni kitiems.
–Užsienio lietuvių reikalų
taryba. Ar ji kuriama remiantis
kieno nors pavyzdžiu, ar tai originali struktūra? Tarybos formavimo principai ir funkcijos.
–Ministras pirmininkas Andrius Kubilius pritarė mano iniciatyvai sukurti Užsienio lietuvių reikalų
tarybą, kuriai jis vadovaus. Taryba
svarstys strateginius su užsienio lietuvių reikalais susijusius klausimus.
Joje kartu su 7 ar 8 užsienio lietuvių atstovais posėdžiaus visus jiems
rūpimus klausimus kuruojančių Vyriausybės institucijų vadovai: Finan-

sų, Švietimo ir mokslo, Socialinės
apsaugos ir darbo, Kultūros, Vidaus
reikalų, Užsienio reikalų ministrai
bei Kūno kultūros ir sporto departamento prie LRV generalinis direktorius. Numatoma, kad Taryba rinksis
du-keturis kartus per metus. Pirmąjį
posėdį pasiūliau surengti iki šių metų gegužės mėnesio, iki valstybės
institucijos pradės planuoti 2010
metų biudžetus.
Taryba, kuriant platformą
dialogui tarp valstybės ir užsienyje
gyvenančių lietuvių, turėtų užtikrinti geresnį atstovavimą užsienyje
gyvenantiems lietuviams. Kviečiu
tautiečius diskusijai, kokie turėtų
būti Lietuvos politikos prioritetai
užsienio lietuvių atžvilgiu, ką turėtų
spręsti valstybė, o ką patys išeiviai.

–Ar keisis Lietuvos valstybės
požiūris į lituanistinę veiklą, švietimą užsienyje: Vakaruose, Rytuose? Ar keisis lituanistinės veiklos
užsienyje finansavimo principai ir
pats finansavimo mastas?
–Mano nuomone, svarbiausia
– lietuvybės išlaikymas, kuris pasiekiamas per lituanistinį švietimą.
Lietuvių kalbos ir kultūros puoselėjimas, lietuviškos tapatybės išsaugojimas, Lietuvos istorijos ir tradicijų perdavimas ateities kartoms išliks prioritetinės valstybės politikos
kryptys. Valstybė turėtų remti šeštadieninių lituanistinių mokyklėlių kūrimąsi, aprūpindama metodine ir mokomąja medžiaga, padėdama parengti
mokytojus bei skirdama laikiną 3-5
mėnesių ﬁnansinę injekciją. Reikia

LIETUVOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS VYGAUDAS UŠACKAS VASARIO 16 GIMNAZIJOS HUETENFELDE, VOKIETIJOJE, SVEČIAS . M ARYTĖS Š MITIENĖS NUOTR .
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LIETUVOS UŽSIENIO REIKALŲ

MI NIST RAS

daug aktyviau panaudoti šiuolaikinių
komunikacijų galimybes, sukuriant
solidžias elektronines mokomųjų medžiagų bazes, tobulinant nuotolinio
mokymo programas
–Jums tapus užsienio reikalų ministru jau teko susitikti su
užsienio lietuviais. Kaip jie vertina pertvarką, su kuo jie nesutinka
ir ar jų nuomonė koregavo LR Vyriausybės planus?
–Vertina
nevienareikšmiai.
Tačiau paaiškinus reorganizacijos
esmę ir tikslus požiūris keičiasi. Tai
patvirtina ir neseniai Hiutenfelde
vykusiame PLB Europos kraštų bendruomenių susitikime priimti pasiūlymai ir išvados. Sieksime glaudaus
valstybės ir užsienio lietuvių bendradarbiavimo planuojant institucijų, dirbančių su išeivija, veiklą.
–Per kiek laiko įvyks pertvarka ir ar šiandieniniai sprendimai jau yra galutiniai?
–Vyriausybės programoje per-
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tvarką numatyta atlikti iki birželio
mėnesio. Lietuvos Respublikos Ministras pirmininkas vasario 13 d. sudarė darbo grupę, kuri įpareigota iki
kovo 9 d. išnagrinėti TMID ir Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos
centro funkcijas, tolesnės veiklos
tęstinumo ir vietos valstybės valdymo sistemoje klausimus. Į darbo grupę įeina įvairių institucijų atstovai,
o taip pat ir PLB atstovas Lietuvoje
Gabrielius Žemkalnis. Taigi, su užsienio lietuviais bus konsultuojamasi visais reorganizavimo klausimais.
Po to darbo grupės išvadas svarstys
Valstybės valdymo tobulinimo komisija, kuri konkrečius sprendimus
pateiks Vyriausybei.
–Kokia Jūsų nuomonė dėl
užsienio lietuvių siekio turėti savo
atstovus LR Seime?
–Pasisakau už stipresnį užsienio lietuvių balsą Lietuvos politiniame gyvenime. Sveikinu Jurgos Vidugirienės iš Airijos žingsnį – ji pirmoji užsienyje gyvenanti lietuvaitė
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kandidatavo į LR Seimą 2008 m. rinkimuose. Europos lietuvių bendruomenių pirmininkų suvažiavime Huetenfelde buvo pripažinta, kad reikia
tobulinti dabartinį rinkimų įstatymą,
užsienio lietuviams įkuriant atskirą
vienmandatę rinkimų apygardą. Yra
apie ką pamąstyti.
–Jums yra tekę dirbti ne su
viena lietuvių bendruomene užsienyje, iš arti esate stebėjęs lietuvišką gyvenimą ten, tikriausiai
matėte ir kitų tautybių mažumų
gyvenimą. Kuo ypatinga lietuvių
mažuma ir ar Lietuvos valstybė
jau padarė viską, kad lietuvybė už
Lietuvos ribų klestėtų; kad pati išeivija labiau įsijungtų į Lietuvos
gyvenimą?
–Didžiuojuosi lietuvių tauta,
jos ankstesniųjų kartų pasišventimu
puoselėjant lietuvybę, kovojant už
Lietuvos laisvę. Kovo 11-oji vainikavo jų darbą ir įrodė, jog savo dydžiu maža šalis yra didelė savo darnukelta į 8 psl.

tėvynėje

Kartais sprendimų ieškojimas per daug „subiurokratinamas“
Po praėjusį rudenį vykusių Seimo rinkimų pasikeitus Seimo sudėčiai į LR Seimo bei PLB komisiją atėjo naujų narių. Vienu iš komisijos kopirmininkų tapo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių
demokratų frakcijai atstovaujantis Paulius Saudargas (PLB atstovauja JAV LB atstovė Dalia Puškorienė). Norėdami PL skaitytojus supažindinti su naujuoju Komisijos pirmininku kreipėmės į jį su
keliais klausimais, į kuriuos jis sutiko atsakyti.
–Kas, Jūsų nuomone, besikeičiančiame pasaulyje šiandien
yra išeivija ir konkrečiai – lietuvių
išeivija?
–Išeivija visų pirma yra neatsiejama tautos dalis. Išeivijos ryšiai
su savo gimtąja valstybe yra ypač
svarbūs tautos pagrindu susikūrusioms valstybėms, kokia ir yra Lietuva. Tauta nėra tik vienos kilmės
žmonių rinkinys, tautos egzistavimui būtina sąlyga yra nenuilstama
kūryba, nepaliaujamas tautos gyvybės puoselėjimas. Tokios yra visos
tautos. Lietuvių tauta yra savita savo sudėtinga istorija, grynumu, puikiai išlaikyta archaiška kalba, tačiau
šiandien, deja, ji išgyvena sunkų
laikotarpį. Apskritai visos mažos ir
sudėtingoje geopolitinėje situacijoje
gyvenančios valstybės turi ypatingą
dėmesį skirti savo užsienyje gyvenantiems tautiečiams, nes kito tautos
rezervo nėra. Kad tauta neišnyktų,
būtinos visų jai priklausančių žmonių nenuilstamos pastangos. Kita
vertus, pataruoju metu imame jausti vis gilėjančią naują problemą – tai
ryškėjanti takoskyra tarp dviejų lietuvių išeivijos bendruomenių: vienos, kurią galima sąlyginai pavadinti „senąja“, – tai okupacijos metais
išvykę į užsienį gyventi lietuviai bei
jų palikuonys, ir kitos, kurią sudaro
naujieji, vadinamieji „ekonominiai“
migrantai, išvykę iš Lietuvos po
1990 m. kovo 11-osios. Ši takoskyra
neprideda pozityvo nei sprendžiant
esminius „tautos gelbėjimo“ klausimus, nei lokalias užsienio lietuviams rūpimas problemas. Mūsų
valstybinių institucijų ir visų pirma
LR Seimo ir PLB Komisijos užduotis yra požiūrio prasme apjungti šias
dvi bendruomenes, o vėliau valstybinę sąmonę sutvirtinti visoje tauto-

je – tiek Lietuvoje, tiek užsienyje
gyvenančioje – ir
sukurti nedalomą
bendruomenę.
–Kaip Jūs
suprantate Lietuvos
valstybės
ir išeivijos santykius, kokie jie yra
ir kokie turėtų
būti?
–Pradėkime nuo to, kokia
yra mūsų išeivijos deklaruojama
pozicija. Išeiviai
nuolat kelia jiems
rūpimus
klausimus, bando palaikyti
nuolatinį
dialogą su Lietuva
ir valdžios institucijomis. Pavyzdžiui: lietuviams
išeiviams Lietuvos pilietybė, dėl
kurios pastaruoju
metu vyksta daug
PAULIUS SAUDARGAS
diskusijų – tai ne
teisių ieškojimas,
o siekis išlaikyti ryšį su Tėvyne, tuo kontroliuoti jiems rūpimų klausimų
pačiu stiprinant tautos gyvastį. De- sprendimo. Visų pirma turime nuimja, bet spręsdami mūsų išeiviams ti barjerą: mes ir jie. Tikslas turi būrūpimus klausimus, dažnai ieškoma ti bendras tautos jausmas, neieškant
atsakymų ne ten, kur jie yra. Ban- lygių ir lygesnių, labiau ar mažiau
doma pasitelkti kitų šalių patirtį, vertų prisidėti prie mūsų valstybės
tačiau, sprendžiant mūsų tautiečių ir tautos kūrybos. Mūsų valstybė yra
klausimus, būtina įsiklausyti į save palyginus maža, gyventojų kasdien
(tuo pačiu ir į tautos dalį, gyvenan- mažėja, o kultūrinio ir tautinio idenčią ne Lietuvos teritorijoje). Kartais titeto krizė ekonominės krizės konsprendimų ieškojimas per daug „su- tekste verčia sunerimti, ar neatsitiks
biurokratinamas“, o nedaug laiko taip, kad mūsų jaunoji karta apskripraleidžiantys Lietuvoje užsienio tai nebenorės vadintis lietuviais?
lietuvių atstovai negali adekvačiai Mūsų prioritetas – išlaikyti tamprius
2009 Kovas / Pasaulio lietuvis
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tėvynėje
ryšius su kiekvienu lietuvių kilmės
asmeniu visame pasaulyje.
–Kas numatoma svarstyti
būsimajame Seimo ir PLB komisijos posėdyje? Ką apskritai norėtumėte, kad komisija spręstų ir
išspręstų per šią kadenciją?
–Ligi šiol LR Seimo ir PLB
Komisija svarstė daugelį svarbių
klausimų, pavyzdžiui: Lietuvos kaip
valstybės ryšių stiprinimo su užsienyje gyvenančiais tautiečiais klausimai, LR diplomatinių atstovybių
darbo efektyvinimo, Lietuvių kultūros paveldo užsienio valstybėse
išsaugojimo, dvigubos pilietybės ir
t.t. Manyčiau, kad problemos šiuose
baruose yra suvoktos, įvardintos, tačiau klausimai sprendžiami pernelyg
lėtai. Užsienio lietuviams aktualūs
klausimai sprendžiami epizodiškai
ir be didelio entuziazmo. Kita vertus, kuo toliau, tuo labiau Komisija
susidurs ir turės spręsti naujo pobūdžio problemas ir klausimus, susijusius su naująja ekonominės emigracijos banga, ir tam reikia ruoštis. Jau
kelerius metus Lietuva susiduria su

didelio masto emigracija, o pasaulį
ištikusios finansų krizės akivaizdoje problema atsivers nauju kampu,
t.y. ekonominiai migrantai užsienyje
patirs vis didesnį vietinį spaudimą,
nes pasiūla darbo rinkoje mažės dėl
ekonomikos nuosmukio. Kita vertus,
grįžtančių tautiečių Lietuvoje lauks
tokia pat atkakli konkurencija išaugusio nedarbo sąlygomis, taigi susikurs labai problemiška tarp Tėvynės
ir svetur „pakibusi“ bendruomenė,
reikalaujanti išskirtinio dėmesio.
Komisija greičiausiai į artimiausios sesijos darbotvarkę įtrauks
klausimus, susijusius su dviguba pilietybe, Tautinių mažumų ir išeivijos
reikalų departamento reorganizacija,
užsienyje sukaupto lietuvių kultūros
paveldo išsaugojimo, Lietuvos piliečių ir užsieniečių vaikų integravimusi
į Lietuvos mokyklas bei užsienio lietuvių vaikų tautiniu auklėjimu svetur.
Taip pat greičiausiai bus svarstomi
klausimai, susiję su užsieniečių galimybėmis įvaikinti Lietuvos vaikus,
Lietuvos vardo 1000-mečio minėjimo
renginiais, valstybės saugumo užtikri-

nimu ir liustracija bei ES lėšų skirstymu ir skaidrumo tobulinimu.

atkelta iš 6 psl.
bais, ryžtu, žmonėmis. Būtent ankstesniosios kartos užsienio lietuviai
kaip niekas kitas įkūnijo garsųjį JAV
prezidento John Kennedy pasakymą:
„Neklausk, ką tavo šalis gali duoti
tau, klausk, ką tu gali duoti savo šaliai“. Kviečiu užsienio lietuvius sekti šiuo principu ir būti aktyviais bendruomenių tradicijų puoselėtojais.
Šiandien privalome skatini
aktyvesnį užsienio lietuvių įsijungimą į Lietuvos reikalus. Vyriausybės programoje numatyta parengti
Globalios Lietuvos strategiją, kurios
tikslas – užtikrinti tautos vientisumą, užsienio lietuvius visavertiškai
įtraukti į valstybės gyvenimą ir pritaikyti Lietuvos valstybės politiką
globalizacijos sąlygoms. Šiame kūrybiniame procese labai svarbus ir
užsienio lietuvių indėlis.
Pastaraisiais metais pastebimai išaugusi užsienio lietuvių bendruomenė reikalauja naujų, kūrybiškų sprendimų palaikant ir puoselė-

jant lietuvybę. Tikiu, jog drauge su
užsienyje gyvenančiais lietuviais
surasime teisingus įgyvendinimo
būdus.
Aktyvesniam tautiečių įsitraukimui į tėvynės gyvenimą yra labai
konkretūs žingsniai – rinkimų įstatymo pakeitimas, projektų, skirtų
lietuvybės išsaugojimui, finansavimo iš valstybės biudžeto supaprastinimas, konsulinių paslaugų teikimo
tobulinimas. Stengsiuos, jog jie būtų
įgyvendinti.
Mano nuomone, kuriant stipresnį ryšį tarp Lietuvos ir po pasaulį
išsibarsčiusių jos vaikų labai svarbu
tarpusavio pasitikėjimas. Todėl itin
svarbu puoselėti pagarba, supratimu
ir savitarpio parama grįstus visų lietuvių – Lietuvos lietuvių ir lietuvių
užsienyje; senosios ir naujosios išeivijos kartų; gilias tradicijas ir autoritetą turinčių išeivijos organizacijų
bei naujai besikuriančių užsienio lietuvių bendruomenių – santykius.

–Paskutinis – asmeninis
klausimas: prieš porą metų Jūs
su sūnumi važiavote į ekspediciją
„Misija – Sibiras“, kaip žiniasklaida pranešė – ieškoti savo senelio
kapo. Kokį įspūdį ši ekspedicija
paliko Jūsų sūnui?
–Didžiulį. „Misija – Sibiras“
pateisino savo tikslą – mokyti jaunimą džiaugtis laisve, puoselėti istorines pamokas, ugdyti patriotizmą.
Esu įsitikinęs, kad sveika ir tvirta
tauta moka džiaugtis ne tik laisvės
protrūkiu – suvokimu, kad esame
laisvi ir galime gyventi laisvoje Europoje, bet ir žino, kokią kainą už
tą laisvę reikėjo sumokėti. Tik tokia tauta gali nugalėti globalizacijos
audras ar kitus iššūkius.
Be to, mano sūnui tai buvo savotiškas prisilietimas ir prie savo šeimos istorijos, nes į Sibirą pirmu vežimu iš Bajoriškių dvaro netoli Utenos
į Rešotų kalėjimą buvo išvežti mano
senelis ir močiutė, vėliau į Barnaūlą
ištremtas tėvelis su seserim.
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–Malonėkite trumpai prisistatyti pats.
–Pagal išsilavinimą ir įgytą profesiją esu ﬁzikas – 2007 metais apsigyniau ﬁzinių mokslų daktaro laipsnį,
tačiau gyvenimas susiklostė taip, jog
šiuo metu einu Seimo nario pareigas.
Nuo 2000 metų aktyviai dalyvauju politinės partijos Lietuvos krikščionys
demokratai veikloje. LKD susijungus su Tėvynės sąjunga tapau jungtinės partijos pirmininko pavaduotoju.
Iškeltas TS-LKD kandidatu 2008 m.
LR Seimo rinkimuose Vilniaus Justiniškių vienmandatėje apygardoje iškovojau Seimo nario mandatą. Kadangi
tai pirmoji mano kadencija ne tik kaip
LR Seimo nario, bet ir apskritai kaip
valstybės politiko, patirtį tik pradedu kaupti. Kadangi į politiką ateinu iš
mokslo pasaulio, kartais į problemas
žvelgiu kitaip nei kolegos – moksliškiau, pragmatiškiau. Viskam ieškau
racionalaus paaiškinimo ir efektyvių
sprendimo būdų.

tėvynėje

1949-ųjų partizanų Deklaracijos 60-metis
Vasario 15 d. Radviliškio rajone vyko iškilmingas Lietuvos laisvės
kovos sąjūdžio 60-mečio minėjimas,
prasidėjęs šv. Mišiomis Radviliškio
bažnyčioje ir persikėlęs į sodybą
Mėnaičių kaime, kur buvo įkurtas
Lietuvos laisvės kovos sąjūdis. Čia
Lietuvos partizanai buvo pagerbti ne
tik Pergalės salvėmis, bet ir garbės
skrydžiu virš sodybos, kurį atliko
šeši Lietuvos ir NATO kariniai lėktuvai.
Gausiai į Mėnaičius susirinkusieji žemai lenkė galvas ir tylos
minute gerbė LLKS Deklaracijos
signatarus: Joną Žemaitį-Vytautą,
Aleksandrą Grybiną-Faustą, Vytautą
Gužą-Kardą, Juozą Šibailą-Merainį,
Bronių Liesį-Naktį, Leonardą Gri-

gonį-Užpalį, Adolfą RamanauskąVanagą ir Petrą Bartkų-Žagailą. Nė
vienas iš jų nesulaukė laisvos Lietuvos: krito kovoje su ginklu arba
buvo okupantų sušaudyti. Tik jų vardai, iškalti granite, amžinai primena
mums apie dešimtmetį besitęsusį karą po karo.
Išreikšdamas pagarbą kritusiems kovoje su ginklu rankose LR
Seimo pirmininko pavaduotojas Č.
Stankevičius susirinkusiems paaiškino Deklaracijos svarbą ne tik tada,
bet ir nūdienos Lietuvai. Apie istorinę ir konstitucinę partizanų Deklaracijos reikšmę bei vertybinį ir išliekamąjį aspektą, tęstinumą kalbėjo naujoji Lietuvos gyventojų genocido ir
rezistencijos tyrimo centro direktorė

T. Burauskaitė. Atkurtosios LLKS
Prezidiumo tarybos pirmininkas Jonas Čeponis likusiųjų gyvų partizanų vardu, kurie kovojo ir aukojosi
bei Dievo malone liko gyvi, pasveikino čia susirinkusius ir atėjusius
pasisemti kantrybės, ištvermės, prašyti atleidimo už dvasios silpnumą.
„Laikas dėti ranką prie širdies ir būnant čia prisiekti dirbti Lietuvai“, –
ragino J.Čeponis.
Savo prisiminimais apie minimus laikus pasidalijo Mikniaus,
kurio sodyboje partizanai buvo išsikasę bunkerį, duktė Julijona Mikniūtė Petrėtienė.
„Ką aš galiu papasakoti iš
tų laikų, kai buvau paauglė, kūdikis,
nukelta į 10 psl.

ALFREDO PLIADŽIO (KAM) NUOTRAUKOJE PRIEKYJE: KRAŠTO APSAUGOS MINISTRĖ RASA JUKNEVIČIENĖ (IŠ DEŠINĖS), ATLLKS PREZIDIUMO TARYBOS PIRMININKAS JONAS ČEPONIS, JULIJONA MIKNIŪTĖ PITRĖTIENĖ, MONS. ALFONSAS
SVARINSKAS, SEIMO NARĖ AUKSUTĖ RAMANAUSKAITĖ SKOKAUSKIENĖ, RADVILIŠKIO MERAS ANTANAS ČEPONONIS IR KT.
KURTO SIOS
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tėvynėje

Gabrielius Žemkalnis apdovanotas Lietuvos tūkstantmečio žvaigžde

GABRIELIŲ ŽEMKALNĮ 80-MEČIO PROGA SVEIKINA TAUTINIŲ MAŽUMŲ IR IŠEIVILR VYRIAUSYBĖS ATSTOVAI

JOS DE PARTA MEN TO PRIE

atkelta iš 9 psl.
palyginus su šiandiena? – retoriškai
klausė dabar jau garbingo amžiaus tų
laikų liudininkė. – 1948 metais pas
mus atėjo šeši vyrai, ir, paprašę tėvuko, išsikasė bunkerį. Tėvukas juos
priėmė ir visą laiką su jais bendravo.
1949 metų vasario pradžioje partizanai buvo išėję ir parsivedė būrį vyrų.
Tai buvo visų Lietuvos sričių vadai.
Gražūs vyrai buvo, kiek prisimenu,
uniformuoti, ginkluoti. Parsinešė rašomąsias mašinėles ir ten rašė, kūrė
konstitucijas. Pagaliau Vasario 16-tą
pasikvietė tėvukus į tą bunkerį. Ten
pasirašė Deklaraciją, sugiedojo Lietuvos himną ir pasakė, kad Lietuva
turi būti laisva. Vis vien ateis laikas,
turės vieną kartą suklestėti Lietuva,
sakė jie“.
J. Mikniūtė prisiminė, kad
bunkeris sodyboje suteikė daug vargo. Reikėjo maistą pagaminti, pamaitinti vyrus: „Pavasarį, rudenį tam
bunkery rasdavosi vanduo, reikėdavo jį išsemti. Reikėjo daboti ne tik
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nuo enkavėdė, bet ir kaimynų. Taigi aš buvau pagrindinė dežūruotoja,
pranešdavau. Buvo sutarti ženklai.
Jei koks pavojus, į bunkerį suduodavau tris kartus, – bus krata. Jei vyrai
kur išeidavo, tai svirtis nuo šulinio
būdavo paleista. Jei būdavo ramu,
tai kibirą prikabindavome“.
Senoji dievagojosi, kad,
norint viską papasakoti, kiek pragyventa, kiek išvargta, reiktų pusę
geros dienos pasakoti. Ji palinkėjo
visiems, ypač jaunimui, laikytis vieningai, už Lietuvą kovoti, kaip kovojo Lietuvos partizanai, kaip buvome
susijungę Baltijos kelyje. Ir neduoti
piktžolėms bujoti, kurių Lietuvoje,
pasak jos, vis dar yra.
Buvo padėtos gėlės ant partizanų kapų Baisogalos kapinėse,
stabtelta Šeduvos miesto aikštėje,
kur rezistencijos metais nukautus
partizanų kūnus guldė enkavėdistai, prie Laisvės paminklo. Minėjimas pratęstas Radviliškio kultūros
namuose. Nors 500 vietų salė bu-
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Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) atstovui Lietuvoje
Gabrieliui Žemkalniui už nuopelnus
Lietuvos valstybingumui 2009-0202 įteiktas Užsienio reikalų ministerijos apdovanojimas „Lietuvos tūkstantmečio žvaigždė“. Kaip pranešė
URM, G. Žemkalnis apdovanotas
už nuopelnus atkuriant Lietuvos nepriklausomybę ir lietuvių išeivijos
telkimą bei ilgametį darbą Lietuvos
labui. Apdovanojimą PLB atstovui
įteikė užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas.
2007 metais URM įsteigė
garbės ženklą „Lietuvos tūkstantmečio žvaigždė“ Lietuvos vardo
paminėjimo tūkstantmečio proga.
Juo apdovanojami Lietuvos ir užsienio valstybių piliečiai už ypatingus
nuopelnus garsinant Lietuvos vardą,
puoselėjant ir plėtojant tarpvalstybinius santykius, ypatingus nuopelnus
valstybės tarnyboje.
vo sausakimša ir Radviliškio rajono meras Antanas Čepononis išrėžė
patriotinę ir dvasingą kalbą, įteikė
gėlių Julijonai Mikniūtei, tačiau kai
kurių dalyvių nuotaika jau buvo prigęsusi. Mat vykstant į Šeduvą daugeliui teko pravažiuoti pro žinomą
Sajaus sodybą, kur 1948 m. taip pat
veikė partizanų bunkeris ir vyko partizanų vadų suvažiavimo parengiamieji darbai, pogrindinėje leidykloje
buvo leidžiama pogrindinė spauda.
Dar prieš keletą metų valstybės saugomas objektas stovėjo su stogu ir
grindimis. Šiandien stogas jau įgriuvęs...
Radviliškyje kalbėjo vieno iš
partizanų vadų ir 1949 m. Deklaracijos signatarų Adolfo Ramanausko-Vanago dukra Seimo narė A. Ramanauskaitė Skokauskienė, krašto
apsaugos ministrė R. Juknevičienė,
kurios iniciatyva pradėti parengiamieji darbai buvusioje Miknių sodyboje atkurti partizanų bunkerį ir kt.
Ingrida Vėgelytė

tėvynėje

Mokinių konkursas Lietuvos vardo 1000-mečiui

SU MOKINIAIS, KONKURSO DALYVIAIS IR LAUREATAIS LIETUVIŲ NAMŲ MOKYTOJAI: LIETUVIŲ KALBOS MOKYTOJA VILMA VILŽEMAITAITIENĖ, NUGALĖTOJOS MOKYTOJA (1 EIL. TUPI); MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA POPAMOKINEI VEIKLAI
EGLĖ STORPIRŠTIENĖ IR LIETUVIŲ KALBOS MOKYTOJA RŪTA ZAKARKAITĖ (2 EILĖJE IŠ KAIRĖS); VIDURYJE: LIETUVIŲ KALBOS
MO KY TO JA A UŠRA D AMB RAUS KIE NĖ , BU VĘS MO KYK LOS DI REK TO RIAUS PAVA DUO TO JAS , ŠIO KON KUR SO GLO BĖ JAS , GER BĖ JAS , INI CIATO RIUS , NUO LATI NIS SVE ČIAS A LO Y ZAS B AK ŠYS ; IŠ DEŠINĖS PRA DI NIŲ KLA SIŲ MO KY TO JA D O NATA S TA SIŪ NIE NĖ IR LIE TU VIŲ
KAL BOS MO KY TO JA V IO LE TA Z UB RIC KAI TĖ
KY TĖ

Vilniuje yra tokie jaukūs namai – tai „Lietuvių namai“, vidurinė
mokykla, kuri po savo stogu glaudžia lietuvių kilmės vaikus, įvairių
istorinių aplinkybių, likimo išblaškytus po visą pasaulį. Vaikai lyg
paukščiai sugrįžta į protėvių šalį,
kurios dažnas nebuvo matęs, o tik
apie ją girdėjęs iš artimųjų pasakojimų. Daugelis čia pirmą kartą išgirsta
savo protėvių kalbą. Mokykloje vaikai išmoksta ne tik skambaus gimtojo žodžio, bet ir susipažįsta su Lietuvos kultūra, istorija, garbinga jos
praeitimi, papročiais, tradicijomis,

gamta bei miestais. Dauguma mokinių aktyviai dalyvauja kultūrinėje, pažintinėje, edukacinėje mokyklos bendruomenės, miesto bei šalies
veikloje.
Nuo 1996 metų, remiant ir
globojant JAV lietuviams Vandai ir
Vaclovui Mažeikoms, mokykloje
vyksta kasmetinis, tapęs tradiciniu,
moksleivių kūrybinių darbų konkursas. Šio konkurso tikslai: plėsti moksleivių literatūrinę veiklą bei
kūrybinės minties raišką; skatinti
moksleivius pažinti tėvų ir protėvių
praeitį, papročius, tradicijas; for-

muoti pilietinius jausmus ir vertybines nuostatas.
Organizatoriai – lietuvių kalbos mokytojų metodinis būrelis.
Geriausių darbų autoriai apdovanojami mokyklos diplomais bei
ponų Vandos ir Vaclovo Mažeikų piniginėmis premijomis.
Šiais metais mokiniai kūrybinius darbus skyrė Lietuvos vardo
tūkstantmečiui paminėti. Jie rašė individualiai pasirinktomis temomis:
Poezija (eilėraščiai, haiku ir
kt. );
Proza (apsakymai, novelės,
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tėvynėje
miniatiūros);
Publicistika (rašiniai).
Džiaugiamės ir sveikiname
šių metų konkurso laureatus:
I vieta – Vlada Šapovalova – 4
kl. – mokyt. D. Stasiūnienė; Jurijus
Gorskovas – 7 kl. – mokyt. V. Zubrickaitė; Roberta Blaževičiūtė – 8 kl.
– mokyt. V. Zubrickaitė; Virginija
Pojawis – 11 kl. – mokyt. V. Vilkytė
Žemaitaitienė.
II vieta – Gerda Versockaitė
– 3 kl. – mokyt. S. Rožienė; Marija
Fedina – 8 kl. – mokyt. D. Kviklienė; Rimantas Zagrebajevas – 11 kl.
– mokyt. V. Vilkytė Žemaitaitienė;
Ana Černiais – 11 kl. – mokyt. V.

Vilkytė Žemaitaitienė.
III vieta – Dominyka Kairytė
– 3 kl. – mokyt. S. Rožienė; Liepa Laurėnaitė – 6 kl. – mokyt. D.
Briedienė; Anastazija Žurko – 11 kl.
mokyt. V. Zubrickaitė; Asta Pieszulis – 10 kl. – mokyt. V. Vilkytė Žemaitaitienė.
Paskatinamoji vieta, mokyklos pagyrimai raštai: Arvydas Sinkevičius – 3 kl., mokyt. S. Rožienė; Rita Abramkina – 7 kl., mokyt. V. Zubrickaitė; Loreta Beliaš – 7 kl. mokyt.
V. Zubrickaitė; Anastazija Selivanova – 10 kl., mokyt. V. Vilkytė Žemaitaitienė; Viktoras Timofejevas – 11
kl., mokyt. V. Vilkytė Žemaitaitienė;

Artur Anikejev – 12 kl., mokyt. V.
Vilkytė Žemaitaitienė.
Nuoširdžiausi, šilčiausi padėkos žodžiai šio konkurso globėjams
ir rėmėjams JAV lietuviams Vandai
ir Vaclovui Mažeikoms. Jų dėka puoselėjamas mokinių kūrybiškumas,
meilė gimtajai kalbai. Tikimės, jog
tas lietuviškas žodis, kurį, dalyvaudami literatūriniuose konkursuose,
mokiniai sušildo savo širdžių šiluma, lydės juos visą gyvenimą. Sėkmės ir Dievo palaimos Jiems.
Toliau siūlau vieną konkursinį
rašinį.
Aušra Dambrauskienė
lietuvių kalbos mokytoja

Miela drauge
Konkursinis rašinys
Negalvojau, kad tiek daug
vargų ir džiaugsmo teks man patirti. Greit prabėgo jaunystė, bet nieko nesigailiu. Esu nepriklausoma ir
laisva, mano vardas platinamas visame pasaulyje. Sukūriau šeimyną –
lietuvių tautą – priklausančią NATO
ir ES. Pirmą kartą paminėta buvau
1009 metais Kvedlinburgo metraštyje. Tėvai pavadino mane – Lietuva. Deja, niekada nesužinojau, kodėl
būtent taip, o ne kitaip. Vieni teigė,
kad vardas kilo iš keltiško žodžio
– „Litavia“, reiškiančio „pakraščių
šalį“. Kiti aiškino, kad siejasi su lietuvišku žodžiu – „lieti“, taigi esu lietaus šalis. Treti siejo su panašu hidronimu – Lietaukos upeliu. Bet tai
buvo, yra ir telieka paslaptis.
Pamenu laikus, kada kiekvienas mano kūrinys buvo garbinamas,
vadinamas šventu. Lietuviai buvo
labai religingi, nedarantys skriaudos kitiems. Viskas pasikeitė iškilus
Vokiečių ordino riterių grėsmei. Buvau paskutinis pagoniškas Europos
kraštas, norėdama išvengti nemalonumų atsisakiau senojo tikėjimo ir
1251 m. Mindaugo vardu priėmiau
VIRGINIJA POJAWIS
RAŠINĮ
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krikščionybę. Tai buvo skaudus
smūgis visiems.
Didelis lūžis mano gyvenime
įvyko 1386 m., kai valdovas Jogaila buvo pakviestas užimti Lenkijos
valdovo sostą. Pagaliau nebuvau
viena, turėjau sesę – Lenkiją. Kartu mes buvom nenugalimos, įgijom
pasitikėjimo. Paskutinis Jogailaitis – Žygimantas Augustas suteikė
mums naują vardą: Tautų Respublika: „Rzeczpospolita Obojga Narów“
. Tapau didžiausia ir stipriausia valstybe, kuri tęsėsi nuo Baltijos iki Juodosios jūros. Deja, tai netruko ilgai.
XVIII a. prasidėjo sunkūs laikai, nusilpau. Mano bejėgiškumu pasinaudojo Austrija, Prūsija ir Rusija. 1795
m. tapau Rusijos imperijos dalimi.
Tik po I Pasaulinio karo aš ir
sesuo Lenkija, galėjome atkurti savo
nepriklausomybę. Lenkijos valdovas
Juzefas Pilsudskis bandė pagrobti iš
manęs mano turtą, kūdikėlį – Vilnių.
Kovojau vardan jo, stengiausi jo neprarasti, bet veltui. Visa ši situacija
išsisprendė, kada buvo pasirašytas
Molotovo-Ribentropo paktas. 1940
m. vėl atitekau Rusijai. Prasidėjo
sunkūs ir žiaurūs laikai. Mano žemėje viešpatavo neteisybė ir smurtas.
Niekad nepraradau vilties, kad kada

tėvynėje

„LIETUVIŲ NAMŲ“ RAŠINIŲ KONKURSO NUGALĖTOJAI
nors tapsiu nepriklausoma. 1990 m.
mano svajonė tapo realybe. Aš vėl
laiminga. Tarsi Odisėjas sugrįžau į
savo Itakę.
Lietuvoje gyvena 3,592 mln.
gyventojų. Dalis mano šeimos paplito po visą pasaulį. Garsėju gintaro dirbiniais ir puikiais krepšinio
žaidėjais. Mes – kūrėjų tauta, dažniausiai siejama su ryškiu lietuvių
kultūros ir meno atstovu dailininku
Mikalojumi Konstantinu Čiurlioniu.
O kokio dėmesio ir susižavėjimo susilaukė mano Vilnius. Išaugo
į įspūdingą miestą. Jam teko patirti
daugybę karų, okupacijų ir sugriovimų. Bet nepaisant to sostinėje galima rasti beveik visus europinės architektūros stilius – nuo gotikos iki
klasicizmo. Ryškiausiu gotikos pa-

vyzdžiu yra Šv. Onos bažnyčia.
Taip, kaip kiekviena valstybė,
turiu ir aš savo vėliavą, trispalvę:
Geltona spalva – tai saulė,
Žalia – tai laukų spalva,
Raudona spalva – tai kraujas,
Kartu jos – tai Lietuva.
Mano herbas labai senas, bet
išsiskiria iš kitų Europos herbų. Tai
baltas raitelis raudoname lauke su
mėlynu skydu, kuriame vaizduojamas dvigubas auksinis kryžius. Mano himnas parašytas Vinco Kudirkos
ranka. Kaip malonu klausytis, kai jis
skamba iš vaikų lūpų.
Šiemet švęsiu savo tūkstantmetį, kuris įrodo, kad ne veltui buvo pralietas nekaltų žmonių kraujas.

Dėka knygnešių ir partizanų išsaugota liko lietuvių kalba ir papročiai.
Žmonių širdyse vis plaka meilė Lietuvai.
Mes kaip paukščiai į Lietuvą
grįžtam,
Mums Aukščausias nurodo
takus.
Geriausias pavyzdys – Lietuvių namai. Čia mokosi iš užsienio
sugrįžę lietuviai, norintys atrasti savo šaknis ir tarnauti tėvynei.
Miela drauge, norėjau pasidalinti su tavim savo džiaugsmu ir paraginti, kad atšvęstume šias nepakartojamas metines kartu.
Tavo Lietuva
Virginija Pojawis 11 a
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Miko J. Šileikio ir Teoﬁlio Petraičio vardo konkursas

PARODOS LAUREATAI (IŠ KAIRĖS): ARVYDAS ALIŠANKA (III PREMIJA); ROMUALDAS KUNCA (II ), VACLOVAS KRUTINIS
(I) – VISI TRYS MIKO J. ŠILEIKIO PREMIJOS LAUREATAI; JUOZAPAS ANTANAS GELGUDAS (III), EGLĖ VERTELKAITĖ (II), SAULĖ
KISARAUSKIENĖ (I) – VISI TRYS TEOFILIO PETRAIČIO PREMIJOS LAUREATAI. DANUTĖS MUKIENĖS NUOTR.

SAULĖS KISARAUSKIENĖS
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„LAIPTAI“, „DVI SĖDINČIOS MOTERYS“; „ŽIŪRĖJIMAS PRO LANGĄ“
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Vasario 13 d. Vilniuje, Radvilų rūmų salėse, atidaryta didžiulė
Lietuvos dailininkų paroda, kurioje
savo kūrinius eksponuoja net 127
autoriai. Nors buvo skelbiama, kad
tai paskutinė penkių konkursų ciklo
paroda, bet atidarymo metu kūrėjai
išgirdo, kad greičiausiai konkursas
bus pratęstas.
Šiek tiek konkursų istorijos.
Konkursus rengia Lietuvos dailės
muziejus ir Čiurlionio galerija, veikianti Lemonte, Chicagos, IL, priemiestyje, kuri yra šių renginių iniciatorė. Galeriją 1957 m. lietuvių
jėzuitų Jaunimo centre Chicagoje
įsteigė į Vakarus pasitraukę lietuviai dailininkai. Čiurlionio galerijoje buvo rengiamos parodos ir pagal
galerijos įstatus parodose dalyvavę
dailininkai vieną darbą dovanodavo
galerijai, kuri juos kaupė Nepriklausomai Lietuvai, nes išeiviai visada
tikėjo, kad ji kada nors bus laisva.
1975 m. taip susiklostė aplinkybės,
kad Čiurlionio galerijos tapo dvi,
kurių kita įsikūrė „Midland Savings“
banko, kurį valdė žinoma Amerikos
lietuvių veikėjų Žiogų šeima, patalpose.
Sukaupusi pakankamą fondą

ši galerija nuo 1977 m. pradėjo skirti premijas parodų dalyviams, o nuo
1980 m. ėmė teikti ir vardines Miko
J. Šileikio bei Teofilio Petraičio premijas, įsteigtas pačių dailininkų.
Mikas J. Šileikis (1893-1987),
kilęs iš Zarasų krašto, į JAV atvyko
1913 m., baigė Chicagos meno institutą, kūrė portretus ir peizažus,
buvo vienas iš Čiurlionio galerijos
signatarų, pirmasis jos direktorius,
nuolatinis dalyvis ir rengėjas, „Naujienų“ dienraščio priedo „Meno žinios“ įkūrėjas ir redaktorius, dailės
kritikas, rašytojas, vertėjas. Premijų
fondą Šileikis įsteigė 1978 m., vėliau fondas papildytas dailininko testamentu paliktomis lėšomis. Miko
J. Šileikio kūriniai Lietuvai atgavus
nepriklausomybę buvo parvežti į tėviškę, į Zarasus, kur veikia jo vardo
galerija.
Lietuvos savanorio, Kauno
meno mokyklos auklėtinio, dailės
pedagogo, akvarelininko ir tapytojo
Teofilio Petraičio (1896-1978) valia jo vardo premija buvo įsteigta po
dailininko mirties iš šiai galerijai patikėto jo palikimo.
1999-2000 m. Čiurlionio galerijos sukaupti išeivijos dailės rin-

ROMUALDAS KUNCA. „ŽIEMOS VAKARAS NIDOJE“; GEDIMINO ILGŪNO

kiniai buvo parsiųsti į Lietuvą.
Nuo 2004 m. galerijos valdyba pasiūlė Lietuvos dailės muziejui
kartu surengti penkių parodų ciklą,
kurių laureatams būtų skirtos premijos. Nors premijos šių dienų materialia verte yra labai kuklios (pirmoji premija 500 dol. antroji – 300
dol. ir trečioji – 200 dol.), bet Lietuvos dailininkai šias parodas vertina
ir daugelis jų pateikia jai savo kūrinius, nes tai proga pasirodyti dailės
mylėtojams ir vertintojams. Miko J.
Šileikio premijos skiriamos už tapybą ir skulprūrą, o Teofilio Petraičio
– už akvarelę ir grafiką. Konkurso
tikslas – gaivinti ir stiprinti mūsų
istorinę bei pilietinę savimonę, priminti kultūrinių tradicijų savitumą
bei vertę, skatinti jų interpretacijas,
– sakoma Lietuvos dailės muziejaus
informaciniame pranešime. Pirmoji
paroda Vilniuje buvo skirta Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo 15-mečiui (2005) ir pavadinta „Lietuvos
kelias“; 2007 m. paroda – „Lietuvos
laikas“. Išeivijoje (Lemonte) 2006
m. buvo surengta paroda „Išeivijos
kelias“, o praėjusiais metais – „Lietuvos tūkstantmečio aidas išeivijoje“. Šiemetinė, pavadinta „Lietu-

PORTRE TAS “;

„AUKŠTUTINĖ KALVIŲ GATVĖ“
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PARODOS

OR GA NI ZATO RIAI : ( IŠ DE ŠI NĖS ) KU RATO RĖ

JULIJA MUŠINSKIENĖ, LIEROMUALDAS BUDRYS, KONKURSO KOMISIJOS
PIR MI NIN KĖ N I JO LĖ T U MĖ NIE NĖ IR LR P RE ZI DEN TO PATA RĖ JAS IŠ EI VI JOS KLAU SI MAIS
LEONAS NARBUTIS. DANUTĖS MUKIENĖS NUOTR.
TU VOS DAI LĖS MU ZIE JAUS DI REK TO RIUS

vos vardo 1000-metis“, paroda yra
didžiausia iš viso ciklo. Kūrinius
jai atrinko muziejaus ir Dailininkų
sąjungos sudaryta autoritetinga komisija, kuriai vadovavo meno kritikė Nijolė Tumėnienė, kuri spaudos
konferencijoje, vykusioje prieš parodos atidarymą, sakė, kad mes esa-

me laiminga karta, kuri sulaukė Lietuvos vardo tūkstantmečio. Parodos
kuratorė – Julija Mušinskienė.
Parodai buvo pateikta kur kas
daugiau dailės kūrinių, atrinkti geriausi. Dalyvauja visų kartų menininkai iš visos Lietuvos – ne tik iš
Vilniaus, bet ir iš Kauno, Klaipėdos,

EKSPOZICIJOJE GINTARO JOCIAUS TAPYBOS DROBĖS „LEGENDA“ IR „MEDEINA“
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Šiaulių, Panevėžio, Alytaus ir netgi
mažesnių miestelių. Rengėjai pasidžiaugė, kad dalyvauja daug jaunų
autorių.
M. J. Šileikio premijos paskirtos skulptoriui Vaclovui Krutiniui (1
vieta), tapytojui Romualdui Kuncai (2 vieta); skulptoriui Arvydui
Ališankai (3 vieta).
T. Petraičio premijos paskirtos: Saulei Kisarauskienei (1 vieta)
už moliotipijas; Eglei Vertelienei
(2 vieta) už ofortus; Juozui Antanui
Gelgudai (3 vieta) už akvareles.
Parodos atidaryme dalyvavęs
Lietuvos dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys pasidžiaugė,
kad tokių parodų, kuriose dalyvauja tiek daug autorių, Lietuvoje nėra
daug. Jis taip pat pranešė, kad šią vasarą, birželio mėnesį, Vilniuje atidaroma ir didžiulė išeivijos dailininkų
paroda.
Parodos atidaryme dalyvavo
Lietuvos prezidento patarėjas išeivijos klausimais Leonas Narbutis, kuris buvo įgaliotas parodos rengėjus
ir dailininkus pasveikinti Čiurlionio
galerijos Lemonte vardu.
A.V.Š.

tėvynėje

Įteikta pirmoji Kazimiero Barėno literatūros premija
sus domėtis bibliotekos kraštotyros
skaitykloje eksponuojama K. Barėno
biblioteka. Direktorė taip pat priminė, kad paskutinė iš bibliotekos jau
dešimtmetį rengiamų konferencijų
buvo skirta Panevėžio krašto išeivijos kultūriniam palikimui, ką tik išleista konferencijos pranešimų rinkinys, skirtas K. Barėnui.
Kūryba iš dvasinės higienos

RAŠYTOJA LAURA SINTIJA ČERNIAUSKAITĖ
Sausio mėn. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje
bibliotekoje susirinkus gausiai auditorijai jaunam autoriui įteikta rašytojo ir leidėjo Kazimiero Barėno,
didžiąją gyvenimo dalį kūrusio Didžiojoje Britanijoje, literatūros premija. Premija įsteigta 2007 m. Marijos ir Kazimiero Barėnų sumanymu
paskatinti jauną gabų prozininką.
Laureatas skelbiamas kasmet gruodžio 30 d., premija įteikiama K. Barėno gimimo dieną, sausio 12 d.
2007 m. premijai gauti pristatyti autoriai Laura Sintija Černiauskaitė už romaną „Benedikto
slenksčiai“ ir Andrius Jakučiūnas už
romaną „Tėvynė“. „Abu autoriai atitiko premijos nuostatus. Balsuota ir
nutarta, kad premija skiriama L. S.
Černiauskaitei už romaną „Benedikto slenksčiai“, komisijos sprendimą
paskelbė komisijos pirmininkė. Fundatorių valia komisijos pirmininkė

– Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
direktorė Rima Maselytė, sekretorė
– Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininko pavaduotoja prozininkė Birutė Jonuškaitė, nariai – literatūrologė
prof. Viktorija Daujotytė, režisierius
Julius Dautartas, žurnalistė prozininkė Liuda Jonušienė.
Lėšos šiai premijai sutaupytos iš Kazimiero Barėno gautų premijų. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugoma šio vienu iškiliausiu
lietuviu vadinamo rašytojo, leidėjo
ir kultūros veikėjo Kazimiero Barėno rankraščių ir spaudinių kolekcija – emigracijoje sukaupta turtinga 4
tūkst. knygų biblioteka.
„Stengiamės įamžinti rašytojo atminimą ir saugoti jo ir žmonos
Marijos patikėtą didžiausią gyvenimo vertybę“, – sakė bibliotekos direktorė Rima Maselytė ir kvietė vi-

Komisijos sekretorė Birutė
Jonuškaitė kalbėjo apie sėkmingai
pradėtą L. S. Černiauskaitės kūrybos kelią. Pirmoji knyga išėjo dar
jai mokantis vidurinėje mokykloje
– Respublikiniame jaunųjų filologų
konkurse ji laimėjo pirmąją vietą,
LRS „Pirmosios knygos“ konkursą.
Kaip dramaturgė debiutavo 24 m.,
jos pirmoji pjesė laimėjo VU Filologijos katedros bei „Elfų“ teatro
pjesės konkursą ir buvo pastatyta
„Elfų“ teatre. Pjesė „Liučė čiuožia“
buvo pastatyta Lietuvoje, Maskvoje,
rodyta Berlyno teatrų festivalyje.
Pasak B. Jonuškaitės, rašytoja
išbandymo šlove nepastebėjo, rašo
tai, kas jai rūpi ir kaip nori. Prisiminė, kad L. Sintija Černiauskaitė yra
sakiusi, kad jos kūryba negimsta nei
iš kančios, nei iš džiaugsmo: kūrimo
būsena paprastai yra skaidri, apvalyta nuo pašalinių emocijų. „Tam, kad
tą skaidrumą pasiektum, turi laikytis
dvasinės higienos. Ta dvasinė higiena ir yra pagrindinė jos kūrybos esmė“, – sakė B. Jonuškaitė.
VU Filologijos fakulteto Lietuvių literatūros katedros dėstytojas
doc. dr. Regimantas Tamošaitis kalbėjo, kad mūsų gyvenamame laike vykstančiuose technologiniuose
procesuose kas nors vis išrandama,
o humanitarinėje sferoje pažangos
nėra, atsiremiama į žmogus prigimtį,
kuri išlieka ta pati.
Laura Sintija Černiauskaitė pasidalijo kūrybinio proceso paslaptimis. Jai labiau įprasta sėdėti
prie savo rašomojo stalo ar vaikš-
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durinės mokyklos moksleiviai skaitė ištraukas iš romano „Benedikto
slenksčiai“.
Vilija Stokienė
KAZIMIERAS BARĖNAS (BARAUS– DIDŽIOSIOS BRITANIJOS LIETUVIŲ
RA ŠY TO JAS , VERTĖ JAS , SPAU DOS DAR BUO TO JAS , GI MĖ 1907 M . S TA NIO NIUO SE , P UM PĖ NŲ VALS ČIU JE ; MI RĖ 2006 M .
LONDONE. 1929 M. EKTERNU BAIGĖ PANE VĖ ŽIO GIM NA ZI JĄ , 1933 M . – V Y TAU TO D IDŽIO JO UNI VER SI TE TO H U MA NI TA RI NIŲ MOKS LŲ FA KULTE TĄ . S TU DI JŲ ME TAIS ŽUR NA LE „K ULTŪ RA “ PA SI RO DĖ IR
PIR MA SIS GRO ŽI NIS KŪ RI NYS – AP SA KY MAS „N E IŠ BRIS TA DUM BLY NĖ “. 19301943 M. DIRBO VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVER SI TE TO AD MI NIST RA CI JO JE , UŽ DA RIUS
UNI VER SI TE TĄ , 1943-1944 M ., DIR BO
LAIK RAŠ ČIO „A T EI TIS “ RE DAK CI JO JE .
1944 M. PASITRAUKĖ Į VOKIETIJĄ, 1947
M . AP SI GY VE NO D I DŽIO JO JE B RI TA NI JO JE . D IR BO TEKS TI LĖS FAB RI KE . K ARTU
PA SI NĖ RĖ Į KŪ RY BI NIUS BAN DY MUS , O
1949 M. SAUSIO 22 D. ĮSTOJO Į LIETUVIŲ RA ŠY TO JŲ DRAU GI JĄ . 1957-1973 M .
IR 1979-1981 M . – LAIK RAŠ ČIO „E U RO POS LIE TU VIS “, 1956-1967 M . – „D AR BI NIN KŲ BAL SAS “ RE DAK TO RIUS . 19571973 M. IR 1981 M. VADOVAVO LEIDYKLAI „N I DOS KNY GŲ KLU BAS “.
KAS )

VIRGINIJAUS BENAŠO NUOTRAUKOJE: BIBLIOTEKOS DIREKTORĖ RIMA MASELYTĖ
(KAIRĖJE) IR PREMIJOS LAUREATĖ LAURA SINTIJA ČERNIAUSKAITĖ
čioti Vilniaus gatvėmis, negu stovėti
prieš auditoriją. „Knyga yra rašymo
srauto, rašymo apsėdimo, didžiulių
psichinių jėgų rezultatas, – sakė ji.
– Talentas – didelė ir sunki Dievo
dovana. Jį reikia kasdien atsikovoti
nuo kasdienybės ir nuo savo asmeninių demonų, šita kova sunki, nematoma, tyli“.
Baigusi vidurinę mokyklą ir
pasirodžius pirmajai knygai L. S.
Černiauskaitė dešimt metų blaškėsi
nerasdama kelio, nes rašymas negalėjo būti profesija. Ji rašė dirbdama
visokius kitokius – žurnalistės, auklės, valytojos – darbus.
„Dabar aplinkybės taip klostosi, kad galiu tik rašyti, ir suvokiu,
kad esu talento kalinė. Kai pavargstu
nuo rašymo ir nuo balansavimo tarp
jo ir kasdienybės, kuri pareikalauja
savo vaidmens atlikimo, pagalvoju,
kad kūrybos prasmingumas ir įkarštis, kurį išgyvenu, yra viso labo iliuzija, ir to niekam be manęs nereikia.
Tačiau vieną dieną kažkas paskambina ir pasako, kad man įteikiama
premija, kad rašymas ir jo rezultatai
yra kažkam reikalingi ir be manęs“,
– kalbėjo rašytoja.
Laureatę sveikino Panevėžio
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apskrities viršininkas Viktoras Trofimovas ir Panevėžio miesto vicemerė
Zita Kukuraitienė. Prisidėjęs prie K.
Barėno archyvo pargabenimo į Lietuvą Vygaudas Ušackas renginyje
dalyvauti negalėjo, tačiau atsiuntė
sveikinimo laišką. Renginyje smuikavo jaunasis atlikėjas Žygimantas
Kalauskas, Panevėžio J. Miltinio vi-

Lietuvių fondas skelbia,
kad 2009 m. paramos prašymai bus priimami tik internetu. Netrukus bus atidaryta svetainė (žr. www.lithuanianfoundation.org), kur bus
pristati reikalavimai prašant
paramos. Paramos prašymai
bus priimami iki balandžio 15
d. LF taip pat praneša, kad
šiais metais finansų rinkos
svyravimai smarkiai įtakojo
paramai skirtas lėšas. Dėl to
LF Taryba nutarė pirmenybę
skirti švietimo reikalams, jaunimui, kultūrai ir žiniasklaidai.

Pasaulio lietuvis / 2009 Kovas

plb kraštų žinios

2008 m. Švietimo premija

2008 m. JAV LB Švietimo
premija paskirta buvusiai ilgametei
Kristijono Donelaičio aukštesniosios lituanistinės mokyklos Chicagoje mokytojai ir inspektorei, ilgametei JAV LB Švietimo tarybos
pirmininkei Reginai Kučienei. Premijos mecenatas – Lietuvių fondas.
Prisipažinsiu, man ši žinia,
kaip, manau, ir daugeliui kitų mokytojų, tikrai maloni. R. Kučienė yra
viena tų, kuri nepabijojo mus, atvažiavusius iš Lietuvos trečiabangius
mokytojus, įtraukti į lituanistinių
mokyklų darbą Amerikoje.
Ne kartą esu buvusi Reginos
ir jau a. a. Viktoro Kučų namuose.
Juose vykdavo mokinių rašinių premijavimo posėdžiai, buvo redaguojama „Eglutė“, iš čia veždavomės
knygas lituanistinėms mokykloms.
Mano didžiam nustebimui jie domėjosi ne tik JAV išleistomis lietuviškomis knygelėmis ir vadovėliais. Tie
leidiniai buvo titaniškas lituanistinių
mokyklų mokytojų darbas, deja, dėl
techninių galimybių daugelis jų buvo neišvaizdūs, nespalvoti. Tai gildė
širdį ne vienam mokytojui. R. Kučienė buvo viena pirmųjų pradėjusi
ieškoti Lietuvoje vadovėlių, kuriuos
būtų galima pritaikyti lituanistinėms
mokykloms ir kurie savo išvaizda
trauktų mokinių akį ir būtų turiningi. R. ir V. Kučų atvežtos knygos ir
vadovėliai iš Lietuvos greitai atrado
savo vietą mokyklų bibliotekose.
Apie R. Kučienės atsidavimą lituanistiniam švietimui kalba
daugelis mokytojų ir lituanistinių
mokyklų vadovų. „Regina Kučienė – tikra barbė devyndarbė!“ – rašo
rekomendaciniame laiške jos buvusi mokinė Vida Brazaitytė, kurią R.
Kučienė taip pat įtraukė į lituanistinio švietimo darbą. – Jos literatūros
pamokos buvo įdomios, turtingos,
įvairios. Savo mokinius pratino interpretuoti įvairių rašytojų kūrinius,
su motiniška šiluma ir švelniu paskatinimu mokė rašyti literatūrines
temas, nuolat skatino mokinius dalyvauti įvairiuose konkursuose. Įgytos
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žinios man liko iki šių dienų. Mokytoją Reginą Kučienę gerbiu už jos
pasišventimą lietuviškam švietimui
išeivijoje ir esu dėkinga, kad mane
įtraukė į darbą lietuviškuose dirvonuose“.
Kai sužinai, ką nuveikė ši
moteris, stebiesi, kada ji dar turėjo
laiko namams (Regina – gera šeimininkė, jos pyragų skanumu ne kartą
man pačiai teko įsitikinti), šeimai,
vaikams, anūkams!
Regina Parulytė Kučienė savo
ilgametį švietimo darbą pradėjo K.
Donelaičio lituanistinėje mokykloje
nuo klasės globėjos, vėliau tapo tėvų komiteto pirmininke. Aštuoniolika metų dėstė istoriją ir literatūrą
aukštesniojoje mokykloje, keturiolika metų redagavo mokyklos metraštį. Buvo mokyklų inspektorė. Buvęs
JAV LB Švietimo tarybos pirmininkas dr. Jonas Račkauskas, pastebėjęs
R. Kučienės gabumus, darbštumą ir
patriotiškumą, pakvietė ją į tarybą,
kurioje dirbo tautinio auklėjimo skyriaus redaktore. Ji paruošė mokymosi priemones: knygeles „Partizanai“,
„Pėdos mirties zonoje“, „Aušra“;
plakatus „Lietuvos himnas“, „Varpas“, „Vytis“; aplankus knygoms ir
sąsiuviniams; trižiedžius; autografams rinkti knygutę „Prisimink mane“.
Negalima nepaminėti jos milžiniško įnašo tobulinant JAV lituanistinių mokyklų programas. Perėmusi ir dvylika metų (1988–2000)
vadovavusi JAV LB Švietimo tarybai ji vykdė mokyklinių programų
reformą, papildė mokyklinių knygų sąrašus įvairiomis priemonėmis
(darbo knygelėmis, žodynais ir t.t.),
rinko medžiagą naujiems skaitinių
vadovėliams.
Po Lietuvos Nepriklausomybės atgavimo glaudžiai bendradarbiavo su švietimo įstaigomis Lietuvoje, kad išeivijos lietuviukai galėtų
įsigyti lietuviškas pasakėlių garsajuostes, filmukus, įvairias skaitymo ir mokymosi knygas. Dar spėjo
redaguoti laikraštėlį vaikams „Eg-

REGINA KUČIENĖ, 2008 M. JAV
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS ŠVIETIMO
PREMIJOS LAUREATĖ , BUVUSI „P ASAULIO
LIETUVIO “ REDAKTORĖ
lutė“. R. Kučienė šešerius metus
(1997–2003) pirmininkavo Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės Švietimo
komisijai.
O kur dar organizuojami mokytojų tobulinimosi kursai Dainavoje, kur mokytojų konferencijų rengimas, rūpinimasis ne tik mokyklomis
JAV, bet ir kitomis lituanistinėmis
mokyklomis už Lietuvos ribų bei
rengiami mokinių rašinių konkursai.
Argi viską išvardinsi?!
R. Kučienė tebesidomi lituanistinėmis mokyklomis. Prieš pusmetį aplankiau R. Kučienę. Mane ji
išlydėjo su dovanomis Chicagos lituanistinei mokyklai – įdavė didelį
ryšulį su Lietuvoje leistais stalo žaidimais ir spalvingomis pasakų knygelėmis.
Sveikiname R. Kučienę su apdovanojimu ir linkime jai geros sveikatos.
Laima Apanavičienė
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Laisvės premija – Nijolei Sadūnaitei
Sausio 31- vasario 1 dienomis
Pasaulio lietuvių centre Lemonte,
IL (JAV) įvyko Politinių studijų savaitgalis. Jo metu ketvirtą kartą buvo įteikta Laisvės premija. Jau tris
kartus tokių premijų teikimas buvo
surengtas Los Angeles, CA. Laisvės
fondo ir premijos įkūrėjas – dr. Rimtautas Marcinkevičius, antrą dešimtmetį gyvenantis Amerikoje. Šįkart
Laisvės premija buvo skirta nenuilstančiai kovotojai už žmogaus laisvę
ir jo teises – seselei Nijolei Sadūnaitei. Ankstesnėmis premijomis
buvo įvertinti: Sausio 13-ąją žuvusi Loreta Asanavičiūtė (po mirties),
pulkininkas Vytautas Pociūnas (po
mirties), o trečioji įteikta dviems
– „Lietuvos žinių“ vyr. redaktoriui Valdui Vasiliauskui ir Ramutei
Žukaitei, JAV LB New Yorko apygardos pirmininkei. Nijolei Sadūnaitei, dėl sveikatos neatvykus atsiimti
premijos, ją perduos Ramutė Žukaitė. Buvo maloni staigmena išgirsti
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laureatės Nijolės Sadūnaitės balsą iš
Lietuvos, įrašytą žurnalistės Ligijos
Tautkuvienės likus porai valandų iki
premijos įteikimo.
Lietuvai atgavus Nepriklausomybę JAV lietuvių politinis gyvenimas aprimo. Tačiau laikas parodė,
kad politinė kova dar nebaigta. Jai
suaktyvinti, skatinti, labiau domėtis
gimtinėje vykstančiais politiniais,
ekonominiais, moraliniais pokyčiais
išeivijoje rengiami politiniai savaitgaliai. Į juos kviečiami žmonės,
šiandien tiesiai ir atvirai išreiškiantys savo nuomonę apie jau laisvos
Lietuvos valstybės žlugdymą, jos
klampinimą į skolas, ekonominę ir
net politinę priklausomybę nuo didžiosios, mus jau valdžiusios, kaimyninės šalies. Pastarasis politinių
studijų savaitgalis ir Laisvės premijos įteikimas buvo perkeltas į išeivijos lietuvių „sostinę“ – Chicagą,
tiksliau – į jos priemiestį Lemontą.
Šių metų renginio tema: „Lie-

SAVAIT GA LIO OR GA NI ZATO RIAI IR SVE ČIAI SU DAIL .

Pasaulio lietuvis / 2009 Kovas

tuvos valstybės politikos, ekonomikos, kultūrinių ir dvasinių vertybių
vystymo perspektyvos ir reikšmė
užtikrinant lietuvių tautos išlikimą
Lietuvoje ir išeivijoje XXI amžiuje“.
Dr. Rimtautas Marcinkevičius, pradėdamas renginį, pakvietė
sugiedoti Lietuvos himną, išklausyti kun. Jauniaus Kepšos invokacijos. Pranešimus skaitė svečiai
iš Lietuvos – pulkininkas Vytautas
Damulis, buvęs Valstybės saugumo
departamento Kontržvalgybos valdybos viršininkas, kunigas Stanislovas Anužis (Lietuvių fronto bičiulių
sambūris, Gargždai), generolas Arvydas Pocius, šiuo metu reziduojantis NATO būstinėje Norfolke, JAV.
Iš JAV – kun. Antanas Saulaitis, dr.
Rimtautas Marcinkevičius, JAV LB
Los Angeles apylinkės pirmininkas;
Rūta Kuncienė, JAV lietuvių visuomeninio komiteto narė, Chicaga;
Jolanta Bačiulytė, JAV LB LA apylinkės narė; Bronius Nainys, savait-
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plb kraštų žinios
raščio „Amerikos lietuvis“ politikos
apžvalgininkas, Lemontas; Ramutė
Žukaitė; Ligija Tautkuvienė, „Bičiulystės“ vyr. redaktorė, Chicaga; kun.
Arvydas Žygas, Putnamas, CT. Vyko
diskusijos, atsakinėta į klausimus.
Pirmosios politinių studijų dienos programą puikiai papildė
Lemonte įsikūrusios Maironio lituanistinės mokyklos abiturientai ir
žemesniųjų klasių moksleiviai. Jie,
pasirinkę temą „Kodėl man svarbu išlikti lietuviu“, nustebino ir sujaudino susirinkusiuosius, aiškiai ir
tvirtai atsakydami – todėl, kad Lietuva yra mano Tėvynė! Moksleivius
pasirengti savarankiškai paskatino
mokytojai Gražina Sturonienė ir
prof. Vainis Aleksa. Parodytas dokumentinis filmas „Soviet story“ (latvių režisierius Edvins Šnore) sukrėtė
žiūrovus žiauria realybe, nustebino

faktais, kurie dešimtmečiais buvo
sovietų taip rūpestingai slepiami ir
neigiami.
Sekmadienį, vasario 1 d., Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos
bažnyčioje, Lemonte, buvo aukojamos šv. Mišios ir už Politinių studijų
savaitgalio ir Laisvės premijos renginį bei jo dalyvius. Vytauto Matulevičiaus dokumentinį filmą „Tyrimas,
supurtęs klaną“ apie pulkininko
Vytauto Pociūno žūtį Baltarusijoje,
pristatė ir komentavo pulkininkas
Vytautas Damulis. Po šio filmo žmonėms daug kas paaiškėjo – tyrimas
sąmoningai neatliktas iki galo ir kaltininkai dar nenubausti…
Meninę programą atliko dainininkės Jolanta Banienė ir Loreta Karsokienė. Dainuojant Kipro
Mašanausko „Lietuva, Lietuva“ buvę salėje susikibo rankomis ir, aukš-

tai jas iškėlę, dainavo kartu. Tai priminė neramias Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienas. Programoje dalyvavo jauna pianistė Berta
Brazdeikytė ir profesionali smuikininkė Linda Veleckyte Nussbaum,
kuriai akompanavo Saori Chiba.
Kad renginys vyktų be trikdžių, visą
techninį darbą puikiai atliko Povilas Žemaitaitis iš Los Angeles LFB
sambūrio.
Politinį savaitgalį baigiant dr.
Rimtautas Marcinkevičius perskaitė
priimtas rezoliucijas.
Renginį organizavo: Laisvės
premijos fondas, California Lietuvių
fronto bičiuliai, JAV LB LA apylinkė, JAV lietuvių visuomeninio komiteto už LR pilietybės išlaikymą suteikus kitos šalies pilietybę nariai iš
Illinois valstijos.
Stefa Tamoševičienė

Kviečia Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas
2009 m. gruodžio pabaigoje-2010 m. sausio pradžioje Pietų
Amerikoje vyks XIII Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas. Ruošos
komitetui vadovauja Marisa Leonavičienė. Kongresas prasidės Argentinoje ir gruodžio 22-27 d. vyks
Buenos Aires; gruodžio 27-sausio
3 d. tęsis Montevideo, Urugvajuje;
baigsis sausio 3-7 d. Sao Paolo, Brazilijoje.
Registracijos anketos priimamos iki 2009 metų birželio 30 d.
Užsiregistravus prašome pervesti 30
proc. sumos per 10 dienų. Likusią
sumą prašome sumokėti iki gruodžio
pirmos dienos.
Pavėlavusiems – t.y. nuo 2009
metų liepos 1 d. dalyvavimas brangs
20 proc.!
Kiekvienas Kūčių vakaro dalyvis (nepriklausomai nuo to, kokias
funkcijas atlieka Kongrese) kviečiamas atsivežti savo kraštą atspindinčią smulkią kalėdinę dovanėlę.
Dalyvavimo Kongrese kaina 1
asmeniui:
- Visame Kongrese – 2000
USD, arba
- Kiekvienoje šalyje:
- Kultūrinėje dalyje Argenti-

XIII PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNIMO SUVAŽIAVIME MONTEVIDEO, URUGVA JU JE , XI II PLJ KON GRE SO RUO ŠOS KO MI TE TO NA RIAI PRA NE ŠA APIE KON GRE SĄ .
IŠ KAIRĖS: VERONIKA KAVALIAUSKAITĖ (FINANSAI), MARISA LEONAVIČIENĖ (PLJ
KON GRE SO RUO ŠOS PIRM .), J U AN I G NA CIO K ALVE LIS (PLJS VAL DY BOS NA RYS )
noje – 800 USD;
- Studijų dienose Urugvajuje
– 800 USD;
- Stovykloje Brazilijoje – 400
USD.
Į kainą įeina (dalyvaujant visame Kongrese):
- maitinimas (3-4 kartus per

dieną),
- apgyvendinimas
viešbučiuose,
- transportas iš vienos šalies
į kitą (laivu Argentina-Urugvajus,
lėktuvu Urugvajus-Brazilija),
- transportas pagal Kongreso
programą, ekskursijos bei šventės.
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„Draugo“ 100-mečiui.

Redaktorius ir rašytojas A. Baronas
Aldona Šmulkštienė

ALOYZAS BARONAS „DRAUGO“ REDAKCIJOJE
„Draugo“ redaktoriumi jis
dirbo nuo 1954 m. iki 1980 m., atiduodamas „Draugui“ savo geriausius gyvenimo metus. Šis laikotarpis
Aloyzo Barono gyvenime yra paženklintas ir gausia kūryba, ir šeimos
sukūrimu, ir aktyviu dalyvavimu lietuviškajame ir visuomeniniame gyvenime.
Šis žvilgsnis į jo nueitą gyvenimo kelią parengtas pasinaudojant
biografinėmis žiniomis iš Janinos
Žėkaitės monografijos „Aloyzas Baronas“, 2007, Vilnius.
Aloyzas gimė 1917 m. gruodžio 12 d. Vabalninke, Biržų apskrityje, Mykolo ir Anelės Kunce-
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vičiūtės Baronų šeimoje. Be Aloyzo
šeimoje augo ir du jaunesni vaikai
– brolis Benjaminas ir sesuo Janina.
Aloyzas mokėsi Kaune, Vaikelio Jėzaus draugijos žemesniojoje amatų mokykloje Vilijampolėje.
Po 3 metų ją baigęs 1936 m. pradėjo dirbti Krašto apsaugos ministerijos artilerijos dirbtuvėse, ginklų ir
transporto priemonių remonto skyriuje. Ten išdirbo iki 1941 m.
Bedirbdamas lankė ir Kauno „Pavasario“ privačią suaugusiųjų gimnaziją. Vienus metus mokslą
pertraukė, nes reikėjo atlikti karinę
prievolę. Ji buvo užskaityta A. Baronui 14 mėnesių ištarnavus Šaulių
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sąjungoje „rikiuotės šauliu“.
1941 m. baigęs gimnaziją
įstojo į Vytauto Didžiojo universiteto Technikos fakulteto mechanikos
skyrių. 1942 m. perėjo į Filosofijos
fakulteto filologijos skyrių. Studijas
turėjo nutraukti vokiečiams uždarius
universitetą 1943 m. kovo mėnesį.
Frontui artėjant (1944 m.)
kartu su daugeliu kitų buvo paimtas
vokiečių prievartos darbams – kasti
apkasų. Kulkos buvo sužeistas į koją
ir išgabentas į ligoninę ir taip atsidūrė Vakaruose, tuo tarpu kai kiti likimo draugai pateko sovietams.
Apsigyveno didžiausioje Vokietijoje lietuvių pabėgėlių stovykloje Hanau. Dalyvavo stovyklos
lietuviškoje veikloje, ypač ateitininkuose, kuriuo buvo nuo jaunystės ir
išliko visą gyvenimą.
1946 m. įstojo į Johann Wolfgang Goethe universitetą Frankfurt
am Main, kur studijavo pradžioje
teisę, o po metų – kultūrologiją ir
meno teoriją, istoriją. Tuo metu dalyvavo Frankfurto universiteto lietuvių studentų centro valdyboje.
Dėl emigracijos studijas turėjo nutraukti.
1949 m. ankstyvą pavasarį
atvyko į JAV ir apsigyveno Bostone pas dėdę, bet neilgam. Jau gegužės mėnesį persikėlė į Cicero, netoli
Chicagos, kur gyveno daug lietuvių.
Dirbo fabrike. Apie tą laikotarpį
laiške draugui Juozui Baužinskui rašė: „Gyvenu po senovei ir kaunuos
su dviem trūkumais: pinigų ir laiko.
Kai dirbu šeštadieniais, pasiutusiai
sumažėja laikas, kai ne – pinigai“
(38 psl.).
Uždirbdavo tik 1,07 dol. per
valandą. Nors dirbo sunkiai ir ilgas valandas, rasdavo laiko globoti
Chicagos moksleivių ateitininkų literatūrinį būrelį. 1950-1955 m. rašė
daug straipsnių ir recenzijų, ypač į
„Draugą“. Buvo pakviestas atlikti
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spaudos stažo. Apie tai Aloyzas laiške Antanui Vaičiulaičiui rašė: „Pavyko neblogai ir visi buvo patenkinti, atrodo, kada nors paliksiu visai,
nors šiaip atlyginimai daug mažesni
negu kur kitur, bet bėdos nėra (43
psl.).
Kūrybai šis laikotarpis buvo vaisingas. Beveik kasmet (ir
dažniau) pasirodydavo jo knyga:
„Žvaigždės ir vėjai“ (1951), „Debesys plaukia pažemiu“ (1951),
„Užgesęs sniegas“ (1953), „Antras
krantas“ (1954), „Valerijono lašai“
(1954), Šviesa ir kelias“ (1954),
„Sodas už horizonto“ (1955).
„Drauge“ Aloyzas Baronas
dirbo 26 metus. Be redagavimo darbų įvedė ir visų mėgiamą skyrių
„Spygliai ir dygliai“. Jo darbą dienraštyje geriausiai apibūdina jo bendradarbiai – kiti redaktoriai. Vienas
jų, Bronius Kviklys, taip kalbėjo
1981 m. lapkričio 12 d., minint Aloyzo Barono mirties metines:
„Draugo“ redakcijoje man teko drauge su juo dirbti beveik 13
metų. Per tą laiką abudu labai sutartinai vilkome dienraščio paruošimo
ir iš dalies jo techniškų darbų naštą,
lyg du vieno jungo jaučiai (...) Per
26 įtempto, be pertraukimo darbo
metus jis buvo įgijęs visus gero žurnalisto privalumus. Buvo labai apsiskaitęs, atidžiai sekdavo ne tik išeivijos, bet ir pogrindžio, okupuotos
Lietuvos valstybinę ir laisvųjų kraštų spaudą. Buvo perskaitęs beveik
visus išleidžiamus dailiosios literatūros veikalus, publicistinius raštus
(...) Ypač aktyvus buvo „Draugo“
dienraščio puslapių paruošimo darbe. Kiekvieną savaitę pateikdavo
jam 1-2 vedamuosius rašinius, kuriuose publicistine tvarka kėlė lietuviškojo gyvenimo aktualijas. Jo mėgiamiausios ir dažniausiai liečiamos
temos buvo literatūrinis gyvenimas,
Lietuvos laisvinimo klausimai, antisovietinė veikla (...) kiekvieną dieną
jam tekdavo daug laiko skirti žinių
rinkimui, atsiųstų korespondencijų taisymui, iliustracijų bei jų parašų paruošimui. Būdavo dienų, ypač
vasaros metu, kai trūkdavo žinių iš

lietuviško gyvenimo. Redaktoriams
tekdavo patiems jų paieškoti. Ir Aloyzas Baronas čia būdavo pakankamai išradingas, sugebėdamas kartais
iš menko faktelio sukurti naudingą
informaciją“. (44-45 psl.)
O kitas redaktorius – Česlovas
Grincevičius dar papildė: „Ilgus metus teko drauge su juo dirbti redakcinį darbą. Mes, keturi redaktoriai, tik
stiklinėm sienelėm perskirti, rūpinomės savo puslapiais, vienas kitam
trukdėm mašinėlių barškėjimu ir telefoniniais pasikalbėjimais. Aloyzui
turbūt buvo daugiausia skambinimų.
Jo žinioje buvo laikraščio paskutinio puslapio kronika, pranešimai.
Su tais mielais skaitytojais ar informatoriais, kurie bandydavo plačiau
aiškinti, ginčytis, klausinėti, Aloyzas mokėdavo greitai susitvarkyti.
„Taip, gerai, kas, kur, kada, ačiū“.
Tempas, darbo apkrova neleisdavo
eiti į diskusijas. Į dienos pabaigą
eidavo į spaustuvę, ir ten jo pareiga buvo surinkti ir ištaisyti rašinius
bei kroniką sulaužyti, sudėti į puslapius. Jo laikais „Draugas“ neturėjo
ofseto, viskas būdavo renkama linotipu. Metalo eilutes, išteptas dažais,
reikdavo sudėti į puslapio rėmus.
Reikdavo dirbti greitai, nesumaišy-

ti, mokėti mažas raides skaityti iš
atvirkščios pusės (...) kas savaitę parašydavo vieną ar du vedamuosius“.
(45-46 psl.)
Apie tuos vedamuosius J. Žėkaitė monografijos 46 psl. rašo, kad
„Minimi vedamieji reprezentavo ne
tik dienraštį, bet ir autorių, anot jo
paties, piktoką“. Toliau ji cituoja paties A. Barono pasisakymą: „Rašiau
piktus straipsnius ir dabar rašau, per
metus apie šimtą vedamųjų. Stengiuos būti aktualus. Seniau rašiau
piktus straipsnius, vėliau nebe...“
(46 psl.)
J. Žėkaitė rašo, kad „Baronas nepakantus sovietijai. Priežastis:
brolio Benjamino partizanystė, žūtis,
sesers Janinos ir motinos suėmimas,
tremtis į Vorkutą, tėvo slapstymasis
apleistoje Žaliosios girios sodyboje“. (48 psl.)
Č. Grincevičius apie A. Barono pažiūras taip pasisako: „Iš Aloyzo Barono šeimos daug kas nukentėjo, buvo okupantų nužudyti, ištremti, tad Aloyzas Baronas bolševikus
keikdavo kiekviena proga ir negalėdavo atleisti tiems, kurie su jais per
daug broliavosi“. (48 psl.)
Rašė griežtus vedamuosius ir
kitus straipsnius, dažnai susilaukda-

ALOYZO BARONO ŠEIMA: ŽMONA NIJOLĖ,

SŪNŪS

SAULIUS IR GINTARAS
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mas kritikos iš liberalesnių pažiūrų
atstovų. Aloyzas dirbo pasišventęs
dienraščiui ir kūrybai.
Apie savo darbą „Drauge“ jis
sakė: „Dirbdamas redakcijoje turiu
rūpintis, ir dar labai įtemptai, laikraščio tobulinimu, nes tai didelė atsakomybė prieš skaitytojus“. (49 psl.)
O apie savo kūrybą sakydavo,
kad važiuodamas į darbą iš Cicero
sugalvoja siužetą kokiam nors kūrinėliui. O kaip jį įkūnydavo, paaiškina Č. Grincevičius: „...Vidudienį,
kai kiti redaktoriai eina gerti kavos
ir pajuokauti, jis, nugriebęs valandėlę, iškart jau tarškina ką buvo sugalvojęs. Ir taip namie ir darbe per
kelias dienas ir pasidaro kūrinėlis“.
(49 psl.)
1957 m. vedė Nijolę Narbutaitę. Susilaukė dviejų sūnų: Sauliaus ir
Gintaro.
Geriausiai Aloyzo Barono
gyvenimą charakterizuoja jo bendradarbis ir draugas Česlovas Grincevičius: „Aloyzas buvo labai populiarus. Jo beveik niekas pavarde
ir nevadino – tik vardu, tik Aloyzu.
Populiarumą didino neužsidarymas
darbo kabinete, bet visur ir su visais
buvimas, maišymasis kiekvienam
renginy, dalyvavimas diskusijose.
Jokie literatūros vakarai neapsieida-

vo be jo. Savo kūryba, daugiau humoristine, apkeliavo visas didesnes
lietuvių kolonijas JAV ir Kanadoje.
Dar daugiau: išvažiavimai, stovyklos, draugų vestuvės, minėjimai – visur jis būdavo kviečiamas, visur tai
progai greitosiomis sukurdavo, sueiliuodavo linksmus posmelius ir juos
paleisdavo. Negailėdavo niekam literatūrinių dovanėlių, o jam klausytojai – pelnytų ovacijų“. (51-52 psl.)
O pats Aloyzas apie savo gyvenimą laiške seseriai taip rašo:
„Gyvename neblogai, nors ir čia pinigai neauga ant medžių, bet verčiamės (...) Gyvename po senovei, išlaidų daug, bet gyventi galima. Svarbu, kad sveiki, tai ir gerai“. (64 psl.)
1966 m. buvo išrinktas Lietuvių rašytojų draugijos pirmininku 3
metams.
1965 m. anglų kalba pasirodė „Laiptai ir bedugnės“ – „Footbridges and Abysses“, o 1968 m.
– „Trečioji moteris“ – „The Third
Woman“. Aloyzas Baronas buvo įsitikinęs, kad reikia daryti viską, kas
galima, kad apie Lietuvos ir lietuvių
kančias kuo daugiausiai būtų žinoma
pasaulyje. Pats A. Baronas apie tai
yra išsireiškęs: „Mūsų tikslas čia yra
šaukti, kad esam vaikai tautos, kurios kiti broliai neša raudonojo kapitalisto vergiją.
Mūsų tikslas
čia be nuolatinio rūpinimosi
duona yra liudyti, kad raudonieji lordai
yra
pavertę
Lietuvą baudžiauninkų ir
teroro žeme.
Antraip – betikslis
buvo
nešimas savo
galvų pro ugnį ir vandenį,
(...) be Dievo duotosios
aukščiausios
misijos žemėje lietuvis dar
„DRAUGO“ REDAKTORIAI K. BRADŪNAS (IŠ KAIRĖS) IR
turi kitą misiA.BARONAS SU VYR. REDAKTORIUM KUN. P. GARŠVA
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ją – dirbti savo tėvų žemei. Jeigu šis
įpareigojimas neaplenkia nei vieno
lietuvio, tai tuo labiau menininko“.
(61-62 psl.)
Šio talentingo, labai Lietuvą
mylinčio ir darbštaus rašytojo gyvenimas baigėsi per anksti. Mirė 1980
m. rugsėjo 7 d., nesulaukęs nei 63
metų, ligoninėse išgulėjęs ilgesnį laiką, smegenų uždegimo – encefalito
pakirstas, greičiausiai vasaros metu
užkrėstos erkės įkąstas. Bendradarbiai prisimena, kad į darbą ateidavo,
kol tik jėgos leido. Galima sakyti,
kad dirbo iki paskutinės valandos.
Atsisveikinimas 1980 m. rugsėjo 10 d. buvo iškilmingas, dalyvaujant daugeliui įvairių organizacijų atstovų, draugų, daugybei žmonių. Laidotuvės Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse Chicagoje irgi buvo itin
iškilmingos.
Atsisveikinant rašytojas Kazys Bradūnas kalbėjo: „Juk galėjai
būti inžinieriumi, daktaru, verslininku ar ekonomistu. Tada ir gyvenimo
našta gal būtų buvusi lengvesnė ir
keliai lengvesni (...) Bet tu rinkaisi
ne tą konkrečią realybę, o svajonę.
Ir dirbai patį sunkiausią darbą, norėdamas svajonę paversti realybe“.
(68 psl.)
Ir J. Žėkaitė monografijoje rašo: ...„Iš tiesų dirbo daug, negailėdamas savęs, lietuvių literatūrai palikdamas 13 romanų, 6 novelių rinkinius, 3 eiliuotus humoro rinkinius,
1 lyrikos, 2 apybraižas, 3 knygeles
vaikams, daugybę straipsnių periodikoje“. (68 psl.)
Iš tų kūrinių „Laiptai ir bedugnės“, „Abraomas ir sūnus“ laimėjo „Draugo“ romano konkursą,
„Trečioji moteris“ – „Giedros“ korporacijos konkurso premiją, „Vėjas
lekia lyguma“ atžymėtas Lietuvos
atgimimo sąjūdžio konkurse.
Romanai „Laiptai ir bedugnės“ („Foorbridges an Abysses“) ir
„Trečioji moteris“ („The Third Women“) išversti į anglų kalbą. Į latvių
kalbą išversti „Trečioji moteris“ ir
„Mėnesiena“ bei keletas jo apysakų
rinkinyje „Keliai ir pėdos“ („Celi un
pedas“) (LE XXXVI t.)
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Balzeko muziejuje

UŽGAVĖNĖS BALZEKO

LIE TU VIŲ KULTŪ ROS MU ZIE JU JE

Vasario 21 d. Balzeko lietuvių
kultūros muziejuje buvo švenčiamos
Užgavėnės. Kūrybingai pasidaryti Užgavėnių kaukes pagelbėjo dailininkės Rasa Ibianskienė ir Živilė
Ramašauskienė. Išradingiausių kaukių ir kostiumų autoriai buvo apdovanoti. Buvo vaišinamasi Užgavėnių
blynais.
O kovo 6 d. čia buvo atidaryta
Aurelijos Čepulinskaitės (NY) fotografijų ir mix-media paroda „Sąlyčio
taškai“. Parodoje pristatyta per dvidešimt fotografijų. Šis renginys tęsia
jaunų Lietuvos menininkų pristatymą, skirtą Lietuvos vardo tūkstantmečio ir Vilniaus – Europos kultūros
sostinės 2009 metams.
Aurelija Čepulinskaitė – fotomenininkė, fotožurnalistė, parodų
kuratorė, New Yorke esančios šiuolaikinio meno galerijos „Something
Unexpected“ direktorė ir aplinko-

CHICAGOJE 2008 M.

saugos inžinierė. Autorės kūriniai
Chicagoje rodomi pirmą kartą. Jos
fotografijose dažnai sutinkamos laiko, atminties ir gamtos temos. Dauguma čia rodomų fotografijų yra sukurtos kelionių po įvairias šalis metu. Jos atspindi jaunos menininkės
žvilgsnį į besikeičiančius pasaulio
peizažų portretus, jų detales ir laiko
pėdsakus, įspaustus jų „veiduose“.
Autorė jau yra surengusi 17 personalinių parodų JAV ir Lietuvoje.
Aurelija Čepulinskaitė taip
pat aktyviai dirba pristatydama Baltijos šalių menininkus New Yorke,
bendradarbiauja su tarptautinėmis
Lietuvos atstovybėmis bei profesionalaus meno organizacijomis.
Paroda veiks iki balandžio 10
d., o muziejus veikia kasdien nuo 10
val. iki 4 val.
UŽGAVĖNIŲ BLYNAI
2009 Kovas / Pasaulio lietuvis
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JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE

Suvienys jėgas labdaringoje veikloje

LABDAROS FONDO „TILTAS“ VALDYBOS PIRMININKAS MICHAEL J. PEART
ŽIVILĖ ILGŪNAITĖ PASIRAŠO SUTARTĮ

IR

JUNGTINĖS KARALYSTĖS

LIE TU VIŲ SĄ JUN GOS

PIR MI NIN KĖ

Pasirašyta bendradarbiavimo
sutartis tarp Labdaros fondo „Tiltas“
(The Tiltas Trust) ir Lietuvių sąjungos. Abiems organizacijoms svarbų
dokumentą Lietuvos valstybės atkūrimo dieną Londone pasirašė Labdaros fondo „Tiltas“ valdybos pirmininkas Michael J. Peart ir Jungtinės
Karalystės lietuvių sąjungos pirmininkė Živilė Ilgūnaitė.
Prie antrus metus veikiančio
labdaros fondo šiais metais prisijungia ir daugiau kaip 60 metų Jungtinėje Karalystėje lietuvius vienijanti
Lietuvių sąjunga, kuri nuo šiol turi savo nominuotą patikėtinę fondo
valdyboje – žurnalistę Beatą Nicholson.
„Džiaugiuosi, kad Labdaros
fondas „Tiltas“ jau prisidėjo prie
rimto darbo Lietuvoje – mūsų paramos projektas sergantiems vėžiu
vykdomas kartu su svarbiausiomis
šioje srityje veikiančiomis labdaros
organizacijomis Didžiojoje Britanijoje: McMillan ir Marie Curie. Mūsų
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bendradarbiavimo sutartis su Lietuvių sąjunga yra nepaprastai reikšminga. Bendra veikla paramos projektuose abiejose šalyse bus efektyvesnė“, – sakė Michael Peart.
„Stiprėjanti bendruomenė ir
įvairios iniciatyvos paskatino ieškoti
būdų, kaip plėtoti labdaringą veiklą.
Jungtinė Karalystė – šalis su giliomis labdaringos veiklos tradicijomis, kurioje jau per tris šimtus metų
vykdoma tokia veikla, veikia įvairūs
labdaros fondai. Lietuvių sąjungos
ir Labdaros fondo „Tiltas“ tikslai
yra tie patys, taigi be galo džiaugiamės, kad galėsime prisijungti prie
jau vykdomų ir galėsime įgyvendinti naujus projektus. Šios bendradarbiavimo sutarties pasirašymas – tai
rimtas ir pozityvus žingsnis kuriant
brandžią ir vieningą lietuvių bendruomenę Jungtinėje Karalystėje“,
– džiaugėsi Lietuvių sąjungos Jungtinėje Karalystėje pirmininkė Živilė
Ilgūnaitė.
Labdaros fondą „Tiltas“ 2007
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m. įkūrė Britų-lietuvių draugija (The
British–Lithuanian Society), veikianti penkiolika metų. Jos nariais
yra įvairūs mokslo, verslo ir politikos veikėjai britai ir lietuviai, kurių
tikslas – stiprinti kultūrinius, visuomeninius ir ekonominius ryšius tarp
Jungtinės Karalystės ir Lietuvos.
Labdaros fondo pavadinimas „Tiltas“ pasirinktas neatsitiktinai, nes
tai Lietuvą ir Britaniją jungiantis
draugystės, bendradarbiavimo ir paramos tiltas. Labdaros fondas „Tiltas“ tęs jau pradėtus švietimo, mokslo ir bendradarbiavimo tarp Jungtinės Karalystės ir Lietuvos projektus,
rems naujus Lietuvių Bendruomenei Jungtinėje Karalystėje aktualius
projektus, kultūrinius bei sportinius
renginius.
Sutarties pasirašymo dieną
buvo gautos pirmosios aukos ateities
projektams. Tūkstantį svarų skyrė
Lietuvių namų bendrovės valdyba.
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Šiemetinis „Draugystės tilto“
sąskrydis vyks „Lietuvių sodyboje“

Lituanistinių mokyklų sąskrydis „Draugystės tiltas 2009“ vyks
birželio 5-7 d. Jungtinėje Karalystėje, „Lietuvių sodyboje“, kuri įsikūrusi nepaprasto grožio miškuose ant
nedidelio ežerėlio kranto Hampšyro
grafystėje.
Ne tik mažuosius dalyvius,
bet ir suaugusius nudžiugins šių metų naujovė – specialiai sąskrydžiui
įrengtas palapinių miestelis. Kartu
stovyklaus ankstesnių „Draugystės
tiltų“ dalyviams puikiai pažįstami
pranciškonų vienuoliai, o praktinių įgūdžių mokys Anglijos lietuvių
skautai.
Laukia įdomi Lietuvos vardo
tūkstantmečio paminėjimo programa, galimybė geriau pažinti kalbą,
istoriją, etnokultūrą, tradicijas ir papročius, naujos pažintys ir užsiėmi-

mai po atviru dangumi.
Su tradiciniais lietuviškais
žaidimais, dainomis ir papročiais
stovyklautojus supažindins Lietuvos
kultūros ir meno premijos laureatė,
lietuviško folkloro ir tradicijų puoselėtoja ir atlikėja Veronika Povilionienė, pedagogų, folkloro atlikėjų
Kirdų šeima iš Lietuvos ir Londono
lietuvių folklorinis ansamblis „Saduto“. Prodiuseris Gediminas Zujus
pristatys savo projektą – roko operą
„Eglė žalčių karalienė“. Stovyklos
dalyviai bus ne tik operos stebėtojai,
bet ir turės puikią progą dalyvauti ją
atliekant.
Lituanistinių mokyklų mokytojams bus organizuoti etnokultūros
ir istorijos užsiėmimai, galimybė pasidalinti darbo patirtimi. Tėvelius ir
lydinčiuosius asmenis pakviesime į
susitikimus su psichologu, į tautosakos ir lietuvių kalbos pamokas, o
praktiniuose užsiėmimuose pasimokyti lietuviškos tautodailės pagrindų, tautinių juostų audimo technikos.
Renginio mecenatė – Lietuvos
Respublikos Seimo vicepirmininkė
Irena Degutienė.

Adresas
Lietuvių Sodyba (Headley Park):
Picketts Hill,
Sleaford
Bordon,
Hampshire
GU35 8TE
Tel.: 01420472810
http://www.headleypark.co.uk/
Registracija
Dalyvio mokestis – €60. Registracija patvirtinama susimokėjus internetu kredito/debeto kortele, naudojant
PayPal apmokėjimo sistemą.
Suaugusių registracijos anketa
Vaikų registracijos anketa
Registracijos mokestis
Artimiausi oro uostai
Southampton (42 km), Gatwick (48 km), Heathrow (50km),
London City (75 km), Luton (91 km)
ir Stansted (114 km). Skrydžio duomenis atsiųsti iki gegužės 1 dienos
el. pašto adresu: registracija@draugystestiltas.eu.
Būtina atsivežti: miegmaišį,
prožektorių, patogią avalynę, maudymosi kostiumą ir didelį rankšluostį, rūbus, tinkančius įvairiam orui,
kepurę, kremą nuo saulės.

„LIETUVIŲ SODYBA“
2009 Kovas / Pasaulio lietuvis
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JAPONIJOJE

AMB. DAINIUS KAMAITIS (IŠ KAIRĖS)
Spalio 30 d. Lietuvos ambasadoje Tokijuje reggae muzikos atlikėjas ir keliautojas Hokšila kartu su vilniešiu menininku Sergėjumi Čupa
surengė savo kūrybos vakarą „Lithuaniafrica“. Ambasados salė vos
talpino daugiau kaip 60 žiūrovų lietuvių ir tarptautinės Tokijo bendruomenės narių, jaunosios kartos japonų
menininkų, dizainerių, muzikantų ir
žurnalistų.
Vakaras prasidėjo Hokšilos

SUŠI
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Lietuviškai apie Afriką Tokijuje

PRI STATO

HOKŠILĄ IR SERGĖJŲ ČUPĄ

dokumentinio filmo „Dievas į Ruandą grįžta naktį“, pasakojančio apie
neeilinę asmenybę – lietuvį misionierių kunigą Hermaną Šulcą – peržiūra. Prieš 30 m. į Ruandą persikėlęs gyventi kunigas įkūrė jaunimo
sodybą našlaičiams, kur jie patys
prižiūri ūkį, mokosi amatų. Kunigo
įsteigtoje gimnazijoje mokosi apie
400 moksleivių. 1994 m. Ruandoje
vykusio genocido metu sodyba buvo
nusiaubta, jos gyventojai išžudyti. Kunigas laimingo atsitiktinumo
dėka liko gyvas ir vėliau atstatė sodybą. Jis tęsia misionieriaus veiklą,
remia labiausiai vargstančius parapijiečius.
Filmo sujaudinti Lietuvių
Bendruomenės nariai inicijavo labdaros akciją, į kurią įsitraukė beveik
visi vakaro dalyviai. Surinktos lėšos
pervestos į kunigo Šulco parapijos
sąskaitą.
Antroje vakaro dalyje žiūrovai susidomėję stebėjo gyvos muzikos ir tapybos performansą. Hokšilai
atliekant dainas iš 2006 m. albumo
„Fight for Africa“ ir naujus kūrinius, menininkas Sergėjus Čupa teatrališkai piešė iš karto du paveikslus „Buda“ ir „Arbatinukas“. Šalia
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buvo projektuojami kito Hokšilos
dokumentinio filmo
„Walk to
Zion“ vaizdai.
Baigęs performansą, Sergėjus
Čupa piešė skėčius ir jais apdovanojo kiekvieną žiūrovą, kurie neskubėjo skirstytis ir norėjo pabendrauti su
Lietuvos menininkais. Daugeliui japonų vakaras ambasadoje buvo pirmoji pažintis su Lietuva. Į Hokšilos
kvietimą apsilankyti Lietuvoje šiais,
Lietuvos vardo 1000-mečio minėjimo ir Vilniaus Europos kultūros sostinės metais, regis, sulauks atgarsio.
Renginį ambasadoje padėjo
organizuoti japonų meno prodiuserinė įstaiga „Oak-to-all cultural art
platform“.
Kitas Hokšilos pasirodymas
vyko drauge su žinomu vyresniosios
kartos Seitaro Kuroda japonų menininku vasario 17 d. Omote Sando
Hills prekybos centre. Pasirodymas
tapo Sergėjaus Čupa kuriamo filmo
„Hok-Aidas“ dalimi.
Nors pastaraisiais metais tiek
kultūriniai, tiek ekonominiai ryšiai
tarp Lietuvos ir Japonijos plečiasi ir
gilėja ir jau ne naujiena išgirsti apie
lietuvius Japonijoje, tačiau lietuvių
čia vis dar nėra daug. Nors ir tikslios
statistikos, kiek Japonijoje yra lietuvių, nuolat ar ilgesniam laikui pasirinkusių šią šalį savo gyvenamąja
vieta, kol kas nėra ir vargu ar įmanoma nustatyti. Vieni atvažiuoja, kiti
išvažiuoja. Kokiais tikslais lietuviai
atvažiuoja į Japoniją? Vieni atvyko
ieškoti geresnio darbo, kiti sukūrė
mišrias šeimas, dar kiti – mokytis.
Japonijos LB susikūrė 2005
m. sausio 10 d. Jos tikslas yra tautiškumo išlaikymas, Tėvynės tradicijų, lietuviško auklėjimo bei lavinimo puoselėjimas, kultūrinių ryšių
su Lietuva plėtojimas; galimybė lietuviams susitikti ir pažinti vieniems
kitus, palaikyti tarpusavio ryšius,
dalintis informacija bei žiniomis,
teikti tarpusavio pagalbą.
Naujoji LBJ pirmininkė –
Daiva Maekawa.
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Įkurta Estijos lietuvių jaunimo sąjunga
Šių me tų pra džio je ei li nia me
su si bū ri me Es ti jos lie tu vių jau nimas nu ta rė ofi cia liai įsteig ti orga ni za ci ją. 2009-ųjų me tų sau sio
mė ne sį bu vo įre gist ruo ta Es ti jos
lie tu vių jau ni mo są jun ga.
Es ti jo je gy ve na apie 2500
lie tu vių. Vie ti nis lie tu vių jau ni mas
ak ty viau bū ria vo si jau nuo 2005ųjų me tų, kai bu vo už megz ti ry šiai
ir su ki tu Eu ro pos lie tu vių jau ni mu.
Di džio ji da lis Es ti jo je gy ve nan čio
lie tu vių jau ni mo – tai iš miš rių
šei mų ki lę ant ros, re čiau – tre čios
kar tos lie tu viai, ku rių gim to ji kalba ne be lie tu vių, ta čiau daž niausiai lie tu viš kai su si šne ka ma. Pasta rai sias me tais ne ma žai pri si dė jo
„nau jo jau no krau jo“, t.y. į Es ti ją
dėl dar bo, o taip pat dėl šei my ninių san ty kių at va žia vęs lie tu vių
jau ni mas. Vie ti niai jau ni lie tu viai
reiš kia si ir ben drau ja dau giau siai
per kul tū ri nius su si bū ri mus, taip
pat ve da Ta li no šeš ta die ni nę li tu anis ti nę mo kyk lė lę, ug dy da mi naują jau ni mo kar tą.
2009-ie ji me tai at ne šė Es tijos lie tu viams nau jų vė jų, su plazdė ju sių są jun gos bu rė se. Tai įkvėpė jau ni mą įkur ti ofi cia lią or ga niza ci ją. Są jun gos sta tu sas – pel no
ne sie kian ti or ga ni za ci ja. Kaip ir
ki to se Pa sau lio lie tu vių jau ni mo
są jun go se, Es ti jos lie tu vių jau nimo są jun gos na riais ga li bū ti 1635 am žiaus. Są jun gos pir mi nin ke
bu vo iš rink ta Lai ma Kir si maa. Į
or ga ni za ci jos val dy bą įei na Paulius Mar tin kus, Ane ta Gu zai tė ir
Lai ma Kir si maa. Val dy ba (ir pirmi nin kas) ren ka mi vie ne riems metams.
Es ti jos lie tu vių jau ni mo sąjun gos pas ta rie ji di des ni įvy kiai –
tai kar tu su Lie tu vos am ba sa da Esti jo je su reng tas Va sa rio 16-osios
mi nė ji mas, Už ga vė nių bei Mo tinos die nos šven tė, fi zi nis ir dvasi nis pa si ruo ši mas Pa sau lio lie tuvių spor to žai dy nėms ir, be abe jo,

ELJS PIRMOJI VALDYBA:
PAULIUS MARTINKUS

IŠ VIR ŠAUS

pir mam Es ti jo je vyks tan čiam Euro pos lie tu vių jau ni mo są skry džiui
2009-ųjų me tų lie pos mė ne sį.
Es ti jos lie tu vių jau ni mo sąjun gos veik lą ga li ma ste bė ti tin-

ESTIJOJE

– LAIMA KIRSIMAA, ANETA GUŽAITĖ,

kla raš ty je ad re su http://es ti josljs.
blogs pot.com/, o laiš kus ga li ma
siųs ti ad re su Es ti josLJS@gmail.
com.

2009 Kovas / Pasaulio lietuvis
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RUSIJOJE
PL jau rašė, kad prieš praėjusias Kalėdas Lietuvoje lankėsi Karelijos lietuvių autonomijos pirmininkė Gitana Buivydaitė, kuri į Alytų,
turinčiu draugystės ryšių su Karelijos lietuviais, lydėjo vaikų grupę.
Grįžusi Gitana parašė laišką, kurį
pateikiame.
Vaikai Lietuva buvo tiesiog
sužavėti. Jiems viskas taip patiko,
kad kuo toliau, tuo daugiau jų norėjo
Lietuvoje pasilikti. Pirmą naktį mus
priėmė Lietuvių namai, kur mokosi
keletas ir mūsų vaikų. Mažasis Stasiukas (10 metų) iš Medvežegorsko
iš karto pasakė, kad mokysis šioje
mokykloje. Gaila, Vilniui mes daug
laiko negalėjome skirti, bet negalėjome išvažiuoti neaplankę Gedimino pilies ir, žinoma, pagrindinės
eglės Katedros aikštėje. Karelijos,
kur milžiniški miškai, vaikai buvo
nustebinti eglės grožiu ir galingumu.
Alytuje mus priėmė labai šiltai. Vaikai buvo apgyvendinti šeimose (kuo be kita ko pasirūpino Aly-

DAINŲ

IR ŠOKIŲ AN SAM BLIO VA DO VAI

Lietuviai labai svetingi ir širdingi

LIETUVIŲ NACIONALINĖS KULTŪRINĖS AUTONOMIJOS KARELIJOJE, PETROZAVODGITANA BUIVYDAITĖ (KAIRĖJE) SU PETROZAVODSKO JAUNI MU BEI A LY TAUS RU SŲ SEK MA DIE NI NĖS MO KYK LOS DI REK TO RE N A DIEŽDA K RA SKO MIES TE , PIR MI NIN KĖ
KOV SKA JA

RIMA
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LEONIDAS MOISEJENKOS

MO KO

taus mokinių komitetas). Buvau tiesiog pritrenkta, kad vaikai kitą dieną
jau kalbėjo apie savo šeimininkus:
„mano lietuvis tėtis ir mama“ ir su
džiaugsmu vakare grįžo į šeimą.
Mūsų vaikams didžiulį įspūdį
paliko Alytaus mokyklos, ypač Šv. Benedikto gimnazija, kur vyko lietuvių
kalbos pamoka. Mes taip pat dalyvavome jaunimo centro liaudies ansamblio repeticijoje. Mums buvo išdalinti
lietuviški muzikos instrumentai ir mes
šauniai įsijungėme į tą žaidimą.
Vaikus taip pat sujaudino, kad
juos priėmė miesto meras Česlovas
Daugėla, vaikai iš eilės sėdo į jo kėdę ir svajojo taip pat tapti Alytaus
vadovais.
Bet patys ryškiausi įspūdžiai,
žinoma, liko iš apsilankymo Druskininkų vandens parke – tai buvo Alytaus miesto dovana Karelijos vaikams. Aš bijojau, kad nesugebėsiu
jų iš ten laiku išvesti.
Nors vaikai šiek tiek pasiilgo
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savo namų, tėvų, bet išvažiavo nenoriai, todėl atsisveikinimas buvo labai
liūdnas. Svarbiausia, kad išvažiuodami šalia kitų lietuviškų suvenyrų
– lietuviško sūrio, šakočio, juodos
duonos ir saldainių jie pirko marškinėlius, šalikus su lietuviškais užrašais, ženkliukus, kurie jiems primins
Lietuvą. Viena mergaitė net nusipirko lietuvišką vėliavėlę. Mane tai
labai sujaudino, aš supratau, kad jie
įsimylėjo Lietuvą. Grįžusiai man dėkojo Ksiušos mama: „Ačiū už dukrą,
mes laimingi“…
Mes dėkingi visiems, kurie
mus priėmė, kurie mumis rūpinosi.
O štai ką parašė vienas mūsų berniukas, Stasys Kleinas:
„Rudens atostogų metu lankiausi Vilniuje, kur buvau jau ne pirmą kartą, bet vis tiek man ten labai
patiko. Mes pakilome į Gedimino
bokštą, iš kurio pamatėme didelę dalį miesto. Tai buvo puiku.
Važiavome į Alytų, stebuklingą miestą, gyvenau lietuvių šeimoje, kurioje buvo 4 šeimos nariai.
Mane labai gerai priėmė. Apskritai
man pasirodė, kad Lietuvoje labai
svetingi ir širdingi žmonės. Alytuje

KARELIJOS

LIETUVIUKAI SU

mes lankėmės keliose lietuviškose
mokyklose. Man ypač patiko amatų
mokykla. Taip pat ten yra mokykla,
kur moko rusiškai. Aš kada nors norėčiau mokytis tokioje mokykloje.
Labai patiko Druskininkų vandens
parkas. Mes važiavome labai gražiomis vietomis, gaila tik, kad buvo
mažai laiko ir mes negalėjome visur
sustoti. Mes dalyvavome Alytaus
miesto kalėdinės eglutės įžiebimo
ceremonijoje. Ten išgirdome dainuojant mergaitę, kuri užėmė trečią vietą
vaikų „Eurovizijos“ konkurse 2008
m. Eglutę įžiebė pats Alytaus miesto meras. Labai patiko lazerių šou.
Dar buvome mero kabinete, kur labai
daug suvenyrų iš įvairių šalių. Man
atrodo, kad Alytus turi gerą merą.
Alytuje mes lankėmės sporto
centre. Ten daug sportinio inventoriaus, baseinas, daug įvairių salių.
Norėčiau tokiame centre sportuoti.
Lietuva – puikus kraštas, jame
gyvena labai geri žmonės. Aš džiaugiuosi, kad turėjau galimybę pamatyti Lietuvą dar kartą, juk aš ten turiu tiek daug giminių“, – rašo Stasys.
Dar noriu PL papasakoti apie
vieną mūsų nacionalinei autono-

ALYTAUS „SAKALĖLIO“ PRADINĖS

mijai svarbų įvykį praėjusį rudenį. Prisimenate, jau pasakojau, kad
Medvežegorske, kur yra pastatytas
lietuviškas paminklas genocido aukoms, praėjusį rudenį mes įkūrėme
lietuvių bendruomenę (nacionalinę
autonomiją) ir ten surengėme lietuvių liaudies meno parodą. Medvežegorske gyvena apie 50 lietuvių
šeimų. Paroda padarė ypatingą įspūdį, ypač karpiniai. Medvežegorskas
– labai mažas provincijos miestelis
ir jo gyventojų gyvenime būna labai
mažai įvykių ir reginių. Man buvo
labai malonu girdėti vietinius lietuvius sakant, kad tiek žmonių, kiek
atėjo į parodos atidarymą, jie dar
čia nebuvo matę. Labai svarbu, kad
tarp parodos lankytojų buvo įvairaus amžiaus žmonių ir netgi vaikų.
O gruodžio mėnesį tame miestelyje
mes surengėme pokalbį „Susipažinkite: Lietuva!“ Tokio šilto priėmimo
mes sulaukiame tik Lietuvoje. Apie
tą susitikimą šiltai rašė ir vietos laikraščiai. Vis dėlto provincijos žmonės
yra labiau išsaugoję nuoširdumą ir
širdies šilumą ir yra labai atviri bendravimui.

MO KYK LOS FOL KLO RO AN SAM BLIU
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„Švytury“, bičiuli, skrisk į pasaulį!
Nastia Gliaudel

IRKUTSKO LIETUVIAI SU

KI TŲ TAU TY BIŲ AT STO VAIS ŠVEN ČIA SAVO KULTŪ ROS CEN TRO

2009 m. dešimtmečio sukaktį
švenčia lietuvių nacionalinis kultūros centras „Švyturys“. Maža Lietuvos salelė įsikūrusi pačioje Sibiro
širdyje – Irkutske. Visą gyvavimo
laikotarpį „Švyturys“ pateisino savo
vardą. Į švyturio šviesą, kaip drugeliai skrido lietuviai iš tolimiausių
Sibiro regionų. Pagrindinis „Švyturio“ įkūrėjų tikslas buvo – padėti toli nuo tėvynės atsidūrusiems
žmonėms išsaugoti lietuvių kalbą
ir kultūrą, tradicijas. Taip parašyta
įstatuose. Gyvenime tai pasirodė kur
kas giliau ir įdomiau. „Švyturys“ tapo tikrais namais daugeliui lietuvių
šeimų. Bendrais namais. Lietuviškais namais. Čionai ateidavo žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus, ir
kiekvienas rasdavo savo vietą. Kartu mokėsi kalbos, dainavo liaudies
dainas, mokėsi gaminti cepelinus.
Lietuviai, iš bobučių skrynių išėmę
senus tautinius drabužius ir paėmę
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juos už pavyzdį, pasisiuvo tokius pat
naujus – visai šokių grupei. Neatskiriama lietuviško centro dalimi tapo
rūpestis pagyvenusiais žmonėmis,
gyvenančiais Irkutsko krašte. Ne
vieną mėnesį kelyje praleido humanitarinės ekspedicijos „Gera širdis“,
kurią organizavo „Švyturio“ centras,
dalyviai. Pasisekė aplankyti daugiau
kaip 50 vienišų senų lietuvių, atvežti
jiems lauktuvių ir sustiprinti lietuviška šneka.
Lietuvos jaunimo ekspedicijos „Misija Sibiras“ dalyviai Irkutsko srityje surado apie 80 lietuvių
kapinių ir jas sutvarkė. Vietoj senų,
laiko sunaikintų medinių kryžių pastatyti nauji.
Dabar lietuvių nacionalinis
kultūros centras „Švyturys“ – tai 200
žmonių bendruomenės aktyvas, 60
jaunimo centro „Aidas“ narių, 2 šokių kolektyvai, du muzikos ansambliai, keraminis teatras, biblioteka,
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„ŠVYTURYS“ SUKAKTĮ

3 sekmadieninės mokyklos lietuvių
kalbos klasės ir erdvios, šiltos patalpos. Tai dabar. O kažkada buvo visai
kitaip...
Nuo ko visa tai prasidėjo?
O prasidėjo 1999 m. O gal ir
anksčiau. Žvilgterkim į istoriją.
Irkutskas – daugiatautis miestas. Taip susiklostė istoriškai. Čionai buvo tremiami „prasikaltę Rusijos imperijai“ žmonės: inteligentai,
amatininkai, valstiečiai ir į atsargą
išėję kariškiai. Pirmieji lietuviai
tremtiniai Sibiro žemėje atsirado
1864 m. Tai buvo 1863 m. sukilimo dalyviai. Po to jau buvo 1940,
1949, 1952 metų trėmimai. Lietuviai buvo ištremti pagal Lietuvą
okupavusios Sovietų Sąjungos įstatymus, bylojusius: „Apie ištrėmimą
iš Lietuvos teritorijos buožių šeimų,
banditų ir nacionalistų šeimų, gyve-
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nančių nelegaliai, nukautų ginkluotų
susidūrimų metu ir nuteistų legalizuotų banditų, kurie tęsė priešišką
darbą, ir jų šeimų, o taip pat šeimų,
kurios padėjo represuotiesiems ir
banditams“...
Į Sibirą buvo atvežta apie
39 tūkstančius lietuvių, dar 5 tūkst.
jų kalėjo lageriuose.
–Sibiras? O kur toks kraštas?
Ne, negirdėjau, Šiaurėje tikriausiai...
–Manau, kad ten labai šalta...
–O žmonės ten gyvena?
–Šiaurus klimatas ir atšiaurūs
žmonės...
O ką apie Sibirą žinote jūs?
Netgi šiais laisvos informacijos laikais žodis „Sibiras“ dar vis lieka
nesuprantamas ir bauginantis. O ką
jautė žmonės tuomet, XX amžiaus
viduryje? Gal siaubą?
„Siaubo nebuvo, – prisimena
Jurgita A., 79-erių metų buvusi Lietuvos gyventoja. – Buvo pasimetimas, nusiminimas, bet buvo ir viltis.
Mes buvome jauni, o tai reiškia – jūra iki kelių“.
Gal pyktis, neapykanta?
„Kvaila būtų buvę pykti ant
savo likimo arba dar ant ko nors.
Toks buvo laikas. Reikėjo išgyventi
naujomis sąlygomis“, – sako Gediminas R., 82 m. buvęs represuotasis.
Scenarijus buvo maždaug
toks: naktis, mašina, kareiviai, krata,
nuosprendis, šaltas prekinis vagonas, gūdus Sibiro kaimelis. Kartais
į Sibirą buvo tremiamas tik šeimos
tėvas arba motina. Vaikus tokiais atvejais buvo siūloma dalinti pagal savo nuožiūrą. Žmonės nenorėjo skirtis, todėl į Sibirą važiavo visa šeima,
surinkusi viską, kas tik buvo galima.
O jeigu prireiks? Dažnai atvykusieji
į Sibirą gyvenimui nerasdavo namų.
Todėl pradžioje tekdavo gyventi senose karvidėse ar arklidėse ir statytis
savo namus. Gelbėjo lietuvio sugebėjimas apdirbti medį. Visi atvežti
iš Lietuvos turėjo reguliariai registruotis komendantūroje ir be atskiro
leidimo neturėjo teisės išvažiuoti už
kaimo ribų. Bėgo laikas. 1949 metais atvykusiųjų vaikai pradėjo lankyti vietines mokyklas. Augo vaikai,

gimę jau Sibire, – lietuvių kalbą jie
girdėdavo tik namie. O jų vaikai lietuviškai jau bemokėjo tik keletą žodžių. Jų lietuvišką kilmę primena tik
lietuviška pavardė. Eilutėje „tautybė“ vis dažniau buvo rašoma „SSRS
pilietis“ arba „rusas“. Irkutsko miesto ir krašto lietuviams iškilo grėsmė
visiškai nutautėti. Bet vieną dieną
atsitiko štai kas...
„Lietuviai, burkitės!”
1999 m. Irkutsko laikraščiuose pasirodė skelbimas tokia antrašte.
Jis kvietė visus, kurių protėviai buvo
kilę iš Lietuvos, rinktis katalikų bažnyčioje. 1999 m. kaip tik buvo sukakę 50 metų nuo didžiosios tremties
į Sibirą. Į Irkutską atvyko Lietuvos
valstybės delegacija.
„Jų atvykimas ir buvo tas postūmis, padėjęs įkurti nacionalinį
kultūros centrą „Švyturys“, – pasakoja pirmasis centro pirmininkas
Stasys Sausaitis, iš Lietuvos ištremtas 5 metų kartu su šeima. – Mintis
sujungti lietuvius Irkutske sklandė
jau seniai, bet iki tam tikro momento to man neleido padaryti įstatymai.
Aš laukiau. Nauji politiniai vėjai
Rusijoje leido burtis pagal nacionalinius požymius. Man ir mano draugams tai buvo labai natūralus siekis
– veikti kartu. Gaila, buvusioji epo-

LIETUVOS

JAU NI MO EKS PE DI CI JOS ,

cha uždėjo savo antspaudą – Irkutsko žmonės sunkiai davėsi buriami,
buvo labai uždari, bijojo. Mes paskelbėme per radiją visuose įmanomuose laikraščiuose ir net gatvėse
ant stulpų. Į mūsų kvietimą atsiliepė
apie 100 žmonių. Siekis jungtis nugalėjo!“
Kai 1999 m. įsikūrė „Švyturys“, Stasys Sausaitis jau buvo
žymus visuomenininkas ir dėstytojas. Pirmaisiais metais Lietuvių
Bendruomenė šventė dvi didžiąsias
šventes – Kalėdas ir Velykas. Tuo
metu savo patalpų neturėjo. Lietuvių kalbos užsiėmimai vyko auditorijose, kur dėstė Stasys Sausaitis.
Pirmasis lietuvių kalbos mokytojas
buvo Antanas Kulikauskas, represuotas lietuvis, žinomas statybos
inžinierius, poliglotas, dar kalbantis
ir vokiškai, prancūziškai, rusiškai.
Ir štai jau 10 metų kaip šviečia
mūsų „Švyturys“. Jis Sibiro lietuviams nušviečia jų istorinės tėvynės
praeitį ir dabartį. Jis gaivina tradicijas ir kalbą. Tegyvuoja „Švyturys“,
visų mūsų, įvairiais keliais atsidūrusių Sibire, kelrodė žvaigždė. Tegu jis
niekada negęsta.
P. S. Už suteiktą informaciją autorė nuoširdžiai dėkoja Stasiui
Sausaičiui, Liudmilai Strižniovai ir
visiems nacionalinio kultūros centro
„Švyturys“ nariams.

SIBIRE

IEŠKO JU SIOS LIE TU VIŲ KA PI NIŲ IR JAS

TVAR KIU SIOS , DALYVIAI I R KUT SKE SU I RKUTSKO LIETUVIAIS
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Nepamirštame, kad mes lietuviai

KEPSIME ŠLIŽIKUS. SEMINARAS „MŪSŲ
2009-ieji – Lietuvos vardo
1000-mečio metai. Kaliningrado (Karaliaučiaus) miesto L. Rėzos lietuvių
kultūros draugija savo veikloje prisi-

PARODOJE „DUONA – KAIP MENAS,
– KAIP DUONA“. DRAUGIJOS PIRMI NIN KĖ L AI MA M EŠ ČE RIA KO VA IR SEI ME LIO NA RĖ S TA SĖ P LOT NI KO VA VI SUO ME NAS

ME NEI PRI STATO LIE TU VIŠ KĄ PY RA GĄ
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PA PRO ČIAI “

KARALIAUČIUJE

jungia prie šios datos minėjimo ir ta
proga miesto visuomenę stengiasi kuo
daugiau supažindinti su Lietuvos kultūra, tradicijomis, papročiais.
Sausio pirmoji – tai mūsų
Šventosios Šeimos parapijos šventė. Vaikai draugijos vardu sveikino
kleboną Anuprą Gauronską. Sausio
13-ąją, laisvės gynėjų dieną, draugijos nariai, svečiai ir LR Generalinio
konsulato Kaliningrade darbuotojai
su šeimomis susirinkome draugijos
patalpose paminėti Lietuvos laisvės
gynėjų, žuvusių už Tėvynę. Dainavom Lietuvos himną, buvo papasakota prisiminimų, moterų ansamblis
„Gabija“ paruošė dainų, kurias dainavome visi.
Labai džiugu, kad mums pasisekė sukurti sekmadieninę mokyklą.
Istorija jos nelengva. Sunku buvo
surasti jaunimo, vaikų, kurie savo
laisvą laiką norėtų leisti mokytis lietuvių kalbai, istorijai, menui. Sekmadieninė mokykla išaugo iš trejus
metus vykusio paskaitų ciklo, kurį
rengė klebonas Anupras Gauronskas, pirmininkė Laima Meščeriakova, jos pavaduotoja Stefanija Škūrina, kunigas Vitalijus Spicinas, mo-
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kytoja Violeta Lopetienė. Sekmadieninėje mokykloje jau yra dvi grupės
– vaikų nuo 4 iki 12 metų ir suaugusiųjų. Džiaugiamės, kad mūsų mokiniai domisi protėvių kalba, istorija,
folkloru, papročiais. Jau pravedėme
seminarą „Mūsų papročiai“, kuriam
vaikučiai patys kepė šližikus ir jais
vaišino kitus. Manau, kad šią pamoką jie prisimins ir užaugę, o galbūt
išmokys ir savo vaikus.
Sausio pabaigoje vyko renginys, skirtas Vincui Kudirkai – tautos atgimimo žadintojui paminėti.
Negalėjome nesurengti ir Lietuvos
nepriklausomybės šventės vaikams.
Pradžioje sustoję dainavome nacionalinę giesmę, Laima Meščeriakova pasakojo mokiniams apie valstybinius
Lietuvos simbolius, Lietuvos vardo
paminėjimo 1000-metį. Dainavome
savo sukurtą dainą apie tėvynės vėliavos spalvas. Jūratė Mosol ir Stefanija Škurina vedė piešinių konkursą
„Mano Tėvynė“. Vaikučiai atliko puikų koncertą. Visiems buvo linksma ir
smagu, niekam nesinorėjo eiti namo.
Suaugusiesiems Nepriklausomybės šventė „Tėvynei aukoju“
vyko Kaliningrado miesto centrinio
rajono bibliotekoje, kur yra lietuvių literatūros skyrius. Kiekvienas
lietuvis galėjo paaukoti savo meną,
kūrybą, meilę Lietuvai. Ansambliai
„Penke vaikiai“ ir „Gabija“ dainavo
lietuviškas dainas apie gimtinę, jos
laukus, miškus, jos didvyrius. Poetė Rūta Leonova pristatė savo eilių
knygelę „Minčių vainikas“, kompozitorius Antanas Domanaitis – savo
naują rapsodiją „Žemaitija“, Eugenija Untulienė – piešinių parodą.
Laidoje „Radio Rossija“ kalbėjo draugijos pirmininkė, kuri pasakojo visuomenei apie Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo dieną ir
draugijos veiklą.
Mūsų šių metų planai dideli –
teminiai seminarai, tautinės šventės,
rašytojų ir poetų pristatymai, svečių
iš Lietuvos ir srities priėmimai, tarptautiniai festivaliai.
Laima Meščeriakova
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Užsienio lietuviai Lietuvai –
ne našta, o privilegija
Sausio 30-vasario 1 d. Hüttenfelde vyko Europos lietuvių bendruomenių pirmininkų suvažiavimas, kurį organizavo Vokietijoje
veikiantis Europos lietuvių kultūros centras, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) Europos kraštų
reikalų komisija bei Vokietijos Lietuvių Bendruomenė. Šalia gausiai
atstovaujamų Europos lietuvių bendruomenių ir jaunimo sąjungų suvažiavimo programoje dalyvavo
LR užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas, Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės valdybos pirmininkė
Regina Narušienė bei kiti užsienio
lietuvių, LR valdžios ir diplomatijos
atstovai.
Prasidėjusi nuotaikinga mu-

zikine Vasario 16-osios gimnazijos mokinių programa suvažiavimo darbotvarkė nestokojo ir rimto
darbo bei aktyvių diskusijų. Sesijų
metu buvo aptartas praėjusių metų
suvažiavime priimtų rekomendacijų įgyvendinimas, toliau įsigilinant
į praktinius Lietuvos institucijų bei
užsienio lietuvių organizacijų bendradarbiavimo klausimus. Atskirose
sesijose buvo apžvelgtos Europos
lietuvių bendruomenių pastangos
minint Lietuvos vardo 1000-metį bei
Vilnių – Europos kultūros sostinę
2009 ir supažindinta su svarbiausių
šių metų bendrų renginių – Europos lietuvių lituanistinių mokyklų
sąskrydžio „Draugystės tiltas“ bei
tryliktojo PLB Seimo, kuris vyks
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SU VA ŽIAVI MO DALYVIAI SU

VOKIETIJOJE
Vilniuje, planais ir gairėmis.
Dalyvaujant užsienio reikalų
ministrui buvo aptarti opiausi PLB
ir LR institucijų sąveikos klausimai. Savo kalboje ministras išreiškė
padėką užsienio lietuviams, o ypač
pokario išeivijos kartai už lietuvybės išlaikymą ir nepailstamą jos
puoselėjimą bei patikino, jog LR
Vyriausybė vertina šias pastangas
ir įsipareigoja dirbti išvien su Europos lietuvių bendruomenėmis, sudarant palankias sąlygas tolesniam
lietuvybės išlaikymui bei ieškant ir
remiant inovatyvius, kūrybinius lietuvybės išlaikymo garantus. Vienas
iš svarbiausių prioritetų vykdant šią
užduotį turėtų būti lietuvių kalbos,
istorijos ir tradicijų puoselėjimas
steigiant ir suteikiant pirmąją finansinę paramą projektams, turintiems

LR UŽSIENIO

REIKALŲ MINISTRU
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savaiminio veikimo potencialą, kaip
antai pastaruoju metu aktyviai besikuriančios savaitgalinės lituanistinės mokyklos užsienyje. Ministras
taip pat pasisakė už aktyvesnį dalyvavimą ir stipresnį užsienio lietuvių
balsą Lietuvos politiniame gyvenime ir pažymėjo, kad dabar yra pats
metas teikti siūlymus dėl užsienio
lietuvių rinkimų į Lietuvos Seimą,
sukuriant sąlygas jiems Seime turėti
vieną-dvi vietas.
„Svarbu, kad milijoninė lietuvių diaspora turėtų savo balsą politikoje“, – skatino V. Ušackas.
Bendrų diskusijų metu buvo
iškeltas Lietuvos konsulinių įstaigų
užsienyje darbo efektyvumo klausimas bei apkalbėti galimi tokių
problemų, kaip asmens ir civilinės
metrikacijos dokumentų išdavimas,
balsavimo reguliavimas bei kitų administracinių reikalų sprendimai
elektronizuojant šias sferas. Siekiant
išvengti finansinių sunkumų, kuriuos šiais metais gali sukelti gerokai sumažintas Vyriausybės biudžetas, aptartos bendruomenių renginių
ir projektų finansavimo galimybės
pasitelkiant ne tik Lietuvos pinigus,
tačiau ir užsienyje ieškant galimų
finansavimo šaltinių. Dėmesys buvo atkreiptas ir į neigiamą Lietuvoje gyvenančių tautiečių bei valdžios
pareigūnų požiūrį į užsienyje gyvenančius lietuvius ir jų veiklos finansavimą.
„Lietuvos mokesčių mokėtojai neturėtų nuogąstauti, neva neproporcingai didelė jų pinigų suma yra
paskiriama įvairioms iniciatyvoms
užsienyje gyvenančių lietuvių projektams remti. Lietuvos gyventojai

galiausiai turėtų mumyse įžvelgti ne
tariamą naštą, bet įvairiapusę naudą tėvynei“, – tikėdamasi tautiečių
įžvalgumo išreiškė viltį Šveicarijos
LB pirmininkė Jūratė Caspersen.
Nepaisant neprilygstamos reprezentacinės užsienyje gyvenančių ir
Lietuvos vardo populiarinimo labui
visuomeniniu pagrindu dirbančių
lietuvių funkcijos, vien oficialiais
banko pavedimais į Lietuvą grižtantys pastarųjų pinigai gerokai viršiją
valstybės į jų veiklą investuotą sumą.
Plačiai ir karštai diskutuotas
dvigubos pilietybės klausimas: „Jeigu Lietuva atsisako suteikti mums
Konstitucijoje užfiksuotą prigimtinę
teisę būti Lietuvos piliečiais, nesistengia sudaryti geresnių sąlygų aktyviam dalyvavimui politinėje erdvėje, tuo atskirdama mus nuo Lietuvos piliečių, kas tuomet mus dar skatina ir toliau aktyviai prisidėti prie
jos gerovės?“ – skatindama efektyviau spręsti šiuos LR Vyriausybės vilkinamus užsienio lietuviams
opius klausimus sakė PLB valdybos
pirmininkė R. Narušienė. Lietuvai
išrinkus naują Seimą bei prieš keletą mėnesių suformavus naują LR
Vyriausybę ypatingas dėmesys buvo
skirtas naujosios Vyriausybės strategijai užsienyje gyvenančių lietuvių
atžvilgiu. Bene didžiausio dėmesio
ir skirtingiausių vertinimų sulaukė
TMID reorganizavimo problematika: „Viena ministerija negali pilnai
atstovauti išeivijos interesams. Jeigu mes išties esame laikomi lietuvių
tautos dalimi, tuomet, lygiai kaip ir
Lietuva, turime būti atstovaujami
visų ministerijų“, – nepritardama
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LRV sprendimui naujai suformuotą
Užsienio lietuvių reikalų departamentą paversti tiesiogiai pavaldžiu
Užsienio reikalų ministerijai sakė
PLB valdybos pirmininkė. Šis LRV
nutarimas, sukėlęs nemažą užsienio
lietuvių nepasitenkinimą, pasak ministro, atšaukiamas nebus.
Tačiau atsižvelgdamas į vis
didėjantį užsienio lietuvių poreikį
iškelti pastarųjų bendradarbiavimą
su LR į aukščiausią vykdomosios
valdžios lygį, ministras pristatė naują, LR Vyriausybės ketinamos įkurti Užsienio lietuvių reikalų tarybos
projektą. PL bendruomenių pritarimo šiai iniciatyvai atveju Užsienio
lietuvių reikalų taryba taptų aukščiausio lygio institucija, vadovaujama Ministro Pirmininko, kuri numatytų valstybės strategines veiklos
kryptis užsienio lietuvių atžvilgiu
ir koordinuotų visų žinybų, susijusių su užsienio lietuvių reikalais,
veiklą. Šią tarybą sudarytų aštuonių
ministerijų ministrai bei aštuoni PL
bendruomenių atstovai. Sesijų metu
buvo išsamiai aptartas šis ministro
pasiūlymas, drauge išsiaiškinta aparato veikimo logika bei pradėta ieškoti būdų skirti bendruomenių atstovams.
Šis Europos lietuvių bendruomenių pirmininkų suvažiavimas –
jau trečias pastarųjų metų tokio pobūdžio renginys, suteikiantis unikalią progą Europos lietuvių bendruomenių atstovams kartu su įvairių
LR institucijų vadovais betarpiškai
aptarti Lietuvai ir jos išeivijai opias
temas ir koordinuoti savo veiksmus
ieškant optimalių sprendimų.
ELKC informacija
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Romuvos apylinkės metinis narių susirinkimas

TA

VLB ROMUVOS APYLINKĖS VALDYBA: INGA SENKUTĖ SCHOLZIENĖ (IŠ KAIRĖS), ONA ŠIUGŽDINIENĖ, BRONĖ LIPŠIENĖ, RILUINIENĖ, MARIJA SCHAEFERIENĖ IR PIRMININKĖ IRENA TIMPIENĖ

2009 m. sausio mėn. 17 d.
Hüttenfelde, Romuvos pilyje, vyko
VLB Romuvos apylinkės metinis
narių susirinkimas. Oficialiame posėdyje buvo perrinkta valdyba, vadovaujama Irenos Timpienės, po to
vyko meninė programa ir bendras
pobūvis.
Apylinkės pirmininkė Irena
Timpienė savo pranešimą pradėjo
tylos minute, pagerbdama prieš mėnesį mirusio Vasario 16 gimnazijos
direktoriaus Andriaus Šmito atminimą. Pranešime Timpienė paminėjo,
kad apylinkei priklauso 140 narių,
ir išvardijo renginius, kuriuos apylinkės valdyba suorganizavo arba
prie kurių prisidėjo. Savo pranešimą
pirmininkė baigė padėka apylinkės
nariams, kurie savo darbais padeda
apylinkės valdybai. Po iždininkės,
Kiškių klubo vadovės ir kontrolės
komisijos pranešimų bei diskusijų valdyba buvo atpalaiduota nuo
atsakomybės. Naujos valdybos ir
kontrolės komisijos rinkimai praėjo
labai greitai, nes seni organai buvo

perrinkti naujai kadencijai. Valdybą ir toliau sudaro pirmininkė Irena
Timpienė, sekretorė Marija Schaeferienė, iždininkė Rita Luinienė ir
narės Bronė Lipšienė, Inga Senkutė Scholzienė bei Ona Šiugždinienė. Kontrolės komisiją sudaro Greta
Kotkienė ir Ronaldas Tesnau. Visuotinis narių susirinkimas baigtas kun.
Jono Dėdino, kuris sausio mėn. 10 d.
šventė savo gimtadienį, pagerbimu.
Po trumpos pertraukos prasidėjo meninė programa. Irena Timpienė buvo pažadėjusi siurprizą. Ir
tikrai buvo siurprizas, kai į sceną
išėjo devynios jaunos moterys, pasipuošusios lietuviškais tautiniais
drabužiais – VLB Mülheimo/Esseno
apylinkės folklorinis ansamblis „Leliumai“, vadovaujamas Danajos, kuri pati Hüttenfelde gerai jau yra žinoma, nes čia ne kartą yra buvusi. „Leliumai“ atliko visapusišką programą,
dainavo liaudies dainas lietuviškai ir
žemaitiškai, šoko tautinius šokius ir
ratelius, net įtraukdamos publiką,
grojo įvairiais instrumentais, taip pat

ir lietuviškais skudučiais bei kanklėmis. Šalia ansamblio vadovės Danajos, koncertą lydėjusios smuiku, kurį
valdo turbūt ne blogiau kaip André
Rieu, iš „Leliumai“ ansamblio labai
teigiamai išsiskyrė ir akordeonistė
Vilma Kindermannienė.
Po meninės programos apylinkės nariai ir svečiai vaišinosi valdybos
paruoštomis gėrybėmis, šnekučiavosi ir linksminosi iki vėlyvos nakties.

DANAJA

SMUI KUO JA
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„Hallo Litauen!“

PRIE CEPELINŲ

NU SI DRIE KĖ IL GOS EI LĖS .

Vasario 13-ąją Vokietijoje,
Hüttenfeldo miestelyje esančioje
Renhofo pilyje, vyko kultūrinis-pažintinis renginys „Hallo Litauen!“
(Labas, Lietuva!), skirtas ne tik su
unikalia Lietuvos kultūra, svetingais
žmonėmis, lietuviškos virtuvės paslaptimis, nuotaikinga liaudies muzika ir, žinoma, žymiuoju lietuvišku
alumi dar nesusipažinusiems kitataučiams, tačiau ir visiems svetur
gyventiems lietuviams, nepailstamai
trokštantiems nors trumpam susibėgti, drauge pasišnekučiuoti gimtąja kalba ir pašėlti skambant lietuviškai dainai.
Į Renhofo pilį plūstančius
svečius šiltai sutiko, šmaikščiai kalbino ir lietuviškais gėrimais vaišino
tautiniais kostiumais pasipuošę buvę
Vasario 16-osios gimnazijos mokiniai Vaidas Bruderis ir Julija Čajevskaja. Renginio lankytojai turėjo galimybę apžiūrėti jau nuo seno „lietuviškumo tvirtovės Vokietijoje“ titulą
pelniusią Renhofo pilį, įkopti į jos
bokštą, apžiūrėti čia veikiančią per
tris pilies aukštus nusidriekusią nuotraukų galeriją bei didžiuliame ekrane išvysti įspūdingą Mariaus Jovaišos videofilmą „Neregėta Lietuva“.
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JURGEN STRYDER

NUOTR .

Lankytojams buvo suteikta puiki
proga įvairiapusiškai susipažinti su
lietuviškąja kultūra – pirmąjį kartą
Renhofo pilies slenkstį peržengusieji lankytojai vartė su Lietuvos istorija, kultūros ir meno vertybėmis bei

ORGANIZATORIAI SVEČIUS VAIŠINA

Pasaulio lietuvis / 2009 Kovas

laisvalaikio praleidimo galimybėmis supažindinančias informacines
knygeles, su dideliu susidomėjimu
bendravo su Lietuvių Bendruomenės, Jaunimo sąjungos bei Vasario
16-osios gimnazijos atstovais bei
renginio organizatoriais, domėjosi kelionių į Lietuvą galimybėmis.
Renginio metu veikė nemokama
loterija, kurioje svečiai galėjo laimėti įvairios lietuviškos atributikos
– marškinėlių, kompaktinių plokštelių, tušinukų. Ne tik susirinkusiųjų vokiečių, tačiau ir pačių lietuvių
širdys sąlo nuo šviežiai paruoštų lietuviškų gėrybių – svečiai vaišinosi
cepelinais, kepta lietuviška duona,
skilandžiu, mėgavosi lietuvišku alumi bei iki pat vėlumos sausakimšoje
salėje linksminosi su lietuviška netradicinio folkloro grupe iš Šiaulių
„Kitava“. Sužavėti išradingos neabejotinai svarbiausiu vakaro akcentu tapusios grupės programos, drauge padainuoti ir pašėlti neatsispyrė
ne tik lietuviai, bet ir kone visi su
Lietuva susipažinti susirinkę kitų šalių atstovai – tarp jų net ir japonai!

LIE TU VIŠ KAIS GĖ RI MAIS
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Bendradarbiaujam su Lietuva

BALTARUSIJOJE

Vasario 16 dieną, kaip ir kiekvienais metais, Baltarusijos Lietuvių
Bendruomenė šventė Lietuvos Nepriklausomybės dieną. Iš Kupiškio
į Minską atvažiavo liaudies teatras,
kuris pristatė Vinco Kudirkos kūrybą ir keletą bruožų iš jo gyvenimo.
Teatro režisieriai – Nijolė Ratkienė
ir Jonas Buziliauskas. Beveik tris
mėnesius ruošėme jų vizitą. Reikėjo
sutvarkyti visus dokumentus, kvietimus. Labai padėjo Lietuvos ambasada Baltarusijoje. Ir jie be problemų atvažiavo į Minską. Visiems
spektaklis labai patiko, nors ne visi
vienodai gerai suprato. Kupiškėnai išaudė dvi juostas: viena buvo
padovanota Baltarusijos Lietuvių
Bendruomenės pirmininkei Vitalijai Palubaitytei Kolesnikovai, o kita
– ambasadoriui Edminui Bagdonui.
Mes svečiams parodėme Minską, jie
su Lietuvos vėliava nusifotografavo
prie Minsko naujosios nacionalinės

bibliotekos, aplankė mūsų bendruomenės patalpas, kur mes juos pavaišinome. O svečiai mus pavaišino lietuviška duona ir kumpiu su svogūnu,
atvežė didelį šakuotį. Labai maloniai
praleidome laiką.
Tokie renginiai Baltarusijoje

vyksta labai dažnai, daug lietuvių su
malonumu atvažiuoja su mumis sutikti ir atšvęsti Lietuvos valstybinių
švenčių.
Vitalija Palubaitytė Kolesnikova
Baltarusijos LB pirmininkė

Renginį organizavo Vokietijoje veikiantis Europos lietuvių kultūros centras (ELKC), kuriam talkino
Vokietijos Lietuvių Bendruomenė
bei Vokietijos lietuvių jaunimo sąjunga. Pagrindinis šio nuotaikingo
renginio tikslas – atverti duris tiems,
kurie dar nepažįsta Lietuvos, sudominti juos šalies kultūra bei istorija,
sužavėti nuoširdumu ir gera nuotaika, o galbūt net ir įtraukti į lietuvišką veiklą. „Nesitikėjome tokio didžiulio susidomėjimo ir tokio aukšto
lankytojų ir vokiečių žiniasklaidos
įvertinimo. Tai buvo dar vienas sėkmingas žingsnis lietuviškosios kultūros integravimo į Vakarų Europos
erdvę link. Džiaugiuosi, kad mes,
užsienyje gyvenantys lietuviai, galėjome aktyviai ir sėkmingai prisidėti siekiant šiais metais Lietuvai itin
svarbaus tikslo: suvienytomis viso
pasaulio lietuvių pastangomis garsinti ir populiarinti Lietuvos vardą ir
tuo gilinti tarptautinį pripažinimą ir
bendradarbiavimą kultūrinėje erdvė-

je“, – sakė ELKC direktorius Rimas
Čuplinskas.
Lankytojai itin palankiai įvertino renginio organizaciją, sudarytą
Lietuvos įvaizdį, jos kultūrą, muziką. Juos sužavėjo lietuvių bendruomeniškumas bei gebėjimas greta
sėkmingos integracijos išsaugoti
savo kultūrą ir tradicijas. Lankytojų susidomėjimo taip pat sulaukė
ir renginio metu pristatyta ateityje
Hüttenfelde Lietuvos vardo minėjimo bei „Vilnius – Europos kultūros
sostinė 2009“ progomis vyksiančių
renginių gausa – centrinis Vasario
16-osios minėjimas, parodos „Laiškas iš Lietuvos“ atidarymas, lietuviškų muzikos grupių koncertų ciklas, Europos lietuvių roko bei trumpamentražių filmų festivaliai.
Tokio pobūdžio renginys
prieš pusantrų metų veiklą pradėjusiam Europos lietuvių kutūros centrui toli gražu ne pirmas – Lietuvos
vardo populiarinimo bei lietuviškos
kultūros plėtros Vakarų Europoje la-

bui ELKC jau yra surengęs daugelį
Lietuvą reprezentuojančių renginių
ir projektų. „Džiugu, kad Vokietijos
lietuviai neužsisklendžia savam rate,
kaip daugelis kitų bendruomenių, o
savo įdomią kultūrą pažinti bei puikiuose renginiuose dalyvauti sąlygas
sudaro ir Vokietijos gyventojams.
Juo labiau, kad Lietuva tikrai turi
ką pasiūlyti!“ – sakė iš kaimyninio
Lorsch miestelio į renginį atvykęs
Joachim Müller.
„Tai puikus nekomercinis, informacinis renginys, plečiantis Vokietijos gyventojų akiratį, skatinantis abipusį supratimą ir toleranciją
bei efektyviai naikinantis su Lietuva susijusius neigiamus stereotipus.
Galime drąsiai teigti, jog „Hallo
Litauen!“ su kaupu atliko „Vilnius
– Europos kultūros sostinės 2009“
inicijuotos „Lietuvos ambasadorių“
programos misiją“, – sakė viena iš
renginio organizatorių Agnė Ručytė.
ELKC inf.

KUPIŠKIO LIAUDIES
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Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas

PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNIMO
Sausio 3-11 dienomis Urugvajaus Respublikos sostinėje Montevideo vyko svarbiausias Pietų
Amerikos lietuvių jaunimo susirinkimas. Suvažiavime dalyvavo apie
50 atstovų iš Argentinos, Brazilijos,
Urugvajaus, Venesuelos, Kanados ir
taip pat iš Lietuvos. Šiuo įvykiu pradėjome Lietuvos vardo tūkstantmečio minėjimą Pietų Amerikoje.
Suvažiavimas prasidėjo dalyvių registracija šeštadienį – sausio
3 d. Lietuvių kultūros centre Montevideo mieste, Cerro rajone. Suvažiavimo atidaryme dalyvius pasveikino Urugvajaus lietuvių jaunimo
sąjungos (ULJS) pirmininkas Nicolás Modena Klimas, už apsilankymą
dėkodamas svečiams iš Pietų Amerikos ir atvykusiems iš toli, pabrėždamas šio jaunimo suvažiavimo reikšmę lietuviams, gyvenantiems šiame
krašte. Vakare įvyko susipažinimo
vakaras, kurio metu suvažiavimo
dalyviai iš skirtingų pasaulio kraštų
bendraudami galėjo daugiau sužinoti vieni apie kitus. Todėl pagrindinis
vakaro tikslas ir buvo bendravimas.
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Suvažiavime dalyvavo Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas
užsienio lietuvių sielovados reikalams, PLB Valdybos sielovados reikalų ir Pietų Amerikos reikalų komisijų pirmininkas prel. Edmundas
Putrimas. Prel. E. Putrimas jau 13
metų globoja Pietų Amerikos jaunimą ir kartu su visomis Pietų Amerikos lietuvių jaunimo sąjungomis organizuoja šiuos svarbius renginius.
Suvažiavime taip pat dalyvavo XIII
Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso
pirmininkė Marisa Leonavičienė ir
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos
(PLJS) Pietų Amerikos atstovas Juan Ignacio Fourment Kalvelis.
Taip pat jau ketvirtą kartą čia
viešėjo menininkė iš Lietuvos Dalia
Uzdila, kuri supažindino jaunimą su
Advento, Kūčių ir Kalėdų tradicijomis, jų reikšme lietuvių kultūroje,
išmokė šio laikotarpio dainų ir šokių.
Kiekvienais metais Kanados
Lietuvių Bendruomenė (KLB) kartu
su Kanados lietuvių jaunimo sąjunga siunčia į šį suvažiavimą savo at-
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stovus. Šiais metais čia viešėjo Rūta
Samonytė ir Petras Vaičiūnas.
Džiugu, kad po daug metų šiame suvažiavime dalyvavo ir atstovas
iš Venesuelos – Víctor Eduardo Hernández Bieliukas, kuris entuziastingai domėjosi svarstomomis temomis
ir išsivežė vien gerus įspūdžius, žadėdamas savo bendruomenėje kurti
Venesuelos jaunimo sąjungos skyrių.
Po pietų lietuvių klube Urugvajaus lietuvių jaunimas organizavo
bendrą žaidimą, kuriame kiekviena
grupė turėjo papasakoti ką nors apie
Lietuvos istoriją, geografiją ir papročius.
Vakare prel. Edmundas Putrimas aukojo šv. Mišias, kuriose dalyvavo ir visi Pietų Amerikos jaunimo
suvažiavimo dalyviai. Mišių dalyviai siūlė savo intencijas, ypač prisimindami mirusius Pietų Amerikos
lietuvius bei mylimus artimuosius,
kurie iškeliavo anapus praėjusiais
metais, tai Christian Mahne Zavickas iš Buenos Aires, Andrius Šmitas
– Vasario 16 gimnazijos direktorius
ir Maria Elena Baronas iš Venesue-
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los. Po šv. Mišių įvyko repeticija su
Dalia Uzdila Kūčių vakaro tradicijomis. Po vakarienės buvo tęsiamas
PLJK posėdis su visais ruošos komiteto nariais.
Pirmadienio (sausio 5 d.) rytą
suvažiavimo dalyviai aplankė biologijos sodą „El Prado“ regione. Ten
dalyviai sportavo bei mokėsi įvairių
tradicinių lietuviškų žaidimų. Vakare visas lietuvių jaunimas susirinko
prie laužo. Čia programai vadovavo
Rūta Samonytė ir Petras Vaičiūnas,
kurie vedė lietuviškas stovyklų dainas ir žaidimus.
Kitą dieną tęsėsi būsimojo
Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso ruošos darbai – programos aptarimas, ypač daug dėmesio skirta
studijų dienoms; vyko Dalios vadovaujamos repeticijos. Jaunuoliai
išmoko lietuviškų dainų, šokių, žaidimų ir netgi sutartinę, o vadovė paaiškino jų reikšmę, kilmę. Dalyviai
buvo supažindinti su Lietuvos vardo tūkstantmečio minėjimo švente.
2009-aisiais sukanka tūkstantis metų
nuo pirmojo Lietuvos vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose. XI a.
pradžioje rašytuose Kvedlinburgo
(Vokietija) analuose Lietuvai skirtas
trumputis įrašas, kur paminėta, kad
„arkivyskupas ir vienuolis šventasis
Brunonas, Rusijos ir Lietuvos pasienyje pagonių trenktas į galvą, su
18 saviškių kovo 9 dieną nukeliavo
į dangų“.
Taip pat visi sužinojo apie Europos kultūros sostinę, kuria šiais
metais tapo Vilnius. Šis titulas suteikia unikalią galimybę atkreipti
pasaulio dėmesį į save, didinti šalies
patrauklumą. Europos miestai kaunasi dėl Europos kultūros sostinės titulo ir ši kova nėra lengva. 2009 metais Europos kultūros sostine tapęs
Vilnius bus pristatomas kaip vienas
moderniausių, dinamiškiausių Vidurio ir Rytų Europos miestų, atvirų
naujoms idėjoms ir investicijoms.
Po to Rūta Samonytė ir Petras
Vaičiūnas organizavo Lietuvos istorijos bei užsiėmimus Lietuvos vardo
tūkstantmečio temomis, kurių metu
dalyviai, dirbdami grupėmis, stengė-

si surinkti kuo daugiau taškų.
Sausio 7 d. prasidėjo studijų
dienos. XIII Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso atstovai informavo susirinkusius apie detalią programą bei
kainas, atsižvelgiama buvo į dalyvių
pastabas ir pasiūlymus. Daugiau informacijos galite rasti: www.kongresas.org
Sausio 8 d. suvažiavimo dalyviai aplankė nuostabų Urugvajaus
pajūrio kurortą Pirilápolis (Maldonado regione) bei Montevideo.
Kitą dieną nuo pat ryto prasidėjo „Talentų vakaro“ ruošos darbai, o po pietų Urugvajaus lietuvių
draugijoje tęsėsi studijų dienos ir
kraštų pranešimai. Pirmiausia žodį
tarė Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos Pietų Amerikos atstovas Juan Ignacio Fourment Kalvelis, kuris
informavo apie PLJS funkciją, tikslus, renginius, pristatė aukščiausią
Jaunimo sąjungos organą – Pasaulio
lietuvių jaunimo kongresą bei PLJS
valdybos struktūrą. Daugiau informacijos galite rasti: www.PLJS.org.
Prel. Edmundas Putrimas supažindino jaunimą su Pasaulio Lietuvių Bendruomenės reikšme ir kilme, struktūra, dabartine situacija,
naująja emigrantų banga bei PLB
funkcijomis sporto, mokslo, kultūros, komunikacijos ir kt. srityse. (Žr.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
svetainė www.plbe.org) Paskui sekė
Argentinos, Brazilijos, Urugvajaus,
Kanados ir Venesuelos pasisakymai,
kur kiekvienas kraštas pristatė svarbius savo veiklos momentus, principus ir būdus, kurie skatina jaunimą
dalyvauti ir išlaikyti lietuvišką dvasią. Įdomu buvo išgirsti Venesuelos
atstovo pranešimą, kuris apibūdino
savo krašto lietuvių situaciją. Nors
Venesueloje gyvena apie 200 lietuvių šeimų, tačiau jos yra išsibarsčiusios po visą valstybę ir, deja, jungiančios jas draugijos neturi.
Po pietų intensyviai repetavome, kadangi vakare turėjo vykti
pagrindinis kultūrinis suvažiavimo
renginys – pačių parengtas spektaklis žiūrovams apie Kalėdas. Kiekvienas kraštas taip pat ruošėsi savo

pasirodymui Talentų vakaro metu,
o pasirodymo tema buvo – Lietuvos
vardo tūkstantmetis. Kiekvienas LJS
kraštas smagiai pasirodė, visi dainavo ir šoko. Po to vyko spektaklis
„Kalėdos be sniego“. Renginio metu draugijos kieme buvo daugiau nei
40 žmonių, tai Urugvajaus Lietuvių
Bendruomenės nariai, jaunimo draugai ir bičiuliai.
Sausio 10 d. delegacija aplankė Urugvajaus sostinės senamiestį ir
Uosto turgų (Mercado del Puerto).
Sekmadienį, sausio 11 d., vyko
šv. Mišios „Nuestra Señora de Fátima“ lietuvių parapijoje Cerro rajone.
Buvo paminėtos Sausio 13-osios aukos. Minėjimą surengė jaunimas. 14
jaunimo atstovų su žvakėmis minėjo
žuvusiuosius tą naktį. Šv. Mišias aukojo prel. Edmundas Putrimas kartu
su vietiniu kunigu Jorge Crobara.
Po Mišių visi susirinko papietauti Urugvajaus lietuvių draugijoje.
Čia žodį tarė Urugvajaus lietuvių
kultūros draugijos valdybos pirmininkas Roberto Ibarra Vėta, prel.
Edmundas Putrimas padėkojo suvažiavimo organizatoriams ir dalyviams bei palaimino maistą.
Pietų Amerikos lietuvių jaunimo sąjunga gavo LR prezidento Valdo Adamkaus, kuris prisiminė savo
apsilankymą Pietų Amerikoje praėjusiais metais, sveikinimą. Jis pakvietė visus užsienio lietuvius dalyvauti Lietuvos vardo tūkstantmečio
minėjimuose.
Sveikinimą atsiuntė LR užsienio reikalų ministras Vygaudas
Ušackas; PLB valdybos pirmininkė
Regina Narušienė ir PLJS valdybos
pirm. Stasys Kuliavas.
Pietų Amerikos buvę mokiniai
paminėjo Vasario 16-osios gimnazijos direktorių Andrių Šmitą, kuris
visam gyvenimui liks jų atmintyje ir
darbuose.
Pietų Amerikos jaunimas dėkoja už finansinę paramą Amerikos
lietuvių fondui; TMID prie LR Vyriausybės.
Juan Ignacio Fourment Kalvelis
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Jurgis Bradūnas atsisveikino su Lietuva knygos šventės dieną

Vilniuje 2009-02-09 mirė poetas, literatūros kritikas Kazys Bradūnas, baigdamas 92-uosius metus.
K. Bradūnas, siejamas su žemininkų-lankininkų karta, yra išleidęs
beveik dvi dešimtis poezijos rinkinių, kritikos darbų. 1992-aisiais jam
įteikta Nacionalinė kultūros ir meno
premija.
K. Bradūnas gimė 1917 m.
vasario 11 d. Vilkaviškio rajone. Jis

studijavo Kauno ir Vilniaus universitetuose. 1944 m. pasitraukė iš Lietuvos, 1949 m. išvyko į JAV. Gyveno
Baltimorėje, Chicagoje. Dirbo įvairius darbus, vėliau redagavo „Literatūros lankus“, „Aidus“, „Draugo“
dienraščio kultūrinį priedą. Vienas
aktyviųjų išeivijos kultūrininkų,
knygų sudarytojų, redaktorių. Redagavo Vytauto Mačernio „Poeziją“
(1961), kritikos knygą „Lietuvių literatūra svetur, 1945-1967“ (1968).
K. Bradūnas – vienas iš „Lietuvių egzodo literatūros 1940-1990“
(1992) sudarytojų ir redaktorių.
1995 metais kartu su žmona
Kazimiera grįžęs į Lietuvą jis gyveno Vilniuje, Pilies gatvėje.
K. Bradūnas yra apdovanotas
Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino IV laipsnio ordinu, nuo 1994
m. yra Lietuvos rašytojų sąjungos
narys. Tokia oficiali informacija.
Poetas buvo palaidotas Antakalnio kapinėse, Menininkų kalnelyje, šalia kūrybos bičiulio poeto

Henriko Nagio. Poetą į paskutinę
kelionę palydėjo gausiai Šv. Jonų
bažnyčioje, o vėliau Antakalnio kapinėse susirinkusi Lietuvos kultūrinė visuomenė.
Kapinėse į Velionio artimuosius ir lydinčiuosius kreipėsi Rašytojų sąjungos pirmininkas Valentinas Sventickas. „Pavydėtinos tvarkos ir pavydėtino gražumo gyvenimas, – sakė jis. – Aš į šias kapines
atėjau iš Vilniaus knygų mugės. Kai
vakar kalbėjausi su Bradūno dukra
prie Jo karsto, išgirdau tokią žinią,
kad jie šeimoje pasišnekėjo ir pasakė: Bradūnas džiaugtųsi – atsisveikino su Lietuva tada, kada vyksta knygų šventė. Knyga jam buvo šventas
dalykas“.
Velionį palydėjo prel. Gintaras Grušas, laidotuvėse dalyvavo
Kazio Bradūno artimieji – Vilniuje
gyvenanti žmona Kazimiera Bradūnienė, iš JAV atvykę – dukros Elena
ir Leonora su šeimomis bei prieš trejus metus mirusio Jurgio vaikai.

2009-02-20 Vilniuje mirė didesnę gyvenimo dalį užsienyje kūręs

lietuvių dailininkas Vytautas Ignas.
Jie su žmona Birute prieš trejetą metų iš JAV, Ashford, CN, buvo grįžę
į Lietuvą. Su šia įdomia asmenybe
plačiau supažindinome praėjusių
metų gruodžio mėn. numeryje.
Dailininkas paliko apie 150
lino ir medžio raižinių, 200 tapybos
paveikslų, 100 mišrios technikos
kūrinių, 300 piešinių, medinių mozaikų, vitražų projektų. Jis yra ypač
nusipelnęs Lietuvai kūrėjas. Dar
1971 m. atsiuntęs vertingiausių darbų parodą į Vilnių, po eksponavimo
visą kolekciją dovanojo Tėvynei ir
perdavė ją Lietuvos dailės muziejui.
Vėliau, jau atgimimo metais ir atkūrus Nepriklausomybę, dar dovanojo
Lietuvos muziejams unikalią nacionalinės vertės kolekciją, kuri yra neįkainojamas meninis mūsų kultūros
turtas: Lietuvos dailės muziejui – 30
geriausių tapybos, grafikos, akvarelės darbų, spalvotų piešinių. Na-

cionaliniam M. K. Čiurlionio dailės
muziejui – 295 tapybos ir grafikos
kūrinius, Žemaičių dailės muziejui
Plungėje – 32 tapybos darbus, piešinius, grafikos kūrinius (iš jų – 12
kūrinių ciklą „Zodiako ženklai“),
Žemaičių „Alkos“ muziejui – 5 grafikos kūrinius, o taip pat Kauno arkivyskupijai, Telšių kunigų seminarijai. 1971-2008 m. Lietuvos muziejams dailininkas Vytautas Ignas yra
kilniai padovanojęs savo kūrybos
aukso fondą – 413 geriausių kūrinių. Jo kūrybos pėdsakų galima rasti
Kanadoje ir JAV: Pasaulio lietuvių
muziejuje Lemonte, „Alkos“ archyve Putname ir pas privačius asmenis.
Nors ilgai gyveno svetur, Vytautas Ignas išliko vienu lietuviškiausių tapytojų, savo kūryboje sugebėjęs sujungti senąją baltiškąją
pasaulėjautą su XX a. profesionaliojo meno siekiais.

Vilniuje mirė dailininkas Vytautas Ignas
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