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Nuostabių sukakčių
sūkuryje
Šis „Pasaulio lietuvio“ numeris mus apsiaus nuostabių sukakčių banga – Kaune konferencija paminėtas Chicagos (JAV) „Draugo“
100-metis ir Mississauga (Kanada) „Tėviškės
žiburių“ 60-metis. Redakcija gavo Ramunės
Kubiliūtės laišką su priminimu, kad Chicagos
apylinkėse yra dar vienas sukaktuvininkas – šokių ansamblis „Grandis“, kuriame savo jaunystę yra praleidę per 1300 mergaičių ir vaikinų. O
Vilniuje „Aukso paukštės“ nominacija paženklintas Los Angeles šokių ansamblio „Spindulys“
60-metis. Savo šimtamečiu jaunuoliu gali didžiuotis ir Argentinos lietuviai – jie kelias kartas
puoselėjo „Nemuną“ – lietuvių kultūros draugiją,
prie kurios visada veikė pasididžiavimą kėlusi
šokių grupė.
Visi šie įvykiai pirmiausia reiškia, kad lietuviškoji kultūra yra tęstinis procesas, kad tai
nėra vienos kartos ar vienos ideologinės grupės
reikalas ir uždavinys. Mat kultūroje subėga aukštesnių paskatų upeliai ir virsta vandeninga plačia
upe, kurią užsienio lietuviai vadina lietuvybe. Ir
tai tam tikras ženklas Lietuvos lietuviams, kurie,
beveik prieš dvi dešimtis metų atgavę laisvę ir išvertę geležinę ir visas kitokias uždangas bei sienas, puolė taikyti sau užsienietiškas madas, reiškinius ir daiktus, net kalbą.
Visos minėtos sukaktys susijusios būtent
su ankstesnių kartų – vadinamosios pirmosios ir
antrosios išeivijos bangos istorija. Ir visi šie tęstiniai procesai – tokie kaip spauda ir meno vienetai, susiję su Amerika – ne tik šiaurės, kur mūsų
tautiečių gyventa ir gyvenama ypač gausiai, bet
ir su pietų. Amerika kažkodėl lietuvius viliojo
nuo senų laikų.
Taigi mokytis turi ko vieni iš kitų – užsienio lietuviai iš Lietuvos ir Lietuvos lietuviai – iš
savo tautiečių, gyvenančių svetur. Ir svarbu, kad
tie mainai vyksta. Dar vienas to pasireiškimas
yra ateinančią vasarą Lietuvoje vyksianti Pasaulio lietuvių dainų ir šokių šventė, skirta Lietuvos
vardo tūkstantmečiui pažymėti. Joje dalyvaus ir
geriausi užsienio lietuvių meno kolektyvai. O
prisiminus vasarą, negalima nepaminėti ir tuo
metu Vilniuje vyksiančio Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimo, kuris, Lietuvai tapus laisvai,
paprastai vyksta tėvynėje. O tai jau nebe vien tik
kultūrinis reiškinys – tai ir tam tikra prasme politikos dalykas – tegu ir kultūrinės politikos.
Iki malonių susitikimų šią vasarą.
Audronė V. Škiudaitė
2009 Balandis / Pasaulio lietuvis
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„pasaulio lietuvio” svečias

Kiekvienas kraštas turi susikurti
savąją švietimo programą
Praėjusiame PL
numeryje pranešėme,
kad ilgametei JAV LB
švietimo darbuotojai
Reginai
Kučienei,
buvusiai „Pasaulio
lietuvio“ redaktorei,
buvo įteikta JAV LB
švietimo premija ir
trumpai ją pristatėme. Šiandien pateikiame jos atsakymus
į PL klausimus, kuriuose giliau pažinsime šią atsidavusią
visuomenininkę.
– Kaip atsitiko, kad pasukote į švietimą? Ta proga prisiminkite ir savo gyvenimo kelią, tikriausiai jame ir yra atsakymas į šį
klausimą. O gal mokytoja tapote iš
reikalo?
– Niekada negalvojau tapti
mokytoja. Kai po Antrojo pasaulinio karo mūsų šeima atvyko į JAV,
apsigyvenome Omaha, Nebraska. Po
įsitvirtinimo naujame krašte, vakarais lankiau biznio kolegiją ir galvojau įsidarbinti banke. Bet gyvenimas
padiktavo kitaip. Sukūriau šeima su
Viktoru Kuču ir susilaukėme Lino
ir Viktorijos. Vyras nebeleido dirbti, bet auginti ir auklėti vaikus lietuviškoje dvasioje. Įsijungiau į skautų
veiklą, buvau „Aušros Vartų“ tunto
tuntininkė, dirbau LSS vadijoje ir t.t.
Lituanistinėje mokykloje abu vaikai
buvo tvirti mokiniai. Mokyklai visada reikalinga pagalba, todėl įsijungiau į tėvų komitetą. Kristijono
Donelaičio lit. mokyklos direktorius
Julius Sirka pakvietė mane Aukštes-
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niojoje mokykloje dėstyti literatūrą.
Jau trūko tikrųjų – Lietuvoje baigusių pedagogikos mokslus mokytojų.
Dėsčiau paskutinėms klasėms (7 ir
8 kl.), todėl gerokai turėjau ruoštis,
pati tobulintis. Naudojausi okupuotoje Lietuvoje leistais literatūros
vadovėliais, žinoma, turėjau skaityti „tarp eilučių“. Mėgau savo mokinius ir jie mane, bet buvau reikli.
Pratinau mokinius aprašyti mokyklos įvykius, šventes, besilankančius
žymesnius asmenis. Aišku, pataisydavau (jiems išaiškindavau kodėl)
ir siųsdavau į „Draugą“. Kiekvienas
mokinys su malonumu norėjo matyti
savo pavardę. Pati paruošiau 12 mokyklos metraščių.
– Po to teko pačiai vadovauti mokytojams – daug metų buvote
JAV LB Švietimo tarybos pirmininkė.
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– To meto LB Krašto valdybos
pirm. dr. Antanas Razma pakvietė
mane Švietimo tarybos primininke.
Tose pareigose prie skirtingų Krašto
valdybos pirmininkų išbuvau 12 metų. Nebaigusi darbo JAV Švietimo
taryboje PLB valdybos pirm. Vytauto Kamanto buvau pakviesta Švietimo komisijos pirmininke. Kurį laiką
„sėdėjau ant dviejų kėdžių“ – taryboje ir valdyboje.
Darbas PLB Švietimo komisijoje buvo labai įdomus. Susipažinau ir susirašinėjau su Latvijos,
Lenkijos (Punsko), Karaliaučiaus,
Gudijos, Maskvos, Ukrainos ir kt.
mokyklomis. Įtraukėme ir šių mokyklų mokinius į rašinių konkursus.
Net neįsivaizdavau, kad jie turėjo tokių gražių, tvirtų žinių apie senelių
gimtinę. Buvo galima jausti senelių
įtaką, jų norą vaikaičiams perduoti
tai, kas vyko praeityje, savo vargus.
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JAV LB ŠVIETIMO TARYBA: RAMUNĖ KUBILIŪTĖ, REGINA KUČIENĖ, IRENA VIALICIJA BRAZAITIENĖ; (2 EILĖJE) VIKTORAS KUČAS, IRENA SADEVIČIENĖ,
ANTANAS JARŪNAS IR ALDONA RAUCHIENĖ

LI MIE NĖ ,

Juos apdovanodavome piniginėmis
premijomis, ruošdavom rašinių leidinius.
Perėmusi darbą PLB Švietimo komisijoje klydau manydama,
kad galėsime naudotis Amerikos lituanistinių mokyklų programa. Supratau, kad kiekvienas kraštas turi
susikurti savąją programą. Mes tik
galime patarti, padėti, finansiškai
paremti.
–Kokią lituanistinę mokyklą
atradote į ją atėjusi, kaip ji vystėsi

REGINA

IR

Jums dalyvaujant švietimo procese ir kokia ji yra dabar? Kuo mokykla pasikeitė atkūrus nepriklausomybę?
– Man atėjus mokytojauti į lituanistinę mokyklą mokinių lietuvių
kalba buvo labai gera, nes tai buvo
pirmosios atvykėlių kartos vaikai.
Namuose, šeimoje, vyravo lietuvių
kalba. Laikui bėgant mokinių lietuvių kalbos žodingumas ėmė silpnėti, nes veikė amerikietiška aplinka,
draugai, TV. Baigę pradinę mokyklą
(t.y. 6 skyrius) toliau jos nebelankė,

VIKTORAS KUČAI PASITINKA

VE DY BI NIO GY VE NI MO

50-METĮ

nes ne visi tėvai rūpinosi išlaikyti
lietuvybę. Mažesnėse lietuvių kolonijose mokyklėlės pradėjo užsidaryti, Lietuvai atkūrus nepriklausomybę
tėvai nebematė tikslo vežti vaikus į
lituanistines mokyklas. „Kam ta kalba bus reikalinga?“ – jie galvojo.
Tačiau mokinių, kurie lankėsi Lietuvoje sovietmečiu kad ir 5 dienas,
kalba labai pagerėjo, nes ten susitiko
su 30-40 pusbrolių. Bendravo tik lietuviškai. Todėl mes, PLB Švietimo
komisija, stengėmės paremti finansiškai ir raginome mokytojas vežti
vaikus į Lietuvą, susipažindinti ir
leisti jiems įsitinkinti, kad Lietuva
yra ne tik vadovėlių puslapiuose,
kad ji yra gyva. Ypač Karaliaučius
tas keliones tęsia. Mes didžiavomės
savo mokiniais, kurie, Lietuvai išsilaisvinus, važiavo ten dirbti, padėti
mokytis anglų kalbos. Nors nedaug,
bet yra, kurie pamilo Lietuvą ir liko
ten gyventi.
– Kokias matote tendencijas, kokią įsivaizduojate lituanistinio švietimo ateitį? Nors mokinių
daugėja, bet ar dabar besimokančiųjų procentas yra didesnis, lyginant su okupaciniu laikotarpiu?
– Gal aš esu optimistė, bet
manau, kad mokyklos gyvuos dar
ilgai, gal keisis mokinių skaičius ir
jų pajėgumas. Pas mus, JAV, taip pat
buvo galvojama, kad jos išsilaikys
ne ilgiau kaip dešimt metų. Tuomet,
kai Lietuva buvo okupuota, besimokančiųjų skaičius buvo didesnis negu dabar. Tėvams net nebuvo klausimo, ar leisti vaiką į lituanistinę mokyklą. Pirmosios kartos vaikai buvo
tvirti lietuviukai, nes visur girdėjo ir
patys vartojo lietuvių kalbą.
Manau, kad lituanistinių mokyklų žydėjimo metai buvo 19651966 m. Mokyklas lankė daugiau
kaip 3000 mokinių. Man perėmus vadovavimą mokinių buvo 1200, vėliau
sumažėjo. Liko arti tūkstančio. Kiek
mokinių lanko mokyklas šiuo metu,
statistikos nemačiau. Naujieji ateiviai
gan ilgai savo vaikų neleido į lit. mokyklas. Dabar Chicagoje ir jos apylinkėse mokosi arti tūkstančio mokinių.

2009 Balandis / Pasaulio lietuvis

5

tėvynėje

Forumas lietuvių išeivijos spaudai

SEKCIJOS „DRAUGO“ DIENRAŠČIO PRAEITIS IR ATEITIES PERSPEKTYVOS“ MODEDALIA KUIZINIENĖ IR PRANEŠĖJAI PROF. DR. JUOZAS SKIRIUS, ARŪNAS
ANTANAITIS, MYKOLAS DRUNGA
RATO RĖ DR .

2009-03-19 Kaune, Išeivijos
institute, veikiančiame prie Vytauto
Didžiojo universiteto (VDU), vyko
didžiulė dviejų dienų konferencija
„Lietuvių išeivijos spauda: istorija ir
dabartis“. Perskaityta netoli trisdešimties pranešimų šešiose sekcijose
(„Draugo“ dienraščio praeitis ir ateities perspektyvos“; „Kanados lietuvių spauda“; „Kultūros atspindžiai
lietuvių išeivijos spaudoje“; „Tarp
Lietuvos ir išeivijos“; „Lietuvių išeivijos spaudos likimai“; „Iššūkiai
lietuvių išeivijos spaudai po 1990
m.“), pranešėjai – Kauno (VDU),
Vilniaus (VU), Vilniaus pedagoginio (VPU), Klaipėdos (KU), Šiaulių
(ŠU) universitetų, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto moksliniai
darbuotojai, užsienyje ir Lietuvoje
einančių lietuviškų leidinių atstovai,
bibliotekų darbuotojai ir net pedagogai. Konferencija buvo skirta pažymėti JAV, Chicagoje, einančiam
„Draugo“ dienraščiui, mininčiam
100-ąsias metines, ir prieš 60 metų
Kanadoje įsteigtiems „Tėviškės žiburiams“.
Konferenciją sveikino VDU
rektorius prof. Zigmas Lydeka, pažymėjęs, kad ir prie pačio Kauno
universiteto atkūrimo bei jo augini-
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mo prisidėjo užsienio lietuviai – pirmieji atkurto universiteto rektoriai
buvo prof. A. Avižienis ir prof. B.
Vaškelis, savo patyrimą įgiję ir puoselėję užsienio universitetuose.
Į susirinkusius kreipėsi naujasis Tautinių mažumų ir išeivijos
departamento prie LR Vyriausybės
gen. direktorius Arvydas Daunoravičius, pirmiausia įvertinęs konferencijos rengėjo – Išeivijos instituto,
kaip išeivijos intelektualinės veiklos
tyrinėtojo ir žinių apie užsienio lietuvius kaupėjo, vaidmenį bei pažymėjęs, kad TMID ir Išeivijos institutas
keletą metų artimai bendradarbiauja,
ir tai gali būti sektinas pavyzdys kitoms valstybės institucijoms. „Akivaizdu, kad be svaraus akademinio
indėlio strateginiuose LR Vyriausybės dokumentuose įtvirtintų integralios tautos bei globalios Lietuvos
projektų realizavimas yra sunkiai
įsivaizduojamas“, – sakė svečias.
A. Daunoravičius, keletą metų Chicagoje dirbęs gen. konsulu ir
turėjęs galimybių susipažinti su tenykščio lietuvių dienraščio veikla ir
istorija, jam skyrė daugiau dėmesio:
„Šimtametis jaunuolis „Draugas“ per ištisą amžių trunkančią istoriją tampa savotišku veidrodžiu,
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atspindinčiu skirtingų užsienio lietuvių kartų gyvenimą, – sakė prelegentas. – Įdomu žvelgti, kaip pats
laikraštis keitėsi keičiantis kartoms,
kaip keitėsi požiūris į daugelį dalykų. Tai kelias nuo „grynorių“ iki
po Kovo 11-osios atvykusių tautiečių. Šio dienraščio puslapiuose, jo
intelektualiniuose ir ideologiniuose
disputuose buvo ieškota sprendimų
pačiais aktualiausiais mūsų tautos ir
valstybės egzistencijos klausimais.
Manau, kad šalia lietuviško žodžio puoselėjimo tai yra didžiausias
„Draugo“ nuopelnas“.
Pirmoji konferencijos dalis
kaip tik ir buvo skirta šimtamečiam
„Draugui“. Buvo perskaityti keturi
pranešimai: Evaldas Bielskus (VU)
apžvelgė laikraščio pradinio etapo – 1909-1916 m. laikotarpį, kuomet leidinys ėjo kartą per savaitę;
prof. Juozas Skirius (VPU) atskleidė ilgiausiai redaktoriavusio (19271968) Leonardo Šimučio – išskirtinės asmenybės ir ryškaus Amerikos
lietuvių visuomenės veikėjo veiklą
bei asmenybės bruožus; Arūnas Antanaitis (VDU) nagrinėjo vėlesnio
laikotarpio – 1988-1990 m. dienraščio vedamųjų tematiką. Mykolas
Drunga (VDU), pats 1982-1986 m.
buvęs „Draugo“ vienas iš redaktorių, pasidalijo prisiminimais ir pateikė samprotavimų apie „Draugo“
reikšmę išeivijos visuomeniniam ir
kultūriniam gyvenimui.
„Draugo“ stiprybė – sugebėjimas
jungti lietuvius
Kadangi kito tokio ilgaamžio
ir dar gyvuojančio lietuviško leidinio kaip „Draugas“ nėra net Lietuvoje, apsistokime prie jo ilgėliau.
Štai ir prof. dr. J. Skirius sako, kad
laikraštis, kaip ir 41 metus jį redagavęs Leonardas Šimutis, yra ištisa
lietuvių išeivijos Amerikoje epocha.
„Šimutis – vienas garsiausių
Amerikos lietuvių veikėjų. Tai stambiausių Amerikos lietuvių katalikų
organizacijų vienas iš vadovų – ilgametis Amerikos lietuvių tarybos
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pirmininkas ir daugelio politinių bei
visuomeninių akcijų, renginių, komitetų vadovas bei iniciatorius. Jo
svorį išeivijoje iliustruoja ir tai, kad
1926 m. Lietuvos III Seime, krikščionių demokratų frakcijoje, L. Šimutis dirbo kaip Amerikos lietuvių
katalikiškosios visuomenės atstovas.
Jis buvo antras po Juliaus Kaupo,
dirbusio Steigiamajame Seime, išeivijos atstovas Lietuvos seimuose,
– sakė istorijos profesorius. – L. Šimutis į „Draugą“ atėjo jau kaip pasižymėjęs žiniasklaidininkas, turintis
redagavimo patirtį: 1915-1916 m.
jis dirbo žurnale „Vytis“ ir savaitraštyje „Katalikas“, o 1918-1926 m.
buvo savaitraščio „Garsas“ redaktorius. Be to, turintis literato talentą,
pripažintas kaip neblogas poetas. Ne
paskutinėje vietoje buvo ir jo įtakingų draugų – Amerikos lietuvių kunigų prel. I. Albavičiaus, M. Krušo,
K. Urbanavičiaus rekomendacijos.
Katalikiškų organizacijų veikėjai tikėjosi, kad garsus išeivis ir žinomas
Lietuvoje žmogus, ne kunigas (kaip
iki tol buvo įprasta), Šimutis sugebės padidinti skaitytojų ratą, sustiprinti patį dienraštį. Visiems buvo žinoma jo principinė nuostata – siekti
visų lietuvių vienybės ir bereikalingos priešpriešos. Ir išties Šimučio
redagavimo laikotarpiu dienraštyje
aiškiai pastebimas vengimas plačiau
įsitraukti į išeivių tarpsrovinius ginčus. Į tai atkreipė dėmesį ne vienas
Šimučio veiklos tyrinėtojas, vertintojas įvairiuose išeivijos spaudiniuose. Būtina pabrėžti, kad Šimučiui
dirbant dienraštyje „Draugas“ tampa pakankamai nuosaikus Lietuvos
ir jos valdžios atžvilgiu po 1926 m.
perversmo. …Kai tuo tarpu „Darbininkas“ buvo gana griežto kritiko
pozicijose. Tiesa, ir „Draugo“ puslapiuose pastebima kritika, kai valdžia vykdė suvaržymus, nukreiptus
prieš Lietuvos bažnyčią ir katalikiškas organizacijas. Minėtą laikraščio
nuosaikumą apsprendė asmeninė Šimučio patirtis 1926 m. Lietuvos Seime, betarpiškas Lietuvos politinės
situacijos stebėjimas ir vertinimas.
Nors perversmas ir įvesta diktatūra

PRANEŠĖJA

IŠ

KLAIPĖDOS

UNI VER SI TE TO

DANUTĖ PETRAUSKAITĖ, KALBĖJUSI
VDU REKTORIUS PROF. A. AVI-

APIE MU ZI KI NIO GY VE NI MO AK TU A LI JAS , IR BU VĘS

ŽIE NIS PERTRAU KĖ LĖS TARP SEK CI JŲ PO SĖ DŽIŲ ME TU

jo, kaip ilgus metus gyvenusio demokratinėse valstijose, netenkino,
bet tam jis pritarė kaip laikinai priemonei. Jo artimas bičiulis prof. K.
Pakštas, prisimindamas tas dienas,
pasakojo, kad kai po perversmo jis
nuėjo pas Šimutį ir pranešė jam, kas
atsitiko, šis apsikabinęs profesorių
pasakė: „Dėkui Dievui, Lietuva išgelbėta“.
Kaip autentiškas liudijimas
nuskambėjo ilgamečio žurnalisto,
buvusio „Laisvės radijo“ ir „Draugo“ bendradarbio Mykolo Drungos
pranešimas. Verta pateikti šią ilgoką
ištrauką, nes pranešėjas žvelgia plačiau – į to laikotarpio idėjinį ir kultūrinį foną ir leidžia susidaryti labai
aiškų išeivių gyvenimo vaizdą:
„Ano šimtmečio devintąjį
dešimtmetį, kai Chicagoje nustojo eiti „Naujienos“, o Lietuva Kovo
11-osios aktu dar nebuvo atkūrusi
nepriklausomybės, „Draugas“ iš viso buvo vienintelis pasaulyje laisvas lietuviškas dienraštis, – sakė M.
Drunga. – Laisvas ta prasme, kad jokios valstybės vyriausybės redaktoriams ir bendradarbiams neliepė nei
ką spausdinti, nei ko nespausdinti.

Toks „Draugas“ buvo ir per visą savo egzistavimo šimtmetį: ir kai pradžioje dar nebuvo dienraštis, ir kai
ištisus dešimtmečius vėliau nebuvo
vienintelis dienraštis. Jis visą laiką
buvo ir tebėra laisvas. Žinoma, tai
nėra joks ypatingas jo nuopelnas,
nes Amerikoje kitaip ir būti negali.
Visi laikraščiai ten laisvi nuo valdžios dirigavimo. Iš dalies dėl to taip
lengvai pastebimas jų kontrastas su,
pvz., tarybinės okupacijos dešimtmečiais ėjusiais legaliaisiais Lietuvos laikraščiais.
Tiesa, nesant išorinės cenzūros žurnalistas gali patirti visuomenės ar įtakingos jos dalies spaudimą.
Tai būdinga ir šiandieninei Lietuvai.
…Pvz., septintajame dešimtmetyje
sunku būtų buvę įsivaizduoti „Drauge“ ar net „Akiračiuose“ straipsnį ar
skaitytojo laišką, užstojantį homoseksualus… Opūs klausimai dažnai
vesdavo prie naujų laikraščių atsiradimo. „Akiračiai“ nebūtų gimę,
jeigu septintojo dešimtečio viduryje
ir pabaigoje tam tikrais klausimais
būtų buvę lengva pasisakyti arba
pagrindiniame dienraštyje „Draugas“, arba dukart per savaitę išeida-
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APIE LAISVINIMO ORGANIZACIJAS IR JŲ SPAUDĄ IŠEIVIJOJE KALBĖJĘS DR. JUOBANIONIS IR TREMTIES IR REZISTENCIJOS MUZIEJAUS VEDĖJAS DARIUS JUODIS,
AT KREI PĘS DĖ ME SĮ Į DE STRUK CI NIUS KGB VEIKS MUS IŠ EI VI JOS SPAU DOS AT ŽVIL GIU
ZAS

vusioje „Dirvoje“, arba savaitraštyje „Darbininkas“. O tie klausimai,
pvz., buvo tokie: ar leistina išeivijos
lietuvių krepšininkams vykti į sovietų okupuotą Lietuvą ir ten keliose rungtynėse sužaisti su Lietuvos
krepšininkais; ar galima išeivijos
lietuviams studentams išvykti į Vilniaus universitete vasarą rengiamus
kalbos ir kultūros kursus; ar galima
rengti iš Lietuvos atvykstančių menininkų koncertus išeivijos lietuviams? Juk visais atvejais tie žmonės, kurie vykdavo iš Lietuvos, ir
tie procesai, kurie išeiviams atvykus
vykdavo Lietuvoje, buvo griežtai
KGB prižiūrimi. Į Lietuvą iš Vakarų atvykdavo tik tie išeiviai, kuriems
Sovietų sąjunga suteikdavo vizas, o
tai jau reiškė bendradarbiavimą. Negalėjai jokių kontaktų neturėdamas
gauti sovietinės vizos. Apie tai buvo
sunku rašyti. Ir tik „Akiračiuose“ iš
pradžių buvo galima apie tai rašyti.
Žinoma, apie tai kalbėti reikėjo atsargiai, ne tiek bijant savųjų drausmės sargybinių, kiek nenorint pakenkti Lietuvoje pasilikusiems ar po
viešnagės Lietuvoje į JAV sugrįžtantiems. Bet „Akiračiams“ sustiprėjus
ir padaugėjus abipusiems kontaktams tarp išeivijos ir Lietuvos ir kiti
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laikraščiai, ypač „Draugas“, pradėjo
šią temą liesti ir ne taip dažnai cenzūruoti skaitytojų laiškus. Nors ir
tokių atvejų pasitaikydavo pakankamai. Todėl „Akiračiai“ turėjo darbo,
o polemika su „Draugu“ ir toliau liko viena mėgstamiausių „Akiračių“
temų“.
Mykolas Drunga atskleidė
praėjusio šimtmečio vidurio lietuviškųjų laikraščių ideologinį pasiskirstymą. Būta keturių gana skirtingų pakraipų: katalikiški, dažniausiai
vienuolijų leidžiami (marijonų dienraštis „Draugas“ Chicagoje ir pranciškonų savaitraštis „Darbininkas“
New Yorke, Brooklyne); tautiniai,
kartais vadinami vidurio srovės (tai
pirmiausia Clevelande ėjusi „Dirva“, leidžiama dukart per savaitę,
ir savaitraščiai – Chicagos „Sandara“ bei New Yorko „Vienybė“); socialdemokratiniai (pvz., dienraštis
„Naujienos“ Chicagoje ir savaitraštis „Keleivis“ Bostone).
„Šių grupių žmonės vieni su
kitais bendraudavo, jautėsi vienos
bendruomenės daliniai, nors jų leidiniai idėjiškai šiek tiek ir skyrėsi. Jie
sutarė, kad Lietuvą reikia laisvinti
nuo komunistų, – sakė M. Drunga. –
Ir štai reikia pažymėti – išeivijoje vi-
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sada buvo ir komunistų. Po pirmojo
pasaulinio karo lietuviai komunistai
sudarė didžiausią tautinę grupę visame Amerikos komunistų judėjime;
jie turėjo ir savo laikraščius: New
Yorko „Laisvę“ ir Chicagos „Vilnį“.
Jie save vadino „pažangiaisiais“.
Ypač Antrojo pasaulinio karo metais ir po to jie neturėjo jokių bendrų
reikalų su katalikais, sandariečiais
ir ypač socialdemokratais (tada vadinosi socialistais), kurie ginčijosi
su komunistais; jie nebuvo Lietuvių
Bendruomenės dalis... Po Antrojo
pasaulinio karo šis frontas vis mažėjo, nors komunistinė spauda išsilaikė
iki aštuntojo dešimtmečio. Tai įvyko
būtent dėl to, kad juos rėmė sovietinis Vilnius – straipsniais, o gal ir
pinigais. Būtų įdomu patyrinėti. Jų
bendradarbiai greitai seno, nes neturėjo absoliučiai jokios jaunimo pamainos. Vaikai ir vaikaičiai jų spaudos neskaitė, tuo tarpu iki šiandien
skaitomas ir palaikomas „Draugas“
(nors ir jo likimas jau atrodo nedžiugiai). Tai padėjo „Draugui“ sulaukti
100 metų, kad jis nuolat buvo katalikiškos krypties ir jo ne taip stipriai
kamavo vidiniai nesutarimai, kaip,
pvz., vidurio srovės ar kairiosios
spaudos, kuri blaškėsi tarp socialdemokratų ir komunistų. „Draugas“
visada turėjo stiprų finansinį pagrindą, stiprius redaktorius ir bendradarbius, o redaktoriai dažnai, bet ne
per daug dažnai keitėsi. ...Katalikai
nesivaidijo ir su katalikišku „Darbininku“, ir su kiek atskirai besireiškusiais Lietuvos vyčiais, senųjų ateivių palikuonimis, kurie jau silpnai
kalba lietuviškai“.
Anot M. Drungos, „Draugo“
stiprybė yra sugebėjimas burti katalikiškos mastysenos lietuvius, sutarti
su visais ir pateikti daugelį nuomonių bei informacijos.
Kanados lietuvių spauda
Kanados lietuvių spaudai buvo skirta antroji konferencijos sekcija ir perskaityti trys pranešimai.
„Tėviškės žiburių“ savaitraščio redaktorė Ramūnė Sakalaitė Jonaitienė atvykti negalėjo, bet jos pra-

tėvynėje

nešimas „Kanados lietuvių spauda“
buvo perskaitytas. Milda Danytė iš
Kanados kalbėjo tokia tema: „Imigrantų kartų kaitos procesas Kanados
lietuvių laikraščio „Nepriklausoma
Lietuva“ pirmaisiais leidimo metais
(1940-1951): istorinis ir ideologinis
kontekstas“; Šiaulių universiteto atstovė Regina Kvašytė buvo pasirinkusi siauresnę temą – jaunimas Kanados lietuvių spaudoje.
R. Sakalaitės Jonaitienės pranešimą tikimės pristatyti kitame numeryje, šiandien apsiribosite platesniu antrojo pranešimo pristatymu.
Prof. M. Danytė savo pranešime nupiešė platesnį laikotarpio, kada gimė
pirmieji Kanados lietuvių laikraščiai, vaizdą. Ji kalbėjo:
„Lietuviai Kanadoje gyvena jau nuo XX a. pradžios, bet truko apie 3 dešimtmečius, iki susidarė
reikalingos sąlygos kurtis laikraščiams, – sakė pranešėja. – Norinčių
skaityti lietuviškus laikraščius buvo
ir anksčiau, bet jų buvo per mažai ir
jie buvo priversti prenumeruoti įvairius Amerikos lietuvių laikraščius.
Trūko žmonių su pakankamu išsilavinimu, kad jie būtų galėję sudaryti
iniciatyvinę grupę. Tokių žmonių atvyko po 1926 m. perversmo Lietuvoje – 1926-1930 m. Jų pirmas bandymas buvo nesėkmingas. „Kanados
lietuvis“, kurio pirmas numeris išėjo
1929 m. spalio mėn., iš viso gyvavo tik 9 numerius. Jis nustojo eiti, kai redaktorius žurnalistas Jonas
Kuržentaitis buvo iškviestas į New
Yorką redaguoti „Vienybės“.
Gali būti, kad šis laikraštėlis
nesugebėjo pritraukti daugumos kanadiečių lietuvių. Steigėjai buvo labiau liberalūs, o Kanados lietuviai
buvo labiau socialistai arba katalikai, būręsi aplink bažnyčią. Pastarieji po daugelio metų bandymo 1928
m. pagaliau įsteigė Šv. Jono Krikštytojo parapiją ir jų visos lėšos bei
energija ėjo būtent į šį darbą. Sėkmingiau sekėsi komunistų būreliui,
kuris 1932 m. įsteigė laikraštį „Darbininko žodis“, vėliau tapusį „Liaudies balsu“.
„Kanados lietuvis“ buvo at-

spausdintas rotatoriumi, gana mėgėjiškas, o „Darbininko žodis“ buvo
spausdintas kaip tikras laikraštis ir
daug didesnis, su daugiau straipsnių. Ilgametis redaktorius Jonas
Byla tikino, kad laikraštis išsilaikė
iš prenumeratos ir aukų, bet aš esu
skaičiavusi išlaidas ir lyginusi su
pajamomis, iš ko tampa aišku, kad
komunistų partija – Kanados ar Lietuvos – nuolat turėjo jo leidimą remti. Kitaip nesueina galai. Laikraštis
turėjo savo skaitytojų ratą, ir ne tokį mažą. Kiti Kanados lietuviai to
laikraščio iš principo neskaitė, verčiau prenumeravo Amerikos lietuvių
laikraščius.
Paklausite, kodėl po „Kanados lietuvio“ nesisteigė naujas laikraštis? Ekonominės krizės sąlygomis
patys lietuviai vos išsilaikė.
Antrasis etapas prasidėjo visai
netikėtu istoriniu įvykiu – Lietuvos
okupacija 1940 m. Taip pat reikėtų
atsiminti, kad nuo 1939 m. Kanada
stojo į karą sąjungininkų pusėje ir
Kanados lietuviams jau sunkiau tapo
pasisakyti prieš komunizmą. Kanada
buvo karo stovyje.
...1940 m. išėjo „Nepriklausomos Lietuvos“ laikraštis. Pirmajame
numeryje buvo paskelbta, kad bus
laikomasi srovinio principo, kurio
iki šiol nė vienas laikraštis Amerikoje nedarė. Aišku, kad tuo buvo
siekiama atsiriboti nuo A. Smetonos
tautininkų partijos, kuri visoms be
išimties Kanados lietuvių partijoms
buvo nepriimtina, ir komunistų.
Laikraštis buvo kuklus – 23
psl. Tai straipsniai, eilėraščiai, laiškai, dažniausiai poleminiai, nukreipti prieš „Liaudies balsą“. Komunistai
gaudavo žinių iš Lietuvos, žinoma,
propagandinių, bet jie turėjo ką dėti.
„Nepriklausoma Lietuva“ neturėjo
jokių žinių. Laikraščiui trūko prenumeratų, rėmėjų ir pirmaisiais metais
jis išsilaikė tik iš steigėjų lėšų.
Trečiasis etapas – kai 1941 m.
„Nepriklausoma Lietuva“ persikelia
į Montrealį kartu su visu Kanados
lietuvių tarybos centru. Laikraštis
buvo atiduotas Montrealio skyriui.
Čia jis sustiprėjo. 1945 m. pradėjo

rašyti „dipukai“ iš Vokietijos stovyklų ir prašyti pagalbos. „Liaudies
balsas“ juos vadino Hitlerio šalininkais ir nusikaltėliais, o „Nepriklausoma Lietuva“ rašė, kad pabėgėlius
reikia šelpti, kad jiems reikia sudaryti sąlygas emigruoti į Kanadą“.
Tarp Lietuvos ir išeivijos
Po to, kai buvo pagerbti laikraščiai sukaktuvininkai, dar keturiose sekcijose buvo aptarta ir daugiau
išeivijoje ėjusių ir tebeinančių periodinių leidinių: Vokietijos pabėgėlių
stovyklose ėję „Žiburiai“, „Žvilgsniai“, JAV angliškai apie Lietuvą ir
lietuvius leidžiamas žurnalas „Lituanus“, skautų žurnalas „Mūsų Vytis“, tautinės minties savaitraštis
„Dirva“, iš išeivijos grįžusių „Akiračių“ kelias į Lietuvą ir kt. Apibendrinančiuose pranešimuose aptartos
muzikinės aktualijos JAV lietuvių
spaudoje, Lietuvos laisvinimo organizacijos ir jų spauda ir ypač auditoriją suaudrinusi tema – išeivijos
spauda ir KGB planai. Ta tema buvo
perskaityti net du pranešimai – Kristinos Burinskaitės (VU) ir Dariaus
Juodžio (Kauno tremties ir rezistencijos muziejus).
Vienareikšmiai galima pasakyti, kad KGB spaudą naudojo kompromituoti laisvinimo organizacijų
veiklą. Kadangi į išeivių spaudą buvo sudėtinga patekti, tai buvo veikiama okupuotos Lietuvos spaudoje ir,
žinoma, išeivių komunistų spaudoje.
Organizacijų veikėjai, ypač vadovai
ir ryškesnės asmenybės, buvo šmeižiamos, joms prikišami nusikaltimai
vokiečių okupacijos metais, iškreipiant arba falsifikuojant faktus. Bet,
anot D. Juodžio, KGB paskutiniuoju egzistavimo metu jau buvo tapusi biurokratine sovietine institucija,
kuri tik kūrė planus, bet kažką atsakingai veikti jau nebeturėjo noro.
Apie 1985-1987 m. KGB buvo nusigyvenusi kaip ir to meto ekonomika
bei kultūra.
„Reikia pagalvoti, ar vienu,
dviem, trim, dešimčia straipsnių
galima buvo sustabdyti VLIKo ar
nukelta į 13 psl.
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I. Degutienė - Punsko lietuvių viešnia

IŠEIVIJOS LIETUVIŲ Į LIETUVOS SEIMĄ IŠRINKTA IRENA DEGUTIENĖ, PIRMOJI SEIMO PIRMININKO PAVADUOTOJA, PUNSKE
LENKIJOS LIETUVIAIS, APTARĖ JŲ BĖDAS, KARTU ŠVENTĖ KOVO 11-ĄJĄ IR PATI PASISĖMĖ STIPRYBĖS

SUSITIKO SU

Kovo 11 d., iš karto po iškilmingo Seimo posėdžio, Seimo pirmininko pirmoji pavaduotoja Nepriklausomybės atkūrimo dienos nuvyko paminėti pas Lenkijos lietuvius
Punske. Prieš prasidedant šventinei
vizito daliai I. Degutienė, susitikusi
su Lenkijos Lietuvių Bendruomenės
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atstovais, aptarė aktualią Lenkijos
lietuvių padėtį. Kalbantis buvo prieita išvados, kad būtina pritraukti
kuo daugiau investicijų ir struktūrinės ES paramos į Lazdijų, Kalvarijų,
Marijampolės rajonus, kas tuo pačiu pasitarnautų ir pasienio regione
gyvenantiems Lenkijos lietuviams.
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Taip pat pabrėžta, kaip svarbu, kad
tampriai su bendruomene bendradarbiautų Lenkijoje reziduojantys Lietuvos diplomatai.
Bendruomenės atstovai atkreipė dėmesį, kad Lenkijos lietuvių, gyvenančių etninėse lietuvių
žemėse, problemos specifiškai skirtingos nei kitose užsienio valstybėse
gyvenančių lietuvių. To išskirtinumo
nevalia pamiršti bendrai koordinuojant visų užsienio lietuvių bendruomenių veiklą. I. Degutienės buvo
paprašyta apie tai priminti Ministrui
Pirmininkui, Užsienio reikalų ministrui ir naujajam Tautinių mažumų
ir išeivijos departamento vadovui.
I. Degutienė taip pat dalyvavo šv. Mišiose Punsko bažnyčioje,
padėjo gėlių ant partizanų kapų, dalyvavo minėjime-koncerte Punsko
lietuvių kultūros namuose. „Jūsų
nuoširdumas, atvirumas pakeri kiekvieną kartą, kai čia lankausi. Atrodo,
kad žodžiai „Lietuviais esame mes
gimę, lietuviais norime ir būt“ yra
sukurti Jums ir apie Jus“, – tardama
sveikinimo žodį perpildytoje salėje
sakė I. Degutienė.
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Valdovų rūmai – pilietinis projektas ar malda plytai?
Profesorius, Valdovų rūmų atstatymo entuziastas ir rašytojas Kazys Almenas sako, kad be Valdovų rūmų Katedros nė nebūtų, o tie, kurie tyčiojasi iš šių savo bendrapiliečių, branginančių Valdovų rūmų idėją, rodo savo infantiliškumą ir neturėtų vaizduoti, kad jie yra už pilietinės visuomenės sukūrimą. Tačiau profesorius įsitikinęs, kad
Lietuva tiesiog pasmerkta būti sėkminga valstybe. Kalbėjosi Neringa Lašienė.
– Valdovų rūmai – kontroversiškai vertinamas projektas. Jų atstatymo idėja plaukiojo dar sovietmečio laikais. 1975 m. pernelyg negarsinant ir prisidengiant restauravimo
programomis buvo atstatyta keletas
Žemutinės pilies ansamblio pastatų,
pvz., Arsenalas (dabar – Taikomosios dailės muziejus), o 1983 m. buvo
pasiūlyta suprojektuoti Nacionalinę
dailės galeriją atstatytuose Valdovų rūmuose. Prasidėjus Atgimimui
ši idėja vėl atgijo, ir Valdovų rūmai
pradėti minėti kaip valstybingumo
simbolis. Lėšas rūmų tyrimams ir
jų atstatymui ėmėsi rinkti prof. Česlovo Kudabos vadovaujamas Lietuvos kultūros fondas, tyrėjams padėti
rinkdavosi savanoriai talkininkai, o
1993 m. buvo įkurtas Pilių tyrimo
centras „Lietuvos pilys“. Taigi Valdovų rūmai buvo vienas iš simbolių,
kurie tautiškai, patriotiškai nusiteikusiems žmonėms buvo labai svarbus, tarsi galybės grįžimo ženklas. O
dabar jau jis, įgijęs visai kitą konotaciją, neva tai vos ne pagal saldainių
dėžutės piešinį statomas betoninis
monstras. Balsai, ginantys Valdovų
rūmus, vis tyla, juos, jų idėją ginti
tarsi ne prestižas, pasisakydamas už
Valdovų rūmus tarsi iškrenti iš intelektualų lauko. Valdovų rūmai vietoj
didybės ženklo tapo susipriešinimo
ar net patyčios iš patriotizmo, pilietinės savivokos kaitos simboliu.
Valdovų rūmai iliustruoja gilią mūsų žmonių bėdą. Slidžiausias
dalykas yra, kai nemėgsti pats savęs,
iš nevisavertiškumo kompleksų kyla
įvairių visuomeninių bėdų, įskaitant
ir agresyvumą. Gal pasąmonėje manoma taip – na, aš lietuvis, ne koks
prancūzas, bet, jei bandysiu viešai
paneigti savo lietuvišką dalį, tai gal

kiti mane mieliau priims, būsiu arčiau išsvajotos Europos. Dėl Valdovų rūmų galima turėti įvairių nuomonių, bet ta grupė žmonių, kurie tyčiojosi iš Valdovų rūmus remiančių,
parodė būtent savo infantiliškumą.
Deja, jie buvo pakankamai įtakingi
ir sugebėjo tas patyčias paversti „intelektualumą“ imituojančia mada.
Stengdamiesi būti „europiečiai“ jie
nusižengė vienai iš esminių europiečio elgesio taisyklių – nedera tyčiojotis iš simbolių, kurie yra brangūs
kitiems. Žinoma, tokių atvejų pasitaiko ir Vakarų Europoje. Taip elgiasi kai kurie kraštutiniai radikalai
bei tie, kurie stengiasi bet kokiomis
priemonėmis į save atkreipti dėmesį.
Sakykim, tie, kurie tyčiojasi iš religinių simbolių ir vadina tai menu ar
laisvės išraiška. Dalis antisemitizmo
irgi yra šio pobūdžio. Kartais žydus niekina ar nekenčia net tie, kurie gyvenime jų nebuvo susitikę, bet
žino, kad dėl to bus sujudimas, bus
atkreiptas dėmesys, todėl užsiriša
svastiką ar ja pamojuoja. Patyčios,
kaip infantiliškumo komponento, be
abejonės yra.
– Taigi Valdovų rūmai vis
dėlto simbolis?
– Ne visai tinkamas klausimas. Joks simbolis neegzistuoja kaip
raudona spalva arba kaip trikampis,
tai mūsų sąmonės sukurtas reiškinys. Tai, kas simbolis vieniems, kitiems gali juo nebūti. Todėl derėtų
klausti, nuo kada ir kokiam skaičiui
žmonių Valdovų rūmai buvo ir yra
simbolis. Jau 1831 metų sukilėliams
tai buvo simbolis, vienas iš jų programos punktų buvo rūmus atstatyti.
Sukilėliai stojo prieš carą, o caro laikais Valdovų rūmai ir buvo nugriau-

KAZYS ALMENAS
ti, tad liko tiesioginė simbolinė sąsaja. Per Atgimimą Valdovų rūmai taip
pat buvo vienas iš svarbių simbolių,
jų atkūrimui buvo renkamos lėšos.
Po Nepriklausomybės atgavimo ta
tradicija tęsėsi, sukurtas fondas, iki
šios dienos surinkta keletas milijonų
litų, žmonės prisidėjo, aukodami laiką ir pastangas. Ar yra dar koks kitas
projektas Lietuvoje, kuriam visuomenė būtų paaukojusi tiek lėšų; kuriame būtų darbavęsi tiek savanorių?
Šiems žmonėms ir daugeliui jiems
pritariančių tai yra valstybingumo
simbolis. Nėra sunku sukarikatūrinti tiek žmones, tiek idėjas. Pilietinė
visuomenė susidaro iš žmonių, kurie dėl tam tikrų savo idealų aukoja
savo pastangas, pinigus. Tie, kurie
tyčiojasi iš šių savo bendrapiliečių,
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VALDOVŲ

RŪMAI

VILNIUJE KYLA

bent neturėtų vaizduoti, kad jie yra
už pilietinės visuomenės sukūrimą.
– Nemanau, kad vien dėl
mados taip keitėsi nuomonė dėl
Valdovų rūmų...
– Valdovų rūmai buvo vienas
iš istorinę tradiciją turinčių ir per
Atgimimą realybe tapusių pilietinės visuomenės projektų. Jis turėjo
unikalią galimybę tapti vienijančiu
projektu. Ypač svarbus jis galėjo būti kūrybinei Lietuvos bendruomenei.
Prie jo savo kūrybinėmis pastangomis būtų galėję prisidėti dailininkai,
skulptoriai, architektai ir visa kūrybinė inteligentija. Deja, racionalus,
inteligentiškas diskursas šia tema
neįvyko. Viršų paėmė šaipūnai, tai
tapo mada ir iš esmės nutraukė racionalų dialogą. Kadangi finansai
buvo paskirti, projektas vyko toliau,
bet jau be normalaus diskurso. Pagal
seną inerciją vadovavimą projektui
perėmė nomenklatūrinė grupė. Visų
pirma, tame dialoge nebegalėjo dalyvauti visuomenė, antra, jį vykdę
architektai sugebėjo idėjos įgyvendinimą apgadinti. Jie sumanė, kad
jei rūmai atstatomi nuo nulio, reikia
būtinai parodyti, kad tai muliažas,
nebe vertybė. Vertybė yra pamatai.
Nesiimu vertinti jų motyvacijos, gal
jie išties nuoširdžiai stengėsi būti
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modernūs, bet tos „modernizacijos“
pakenkė pietinių rūmų įvaizdžiui.
Naudodamiesi tuo pretekstu, kad
originalūs pamatai turi būti matomi
ne tik iš kairės ir dešinės, bet taip pat
ir iš viršaus (paklauskime, kokiame
pastate pamatai matomi iš viršaus?)
jie „pakabino“ pietinį korpusą ant
betoninių stulpų, pirmo aukšto grindyse suprojektavo skylių ir netgi iš
lauko prikūrė šiltnamius primenančių vitrinų. Mano, kaip ir daugelio
kitų, nuomone, simbolinio pastato
esmė yra įvaizdis, tas įvaizdis yra
kompromituojamas siekiant „modernumo“. Na, tai šaukštas deguto.
Svarbiausia, kad rūmai stovi, vėliau
tas klaidas bus galima ištaisyti. Nereikės, manau, nei dvidešimties metų, ir tie dabartiniai „modernumai“
atrodys labai jau senamadiški…
– Nepasitenkinimas kyla ir
dėl nežinia kaip ir kokios vertės
perkamų daiktų Rūmams, nors
iki šiol nėra aiškios vizijos, kas ten
bus. Akivaizdu, kad ne Nacionalinė dailės galerija.
– Ar tų senienų pirkimas gerai, ar blogai, galbūt reikėjo palikti spręsti platesniems visuomenės
sluoksniams, ne tik muziejininkams.
Gal jie pripirko gerų daiktų, gal už
gerą kainą, nemenkinu jų, kaip spe-
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cialistų, sugebėjimų. Tačiau muziejų
mums netrūksta. Valdovų rūmai ne
tos paskirties. Ten galėjo (ateityje,
manau, taip bus) kabėti specialiai
nutapyti paveikslai, atspindintys
Lietuvos istoriją, o ne kokį Italijos
vaizdelį. Baldai galėjo būti padaryti
Lietuvos meistrų, o ne kokio senovės
dailidės iš Švarcvaldo. Teigiama, kad
tai „autentika“. Puiku, eksponuokite
tą „autentiką“ muziejuose. Kas atsitinka, kai Valdovų rūmų salėje pastatoma kokia „autentiška“ seniena, už
kurią sumokėta gal pusę milijono?
Atsakymas aiškus – erdvė aplink tą
objektą atimama iš žmonių veiklos.
Ji privalo būti saugoma. Kaip gražiai bevadinsi, ji tampa „muziejine“.
Č. Kudabos, ir ne tik jo, vizija buvo,
kad Valdovų rūmai bus visų Lietuvos piliečių rūmai, plačiai prieinami,
plačiai naudojami. Šią diskusiją kol
kas nutraukė jau minėtos šių laikų
šaipūniškos „mados“ ypatybės, bet
rūmai stovės šimtmečius. Ateis laikas, ir diskutuojama bus racionaliai,
jau turint šiokios tokios patirties. Jei
jau tikrai norime būti „europiečiai“
ir „modernūs“, tai turėtume pastebėti, jog toje pačioje Europoje jau keičiasi ir muziejų samprata. Autentika
– savo keliu, ją galima apsaugoti ir
archyvuose, o muziejų paskirtis yra
suteikti informaciją. Geras muliažas
šia prasme yra geriau, negu autentiška plyta. Tačiau muziejaus kūrimas
šioje vietoje yra primityvaus romantinio pagoniškumo apraiška. Mes
esame postmodernistinės visuomenės žmonės, dirbame kompiuteriais,
o meldžiamasi XVI a. plytai. Pagaliau – plyta yra plyta.
Tačiau kiek laiko išeikvota, kiek kūrybinio ar valstybinio
džiaugsmo atimta! Valstybiniai simboliai yra tam, kad keltų džiaugsmą,
kad jais jaustum pasitenkinimą, pasididžiavimą.
– Gal nepasitenkinimas kyla
ir dėl to, kad Valdovų rūmai užgožia kitą svarbų daliai Lietuvos piliečių simbolį – Katedrą?
– Kodėl? Katedra stovi ten,
kur ji stovi?

tėvynėje
– Šventykla ten stovėjo dar
ikikrikščioniškaisiais laikais.
– O kodėl ji ten stovėjo? Todėl, kad šalia – valdovų pilis. Viduramžių Europoje katedros buvo statomos prie ar netoli valdovų rūmų.
Vilniuje netrūksta vietų, kur galima
statyti dideles bažnyčias, Šv. Jonų,
Bernardinų, Šv. Mikalojaus bažnyčios pastatytos ant gero grunto, jos
ir stovi. Žemutinė pilis buvo statoma ant kietos žemės iškyšulio – nuo
kalno į pelkę. Aplink kalną tekėjo
Vilnelė, iš Odminių gatvės pusės –
Kačerga, kuri ir dabar teka, tik po
žeme, o aplinkui tęsėsi gili pelkė.
Gera gynybinė vieta, užtat pilį čia
ir statė. Piliai kieto grunto pakako,
tačiau prie jos, o ne kur kitur, privalėjo stovėti ir katedra. Jai vietos ant
kieto grunto nepakako, todėl teko
kalti į pelkę stulpus, ant jų katedrą
ir statyti. Užtat tos katedros ir griuvo. Jei pastatas griūva, aiškiai vieta
netinkama, bet ją vis atstatinėjo toje pačioje vietoje. Paskutinė sugriuvusi buvo aukštesnė už dabartinę.
Barokinė Katedra, Šv. Kazimiero
koplyčia yra jos dalis. Yra istorinis
nesusipratimas teigti, jog Valdovų
rūmai netinka prie Katedros. Anaiptol, Katedra ten nestovėtų, jei nebūtų
Žemutinės pilies. Be Žemutinės pilies jos vieta nepaaiškinama, kaip,
beje, ir Senamiesčio, kurio pagrindinė – Pilies – gatvė, pavadinta ir išplanuota taip todėl, kad vedė būtent
į pilį. Vilniuje, kaip ir daugelyje kitų
viduramžių Europos miestų, religinė
ir pasaulietinė valdžia privalėjo būti
arti viena kitos. Taigi Žemutinės pilies atstatymas užpildo prieš tai Vilniuje žiojėjusią istorinę tuštumą.
– Kaip čia nutinka, kad Lietuvoje entuziazmas imtis kokio
nors projekto išblėsta ir lieka „tik
verksmai ir dantų griežimas“? Todėl klausimėlis, kaip sakoma, ne
į temą. Minėjote apie savinieką,
būdingą daliai Lietuvos piliečių.
Ar šiųmetiniai sausio įvykiai nėra tos pačios prigimties, kaip ir
tyčiojimasis iš simbolių? Žmonės
išsirinko valdžią, savo atstovus.

Nė mėnesiui nepraėjus jau ja nepatenkinti. Patys išrenka, taigi yra
patys prieš save?
– Esu inžinierius, ne psichologas, tačiau šiuo atveju daug psichologinio įžvalgumo nereikia. Esame
nepatenkinti ne savo kraštu, ne savo
istorija, o savimi. Istoriją turime ilgą, permainingą ir įdomią, o kraštą
turime puikų. Gyvename žmogaus
poreikius gerai tenkinančioje klimato zonoje, turime daug visiems prieinamos gamtos, pakankamai gėlo
vandens. Paimkime Belgiją, Olandiją ir Liuksemburgą, visos jos su-

tilptų į Lietuvą. Teritorija tad panaši,
klimato juosta panaši, tik gyventojų
ten beveik dešimteriopai daugiau.
Tai reiškia, kad gryno oro, miškų,
ežerų, pievų ir upių lietuvis turi dešimteriopai daugiau, negu tie Europos senbuviai. Erdvės ten nepadaugės, o visa kita – valdymo formas,
informaciją, techniką – mes galime
perimti ir išties esame daug perėmę.
Tereikia truputį realistinio supratimo, trupučio kantrybės ir geranoriškumo. Esu įsitikinęs, jog Lietuva yra
tiesiog pasmerkta būti sėkminga Europos valstybė.

Pilietybę išsaugoti bus paprasčiau
LR Vyriausybė, siekdama
Lietuvos piliečiams sumažinti administracinę naštą, pakoregavo teisės į
Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo patvirtinančių dokumentų
išdavimo tvarką.
Sprendimu atsisakyta reikalavimo asmenims pateikti dokumentą,
patvirtinantį sumokėtą valstybės rinkliavą už teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimo išdavimą. Šį dokumentą reikės
pateikti tik konsulinėms įstaigoms,
kurioms jis yra svarbus tuomet, kai
šis mokestis sumokamas banko pavedimu, nes atskirose užsienio valstybėse nėra pakankamai išplėtota
elektroninė bankininkystė ir ilgesni

bankinių pavedimų vykdymo terminai.
Taip pat nutarta, jog prašymas
išduoti teisės į Lietuvos Respublikos
pilietybę išsaugojimo pažymėjimą
kartu su prie jo pridedamais dokumentais bus priimamas tik tada, kai
asmuo sumokės valstybės rinkliavą
arba konsulinį mokestį.
Sprendime nurodyta, jog užsienio valstybėse išduoti dokumentai
turi būti legalizuoti arba patvirtinti
pažyma, įrodančia, jog dokumentas
yra išduotas valstybės kompetentingos institucijos ar pareigūno ir yra
oficialus toje valstybėje, bei išversti
į lietuvių kalbą..
LRV inf.

atkelta iš 3 psl.
„Santaros-Šviesos“ veiklą? – klausė prelegentas. – Tai buvo nerealu.
Stalino epochoje, kada saugumas
galėjo įsilaužti į redakciją ar fiziškai
sunaikinti žmones, tada galima buvo
sukelti momentinį efektą. O vėliau
KGB jau buvo praradusi savo analitinį mąstymą ir tapusi eiline sovietine biurokratine įstaiga“.
Konferencija baigėsi diskusija, kurios metu pasiginčyta dėl pačios „išeivijos“ sąvokos. Vieniems
šis žodis atrodo gražus ir prasmingas, kitus, būtent po Antrojo pasaulinio karo į Vakarų tremtį nuo okupacinio režimo pasitraukusiuosius,
jis žeidžia.

„Mes neišėjome savo noru, mes nesame išeiviai, – sako jie.
– Mes esame užsienyje gyvenantys
lietuviai“.
Konferenciją moderavo patys
jos rengėjai – Išeivijos instituto direktorius prof. Egidijus Aleksandravičius, moksliniai bendradarbiai dr.
Dalia Kuizinienė, dr. Giedrius Janauskas, dr. Linas Saldukas, dr. Ilona Bučinskytė.
Gausi konferencijos medžiaga bus prieinama ir platesniam ratui,
nes bus atspausdinta Išeivijos instituto leidžiamame periodiniame leidinyje „Oikos“.
Audronė V. Škiudaitė

2009 Balandis / Pasaulio lietuvis

13

tėvynėje

Mokslinė konferencija – lietuvių kariai išeivijoje

KONFERENCIJOS DALYVIAI

VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIENAUJAUSIŲJŲ LAIKŲ KARYBOS ISTO RI JOS SKY RIAUS VE DĖ JAS A L GIR DAS
MARKŪNAS
JAUS

2008 m. lapkričio 27 d. Lietuvių išeivijos institute (S. Daukanto
g. 25, Kaunas) vyko mokslinė konferencija „Lietuviai kariai išeivijoje“.
Konferenciją organizavo Vytauto
Didžiojo universiteto Lietuvių išeivijos institutas ir Karo istorijos cen-
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tras, rėmė Lietuvių fondas.
Lietuvių karių išeivijoje veikla iki šiol nebuvo plačiau tyrinėta
kaip Lietuvos kariuomenės istorijos
dalis, tautinės ir pilietinės pozicijos
reiškinys. Iki šiol sukaupta nemaža
atsiminimų bei istorinių tyrinėjimų,
skirtų išeivijos karybai; jų pristatymas konferencijoje turėtų paskatinti
tolesnius šio unikalaus reiškinio tyrimus.
Konferencijoje dalyvavo Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos
aviacijos muziejaus,Vytauto Didžiojo karo muziejaus, Lietuvos šaulių
sąjungos, Gen. J. Žemaičio Lietuvos
karo akademijos ir kt. istorikai.
Prof. E. Aleksandravičius,
atidarydamas konferenciją, pabrėžė
asmenybių misijos istorijos raidoje
svarbą. Sveikindamas konferencijos
dalyvius profesorius pabrėžė šios temos tyrinėjimų trūkumą, pabrėžė jų
būtinumą.
Pranešėjas doc. dr. V. Rakutis
apžvelgė išeivijos karo istorikų plk.
Oskaro Urbono, plk. Kazio Ališausko, Antano Rukšos, Vytenio Statkaus, Stasio Dirmanto indėlį Lietuvos istorijos terminologijos formavimui,
tyrinėjimams, buvusiems
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atsvaros tašku Lietuvos atkūrimo
procese. Diskusijos metu pasiūlyta
tolesniuose tyrinėjimuose atkreipti
dėmesį į organizacijų, rėmusių šių
žmonių veiklą, ryšius, išeivijos istorikų bibliografijos platesnį naudojimą mokslinėje apyvartoje, ieškoti
kultūros ir karybos, kaip galimų sudėtinių dalių, sankirtos taškų istorijos tėkmėje.
V. Orlov pranešime „Lietuviai
kariai Rusijoje po Pirmojo pasaulinio karo“ apžvelgė lietuvių karių likimą Sibire po Pirmojo pasaulinio
karo suformuotoje divizijoje. Pasak
pranešėjo, „Rusijoje suformuotuose
pulkuose būdavo ne daugiau kaip 50
tarnavusių lietuvių, o Kaukazo fronte jų beveik nebuvo. Aktyviausiai
lietuvių dalinių formavimo procesai
vyko 12-ojoje armijoje, kur 1917 m.
rugpjūtį tarnavo 4214 lietuvių karių
ir 48 karininkai, tarp jų – pora pulkininkų. Šioje armijoje lietuvių buvo
daugiausia 3-ajame pontonų batalione (apie 500), kadaise dislokuotame
Kauno tvirtovėje. Šios armijos vadovybė davė leidimą formuoti lietuviškus dalinius ir netrukus buvo planuotas suformuoti Lietuvių dragūnų
divizionas, atskirasis lietuvių batalionas Vitebske, atsargos lietuvių batalionas Smolenske“. Istoriografija,
atsiminimai apie lietuvių karius apsiriboja paminėjimais apie jų buvimą Omske suformuotame batalione,
lietuvių-rusų pulke, lenkų šaulių batalione. Archyvinė medžiaga, pasak
pranešėjo, dar laukia tyrinėtojų.
Lietuvos aviacijos muziejaus
istorikas Gytis Ramoška apžvelgė
„Amerikos lietuvių karių po Pirmojo
pasaulinio karo“ likimus. Autorius
pranešime pažymi, jog Pirmojo pasaulinio karo metu JAV kariuomenėje ir laivyne tarnavo apie 35 000
lietuvių (nemaža dalis – savanoriai),
iš kurių apie 7000 žuvo. Pranešėjas
apžvelgė Lietuvos vyriausybės sumanymą sudaryti Amerikos lietuvių
brigadą, su šios idėjos įgyvendinimu
susijusius rūpesčius ir nesklandumus: lietuvių organizacijų „Susivie-
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ŠAULIŲ
ŠIRVINSKAS

SĄ JUN GOS VA DAS

JUOZAS

nijimas Amerikos lietuvių kareivių“
ir „Lietuvos laisvės sargų“ veiklos
koordinavimą, šio sumanymo neįgyvendinimo priežastis dėl pinigų stokos užtikrinant savanorių Amerikos
lietuvių savanorių grįžimą į Lietuvą
ir stojimą į Lietuvos kariuomenę,
nors norinčiųjų netrūko. Iš planavusių vykti į Lietuvą 2000 savanorių vos keletas, dažniausiai keliavusių savo lėšomis, pasiekė Lietuvą ir
įstojo į kariuomenę. Vieni iš tokių
patriotų buvo S. Darius, Zamkus,
Jasinskas. Nors ir nepavykus šios
idėjos įgyvendinti, Amerikos lietuviai rėmė Lietuvą pinigais, ieškojo
diplomatinių priemonių ir būdų patraukti JAV diplomatų ir vyriausybės
dėmesį į nepriklausomybę paskelbusią Lietuvą, suteikti jai reikiamą pagalbą.
„Šaulių“ organizacijos veiklą
1953-1954 metais išeivijoje apžvelgęs Lietuvos Šaulių sąjungos vadas
Juozas Širvinskas konstatavo, jog
ši tema nepakankamai ištyrinėta, ją
plačiau atskleisti būtų galima nagrinėjant DP stovyklų veiklą, surinktą
memuarinę medžiagą, atidžiau peržvelgiant JAV lietuvių tuometinę
spaudą. Pranešėjas atkreipė dėmesį,
jog Šaulių organizacijos veiklai iš-

eivijoje darė įtakos Vest Badene įsikūrusios DP stovykloje subrandintos
idėjos ir mintys.
Giedrius Globys pranešime
„Tėvynės gynimo idėjos lietuvių
skautų veikloje išeivijoje“ netradiciniu, gyvu ir raiškingu pranešimu
leido konferencijos dalyviams „sudalyvauti“ partizaninį judėjimą ir
jų patirtas išlikimo pamokas Lietuvoje primenančiame išeivių lietuvių
skautų edukaciniame žaidime. Pasak
pranešėjo, šis partizaninės kovos
inscenizacinis žaidimas sudrausmino ne vieną išeivių lietuvių šeimose
augusį paauglį, skiepijo jiems Lietuvos patriotiškumą, moralines vertybes. Žaidimas tapo alternatyva,
siūloma jaunuoliams vietoj žalingų
įpročių ir pramogų.
Vytauto Didžiojo karo muziejaus Naujausiųjų laikų karybos
istorijos skyriaus vedėjas Algirdas
Markūnas savo pranešime atskleidė Lietuvos kariuomenės karininkų
likimus DP lageriuose 1944-1949
metais. Pranešėjas apžvelgė plačią
Antano Rėklaičio, Petro Šeškausko,
Andriaus Butkūno-Butkaus ir daugelio kitų karininkų veiklą perkeltųjų
asmenų stovyklose, oficialiose įstaigose, visuomeninėse organizacijose.
Pranešėjas pristatė Vytauto Didžiojo
karo muziejaus leidinį „Lietuvos kariuomenės karininkai priverstinėje
emigracijoje Vokietijoje 1944-1949
m.“ (Kaunas, 2008), kuriame autorius plačiai ir išsamiai išdėstė šia tema surinktą medžiagą.
Aušros Jurevičiūtės, Vytauto Didžiojo karo muziejaus istorikės, pranešimas „Lietuviai kariai
svetimose kariuomenėse“ nukėlė
dalyvius į 1944-1990-uosius metus. Pranešime, remiantis pačių karių atsiminimais, apžvelgtas lietuvių
karių dalyvavimas Sovietų sąjungos
kariuomenės vykdomosiose karinėse
operacijose Afganistane, Vietname,
taip pat aptartas lietuvių karių dalyvavimas kitoje barikadų pusėje – Vakarų pasaulio kariniuose veiksmuose
Korėjos kare, kovojant su komunizmu, Vietname, pasidalinta surinkta
informacija apie lietuvius prancūzų

svetimšalių legione ir kt.
Dr. Algirdas Vincas Kanauka, konferencijoje atstovavęs gen. J.
Žemaičio Lietuvos karo akademijai,
savo atsiminimų pagrindu skaitė intriguojantį, emocingą, apmąstymus
skatinantį pranešimą „Lietuviai JAV
kariuomenėje po Antrojo pasaulinio
karo“. Remdamasis germanų filologija, filosofija, asmenine patirtimi,
prelegentas pasidalijo mintimis apie
Lietuvos nepriklausomybės praradimo momentą, lietuvių DP stovyklą,
JAV lietuvių visuomeninį bei profesinį gyvenimą, patriotizmą.
Konferencijoje
„Lietuviai
kariai išeivijoje“ nagrinėtos temos
buvo įdomios savo įvairiapusiškumu, problematika, apėmė opiausius
Lietuvos istorijos momentus, tokius
kaip pirmasis ir antrasis pasauliniai
karai, Lietuvos okupacija, Nepriklausomybės atgavimas bei su tuo
susiję pokyčiai. Pastebėta asmenybių įtaka istorijoje, leidžianti sutelkti jėgas, susikaupti darbui, siekti išsikeltų tikslų, atsiskleidė patriotiški
lietuvių išeivių siekiai garsinti savo
tėvynę svetur ir dirbti jos labui.
Estela Gruzdienė
VDU Karo istorijos centro
jaunesnioji mokslo darbuotoja

ALGIRDAS
VINCAS
KANAUKA
(GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS
KA RO AKA DE MI JA )
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tėvynėje

„Aukso paukštė“ nutūpė į ,,Spindulio“ rankas
1999 metais Lietuvos liaudies
kultūros centras ir Pasaulio lietuvių
dainų švenčių fondas įsteigė geriausių mėgėjų meno kolektyvų ir jų vadovų metų nominacijas. Nuo 2007
metų pretenduoti į „Aukso paukštės”
nominaciją gali ir kitose pasaulio
valstybėse veikiančių, lietuvišką kultūrą ir meną puoselėjančių išeivijos
lietuvių bendruomenių meno kolektyvai, todėl steigėjų gretas papildė
Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės.
Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo dieną – Kovo 11-ąją už
Lietuvos nacionalinės kultūros ir
dainų švenčių tradicijos puoselėjimą „Aukso paukštės” statulėlė buvo
įteikta išeivijos šokių ansambliui iš
Los Angeles (JAV) „Spindulys” ir jo
vadovei Danguolei Razutytei Varnienei.
„Simboliška,
kad
šiemet
„Aukso paukštė“, vaizdžiai tariant, „nutūpia“ į Los Angeles Lietuvių Bendruomenės šokių ansamblio „Spindulys“ vadovės rankas
būtent Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo dieną. Šio kolektyvo, šiemet švenčiančio 60-ies metų sukaktį,
veikla įprasmina tauriausias lietuvių
tautos vertybes – patriotizmą, meilę
savo kultūrai, papročiams ir tradicijoms. Vertybes, kurios kartu su nenumaldomu laisvės troškimu atvedė
mus į Kovo-11-ąją“, – sveikindamas
spinduliečius“ kalbėjo Tautinių mažumų ir išeivijos departamento generalinis direktorius Arvydas Daunoravičius.
Garbės ir pripažinimo ženklas
– „Aukso paukštės“ statulėlė įteikta
jau 10-tą kartą, iš viso jų išdalinta
194 (114 suaugusiųjų ir 80 vaikų kolektyvams) – labiausiai nusipelniusiems šalies mėgėjiškiems folkloro,
liaudiškos muzikos, vokaliniams ansambliams, choreografijos grupėms,
chorams, mėgėjų teatrams ir pučiamųjų instrumentų orkestrams.
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DANGUOLĖ RAZUTYTĖ VARNIENĖ

Man mama paliko ne namą ar pinigų, o „Spindulį“
Kristinos Gadeikytės pokalbis su Los Angeles (JAV) Lietuvių Bendruomenės šokių ansamblio „Spindulys” vadove Danguole
Razutyte Varniene.
– Jūsų vadovaujamas kolektyvas „Spindulys“ laimėjo „Aukso
paukštę“. Ką Jums tai reiškia?
– Tiek aš, tiek mano kolektyvas, gavęs šį apdovanojimą, jaučiamės labai pagerbti. Tai įrodymas,
kad einame teisingu keliu, kad mūsų veikla vertinama ir Amerikoje, ir
Lietuvoje.
– Papasakokite plačiau, kaip
buvo įkurtas „Spindulys“, kokie
kolektyvo ateities planai?
– Mano mama buvo mokytoja. Ji žinojo, kad jaunimui reikia ir
šokti, ir dainuoti, ir vaidinti. Tačiau
svarbiausia – neleisti jaunimui pamiršti lietuvių kalbos ir papročių.
Taip ir atsirado ansamblis „Spindulys“. Tai įvyko 1949-aisiais Los Angeles, kai Lietuva dar buvo okupuota, tad vienas pagrindinių ansamblio
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tikslų – augti ir padėti Lietuvai atgauti nepriklausomybę. Šiemet kaip
tik švenčiame jubiliejų – „Spindulio“ įkūrimo šešiasdešimtmetį.
Kai tėvai miršta, savo vaikams
dažniausiai palieka kokio nors turto.
Man mama paliko ne namą ar pinigų, o „Spindulį“. Todėl juo rūpintis
– mano pareiga. Šis darbas ne tik vadovavimas ansambliui, bet ir leidyba: esame išleidę kelis video įrašus
su vaikiškomis dainelėmis, taip pat
knygą apie ansamblio istoriją. Turime ir daugiau planų, tačiau nesu tikra, ar juos visus pavyks įgyvendinti.
Kadangi turiu du vaikus – sūnų ir
dukrą – tikiuosi pavyks tęsti šią tradiciją. Žinoma, aplinkiniai daugiau
tikisi iš mano dukters, tačiau kol kas
ji nesutinka perimti vadovavimo.
Bet mano sūnus Valdas pasirinko
pedagogo specialybę, todėl, manau,

tėvynėje
kad šią tradiciją tęsiu jam padedant.
Jis geriausias mano patarėjas visais
su kolektyvu susijusiais klausimais.
– Žinia, jaunus žmones labai
sunku sudominti tautiniais šokiais
ir dainomis. Kaip Jūs sugebėjote
pritraukti tiek daug jaunimo?
– Jeigu tėvai nuo mažų dienų
savo vaikus mokė lietuvių kalbos,
patraukti nėra sunku. Vaikai įpranta
turėti dvi tapatybes: nuo pirmadienio
iki penktadienio jie – amerikiečiai,
nuo penktadienio iki sekmadienio –
lietuviai. Šokdami tautinius šokius ir
dainas mes išreiškiame savo priklausomybę Lietuvai.
Naujosios kartos migrantų
vaikus patraukti sunkiau. Jie kažkodėl stengiasi būti labiau amerikiečiai, sakyčiau, netgi išstumti
lietuvišką pradą iš savo gyvenimo.
Galbūt jie jaučia nuoskaudą gimtajai šaliai dėl nepateisintų lūkesčių,
todėl ir nenori puoselėti lietuviškų
tradicijų? Tačiau mes esame tolerantiški. Jei žmogus ateina, mes jį priimam. Nesvarbu, kokio jis amžiaus
ar pažiūrų.
– Ar „Spindulio“ pasirodymai sulaukia vietinių amerikiečių
palaikymo?
– Labai džiaugiuosi galėdama
pasakyti, kad amerikiečius labai domina mūsų tautiniai šokiai ir dainos.
Jei vyksta kokie nors dainų ar šokių
festivaliai, „Spindulys“ visada kviečiamas dalyvauti. Mes didžiuojamės, kad būdami amerikiečiai galime dainuoti lietuviškas dainas. Ir tą
didžiavimąsi savo šalimi stengiamės
pademonstruoti visiems, kad žmonės
suprastų, jog esame ne iš Lenkijos ar
Rusijos, bet iš Lietuvos. Tai buvo
ypač svarbu okupacijos metais, kuomet mūsų šalies pavadinimą žinojo
retas amerikietis. Galiu pasidžiaugti, kad šiuo metu padėtis pasikeitė ir
viešų pasirodymų dėka mūsų šalies
vardas gerokai išpopuliarėjo.

PO

AP DO VA NO JI MO : ( IŠ DE ŠI NĖS )

TMID GEN. DIR. A. DAUNORAVIČIUS, „SPINDANGUOLĖ RAZUTYTĖ VARNIENĖ, LIETUVOS LIAUDIES KULTŪROS
CEN TRO DI REK TO RIUS S AU LIUS L IAU SA , LR P RE ZI DEN TO PATA RĖ JAS IŠ EI VI JOS KLAU SI MAIS ....
DU LIO “ VA DO VĖ

čiasi išeivijos lietuviai atvykę į savo tėvų šalį.
– Pirmą kartą dainų šventėje dalyvavome 1994-aisiais, kai tik
atsirado galimybė atvykti į Lietuvą.
Nuo tada nepraleidžiame nė vienos
dainų šventės. Labai džiaugiuosi, kad ši tradicija taip intensyviai
puoselėjama. Dalyvavimas dainų
šventėje – tai galimybė ne tik pademonstruoti savo meistriškumą, bet
ir pamatyti gimtąjį kraštą. Kai kurie
mano kolektyvo nariai dar nėra buvę
Lietuvoje, todėl tūkstantmečio dainų
šventės metu jie pirmą kartą pamatys savo tėvų žemę.
– Ar svarbi dainų šventė
šiuo sunkmečio laikotarpiu?

–Žinoma taip! Jaunimas turi
judėti, šokti, dainuoti, bendrauti. Jeigu jie turi progą pabūti su visa tauta,
jie nepamirš to visą likusį gyvenimą.
Galbūt tai skamba kiek idealistiškai,
tačiau galiu šiuos teiginius patvirtinti „Spindulio“ patirtimi: būtent
šokiai ir dainavimas ne repeticijų salėje, o su žmonėmis dainų švenčių ar
festivalių metu ne tik suvienijo kolektyvą, bet ir neleido pamiršti tautinių tradicijų bei lietuvių kalbos. Tai
ypač svarbu emigrantams, kuriems
svetimoje aplinkoje darosi vis sunkiau išsaugoti lietuviškas šaknis.
O šiuo sunkiu laikotarpiu dainų šventė yra labai svarbi. Tai geriausias būdas pamiršti negandas.
Bernardinai.lt

– „Spindulys“ nepraleido nė
vienos Lietuvoje vykusios dainų
šventės. Papasakokite, kaip jau-
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tautinių mažumų ir išeivijos departamente

Apdovanoti raštingiausieji užsienio lietuviai
Vilniuje vasario 28 d. Tautinių
mažumų ir išeivijos departamento
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinis direktorius Arvydas
Daunoravičius apdovanojo geriausiai nacionalinį diktantą parašiusius
užsienio lietuvius. Speciali departamento dovana įteikta raštingiausiai
užsienio lietuvei – Vokietijoje studijuojančiai Jurgitai Laurinėnaitei.
Antrąją ir trečiąją vietas raštingiausiojo užsienio lietuvio nominacijoje
laimėjusiems, Jungtinėje Karalystėje gyvenantiems Daivai Aleknavičiūtei ir Laurynui Barkauskui bei dar
aštuoniems užsienyje gyvenantiems
TAUTINIŲ

MA ŽU MŲ IR IŠ EI VI JOS DE -

PARTA MEN TO GEN . DI REK TO RIUS
DAS

DAUNORAVIČIUS

GIAU SIĄ UŽ SIE NIO LIE TU VAI TĘ

LAURINĖNAITĘ (VOKIETIJA)

SVEIKINAMAS NACIONALINIO DIKTANTO FINALO
ROBERTAS POGORELIS (JUNGTINĖ KARALYSTĖ)

ARVY-

SVEI KI NA RAŠ TIN -

DA LY VIS
TO

JURGITĄ

lietuviams, laimėjusiems teisę dalyvauti nacionalinio diktanto finale,
skirti specialūs Tautinių mažumų ir
išeivijos departamento apdovanojimai.
„Lietuvių kalba – vienas iš
tautinio tapatumo išsaugojimo pagrindų, todėl ypač džiugu, jog užsienyje gyvenantys tautiečiai kasmet
vis aktyviau dalyvauja nacionalinio
diktanto konkurse“, – sakė Tautinių
mažumų ir išeivijos departamento generalinis direktorius A. Daunoravičius, pažymėjęs, kad nacionalinio diktanto laimėtojai yra visi jį
rašiusieji.
2009 metais Nacionalinį diktantą rašė 457 užsienyje gyvenantys
tautiečiai, 2008 m. – 443, 2007 m.
– 303. Pasaulio lietuviai tuo pačiu
metu nacionalinį diktantą rašė skirtinguose žemynuose.

EVALDAS VALIŪNAS (LATVIJA), NACIONALINIO DIKTANFI NA LO DA LY VIS , ATSIIMA TMID PAGARBOS ŽENKLĄ

Brangiai lietuvių bendruomenės narei, paskyrusiai savo gyvenimą lietuvybei, muzikai bei artimųjų globai,
Rasai Paskočimienei mirus, reiškiame gilią užuojautą vyrui, vaikams, seserims, motinai Aldonai.
Čikagos lietuvių bendruomenė ir tuo pačiu visa Lietuva neteko iškilios asmenybės. Mums visiems trūks jos
entuziazmo, gerumo, begalinio rūpesčio, dėmesio jaunajai kartai. Jos geri darbai išliks visų ją pažinojusių širdyse,
ypač mokinių ir artimųjų, kuriems Rasos gyvenimo pavyzdys yra stiprybės šaltinis žengiant per kupiną išbandymų
gyvenimą bei dirbant lietuvybės labui.
Liūdime kartu
Arvydas Daunoravičius, TMID prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinis direktorius

18

Pasaulio lietuvis / 2009 Balandis

plb kraštų žinios

Seniai buvo susirinkę tiek daug lietuvių

KOLUMBIJOJE

MINĖJIMO ORGANIZATORĖS: (IŠ KAIRĖS) CLAUDIA DURANA RIMGAILA, P. BARBARA RIMGAILA, GAILĖ KARANAUSKAITĖ, P.
LAIMA G. DE DIDŽIULIS, P. NIJOLĖ STASIUKYNIENĖ, STASYTĖ SLOTKUTĖ
Vasario 15-ąją Lietuvos garbės konsulė Kolumbijoje Laima
Grigaliūnas de Didžiulis ir Kolumbijos Lietuvių Bendruomenės komitetas sukviete Kolumbijos lietuvius
atšvęsti Vasario 16-ąją ir Lietuvos
vardo tūkstantmetį Didžiulių ūkyje,
netoli Bogotos miesto. Suvažiavime
dalyvavo daugiau kaip 110 svečių,
tarp tautiečių ir jų šeimų – dauguma iš Bogotos, kiti iš Cali miesto ir
iš Lietuvos. Programa prasidėjo šv.
Mišiomis, jas aukojo kun. Rincon.
Jis savo pamoksle gražiai apibūdino
Lietuvos bažnytinę įstoriją.
Po to p. konsulė pasveikino svečius, skatindama nepamiršti
lietuvių kalbos. Stasytė Slotkutė,
Kolumbijos Lietuvių Bendruomenės pirmininkė, pasveikino visus
su šventėmis ir pabrėžė, kaip svarbu burtis ir puoselėti lietuvybę mūsų krašte. Dr. Antanas Mockus labai
įdomiai papasakojo apie Lietuvos

KALBA DR. ANTANAS MOCKUS
2009 Balandis / Pasaulio lietuvis
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DAINUOJA JURGIS DIDŽIULIS

IR JO ŽMO NA

vardo tūkstantmetį, apibrėždamas
svarbius įstorinius įvykius.
Pasibaigus oficialiai programai svečiai buvo pavaišinti lietuviškais patiekalais. Po pietų dainininkai
Jurgis Didžiulis ir jo žmona Erika
pražiugino smagiomis dainomis.
Šventės išvakarėse Claudia

ŠVENTĖS
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DA LY VIAI .

ERIKA

Durana Rimgaila surengė daiktinę
loteriją, kurios laimikiai buvo gintaro dirbiniai, lietuviški marškinėliai
ir ispanų-lietuvių kalbų žodynai, kurie visus labai sudomino.
Seniai buvo susirinkę tiek
daug Kolumbijos lietuvių; atnaujinom draugystes, meilę Lietuvai.

ALDONOS KAZLAUSKAITĖS BELTRAN

Pasaulio lietuvis / 2009 Balandis

NUO TRAU KOS

Renginį organizavo: P. Laima
G. de Didžiulis, P. Nijolė Stasiukynienė, P. Barbara Rimgaila, Gailė Karanauskaitė, Claudia Durana
Rimgaila ir Stasytė Slotkutė.
Stasytė Slotkutė
P.S.
Pasidomėjome, kas ta jauna lietuvaitė Stasytė Slotkutė, kuri
mums lietuviškai rašo iš tolimosios
Kolumbijos. Gavome jos trumpą laiškelį: „Gimiau Kolumbijoje,
mažame miestelyje Villavicencio.
Jau daug metų gyvenu sostinėje Bogotoje. Mano tėveliai į Kolumbiją atvyko prieš beveik 60 metų, po
Antrojo pasaulinio karo. Mamytė
mirė prieš 30 metų, dar būdama jauna. Tėvelis dar gyvas, jam 89 metai.
Mes lietuvių kalbos išmokome šeimoje, nes tėveliai leisdavo kalbėti
tik lietuviškai, o mamytė mums dar
vesdavo pamokėles.
Gaila, kad Kolumbijoje jau
nėra daug kalbančių lietuviškai, tai
ir yra mūsų didžiausias bendruomenės sunkumas. Iš tų lietuvių, kurie
kažkada atvyko į Kolumbiją, jau
daugelis mirė, o antrosios, trečiosios
ir ketvirtosios kartos lietuviai sukūrė
mišrias šeimas su kolumbiečiais.

plb kraštų žinios

Iš Budapešto lietuvių gyvenimo

VENGRIJOJE

ŠAUNIOS UŽGAVĖNĖS VENGRIJOJE
Pirmas blynas – neprisvilęs
Lietuvos ambasadoje Budapešte paprastai minimos tik solidesnės progos, tačiau šiais metais naujoji bendruomenės pirmininkė Vaida
Burinskienė bei diplomatai nusprendė surengti ir tikras spalvingas lietuviškas Užgavėnes. Juk žiemos varymo šventė nuo seno garsėjo siautulingais žaidimais, blynais nukrautais
stalais ir persirengėliais, kurie, įsijautę į velnių, raganų bei įvairių gyvūnų vaidmenis, bent kartą metuose
galėjo nesivaržydami patriukšmauti.
Apie penkiasdešimt išeivių vienijanti nedidelė Vengrijos Lietuvių Bendruomenė šiais metais Užgavėnes
šventė pirmą kartą.
Pasak V. Burinskienės, keletą
pastarųjų metų bendruomenė neturėjo Vengrijoje gyvenančio pirmininko, todėl nebuvo ir aktyvios veiklos.
Trynukus auginanti moteris džiaugėsi galimybe susitikti su tautiečiais
tokiame smagiame renginyje ir ragino nuo šiol ne tik minėti svarbias da2009 Balandis / Pasaulio lietuvis
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tas, bet ir kartu švęsti linksmas, nuotaikingas tradicines lietuvių šventes.
Renginio dalyviai su džiaugsmu
sutiko pasiūlymą vasarą Jonines surengti gamtoje.
Šventė pavyko puikiai. Ambasados kiemelyje susirinkę Vengrijos
Lietuvių Bendruomenės nariai šoko
raganų šokius, bėgiojo su vandens
stikline, traukė virvę bei surengė
blynų valgymo varžybas. Šokinėdamas su maišu ne vienas „pagavo
zuikį“, tačiau susižeisti niekam neteko. Barbę primenančią gražuolę Morę apmėtė sniego gniūžtėmis, tačiau
deginimo ji išvengė – buvo paskirta etatine užgavėnių „darbuotoja“ ir
palikta kitiems metams. Renginio
iniciatorė V. Burinskienė džiaugėsi,
kad žaidimuose mielai dalyvavo visi
susirinkusieji. Aktyvūs tradiciniuose
lietuviškuose žaidimuose buvo net ir
vengriškai tarpusavyje čiauškantys
mažiausieji šventės dalyviai.
Po šokių ir žaidimų svečiai
sugūžėjo į ambasados apartamentus.
Vaikai gamino mini lėles – mores,
kurias ir sudegino židinyje. O vyresnieji sakė eilėraščius ir vaišinosi įvairiausių rūšių savo atsineštais
blynais bei taip išsiilgtais lietuviškais patiekalais – bulvių plokštainiu ir vėdarais. Po renginio kai kurie lietuviai juokavo, jog taip sočiai
Vengrijoje dar nėra valgę ir jau buvo pasiilgę tikro turtingo lietuviško
šventinio stalo.
Pasijuto kaip namie
Kovo 11-ąją minintiems Vengrijos lietuviams lietuviškų eilių, dainų, filmų bei pasakų į Budapeštą atvežė ypatingas svečias – Vytautas V.
Landsbergis. Pirmą kartą į Vengriją
atkeliavęs menininkas stebėjosi, kad
šioje šalyje visai nesijaučia svetimas, tarsi būtų namie.
Kovo 14 d. Lietuvos ambasadoje susirinkusiems „vaikams ir
suvaikėjusiems suaugusiems“ V. V.
Landsbergis pasakojo apie savo kūrybos ir gyvenimo kelią, surengė filmų peržiūrą, skaitė eilėraščius. Kino
bei teatro režisierius, dainuojantis
poetas, vaikiškų pasakų knygelių
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autorius ir, svarbiausia, penkių vaikų tėtis dalijosi karčiais kolektyviniais prisiminimais apie sovietmetį,
pastabomis apie nuoširdumo stokojantį dabartinį lietuvių bendravimą ir
viltimis, kad jaunoji karta mąstys ir
gyvens kiek kitaip. Pasak menininko, būtent toks ir yra pagrindinis jo
kūrybos tikslas – padėti žmonėms
išgyventi pasąmonėje vis dar glūdinčias represinių patyrimų paliktas
nuoskaudas, pažadinti užmigusį kūrybingumą, suteikti optimizmo.
Visą laiką žaidę ir vengriškai
tarpusavyje čiauškėję vaikai susidomėję klausėsi lietuviškų dainų
ir šypsojosi išvydę gerai pažįstamą
knygelę apie arklį Dominyką.
Vos porą dienų Budapešte praleidęs V. V. Landsbergis žadėjo netrukus čia vėl apsilankyti – šį kartą
verslo reikalais. Vaikiškų pasakų
rašytojas kaip tik tariasi dėl kelių
knygelių vertimo ir išleidimo vengrų kalba.
Renginį parėmė TMID ir
Lietuvos ambasada Budapešte.
Vaida Tomkevičiūtė
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„Mano darbas – padėti susidraugauti“
Baigusi verslo administravimo ir vadybos studijas Kaune Ugnė
Daubaraitė jau žinojo, ką veiks toliau. Tačiau kitaip nei daugelis jaunų
lietuvaičių, kurie, dar nebaigę universitetų, jau skuba „daryti karjerą“,
Ugnė priėmė netradicinį sprendimą
– išvykti savanoriauti į užsienį. Paklausta, kuo užsiima, ES programoje
„Youth in Active“ keturis mėnesius
dalyvaujanti mergina ramiai atsako:
„Padedu susidraugauti!”
Nežinoma kryptimi
Ugnė pasakoja, kad dar studijuodama Kaune pradėjo domėtis
savanorių veikla ir dirbo į Lietuvą
atvykstančių užsieniečių „mentore“, todėl puikiai išmanė savanorių
kasdienybę ir iškylančias problemas
svečioje šalyje.
„Mentorius – tai žmogus, kuris turi padėti savanoriui bet kokiu
klausimu, susijusiu su gyvenimu užsienyje. Jei reikia, jis palydi į medicinos įstaigą, eina kartu apsipirkti ar tiesiog ateina pasišnekėti, kai
savanoriui liūdna. Tai – ir globėjas,
ir geriausias draugas. Gana keistas
darbas. Kol to nepatiri, net sunku
įsivaizduoti, kaip galima iškart susidraugauti su pirmą kartą matomu
žmogumi. Tačiau užsieniečiui tokia
pagalba ir parama labai svarbi“, –
dalinasi patirtimi Ugnė.
Baigusi mokslus mergina nusprendė savanorio dalią išmėginti ir
savo pačios kailiu. Paskutinę minutę
užpildžiusi dokumentus Ugnė prisipažįsta net negalvojusi, į kurią šalį
norėtų išvykti – ten, kur pasiseks.
„Pirmąjį pasiūlymą gavau iš
Vengrijos – šalies, apie kurią tuo
metu nieko nežinojau, – pasakoja savanorė, – Net neįsivaizdavau, kaip ji
atrodo. Ir... sutikau!”
Miestelis su Viduržemio šalių atmosfera
Pietinėje Vengrijos dalyje,
prie pat sienos su Kroatija, įsikūręs Pécs [Pėč] miestelis, kuriame
apsistojo Ugnė, apibūdinamas kaip

„miestas su Viduržemio jūros šalių
atmosfera“. Ir tai – ne vien triukas
turistams privilioti. Iš tiesų šiame
mažame miestelyje tvyro ypatinga
nuotaika.
„Atvykus į Pécs man didžiausią įspūdį paliko miestelį supantys
kalnai. – prisimena Ugnė, – Tačiau
užsieniečiai juokiasi ir sako, kad čia
tik nedidelės kalvos“.
Programos organizatoriai apgyvendino lietuvę studentų bendrabutyje
ir parūpino dviratį kelionei į darbą. Kadangi miestelis mažas, šios transporto
priemonės visiškai pakanka.
„Labai apsidžiaugiau pamačiusi, kad turėsiu savo atskirą kambarį, – pasakoja savanorė. – Sunkiai
įsivaizduoju, kad galėčiau dalintis
vienintele gyvenamaja erdve su visai svetimu žmogumi. Šis bendrabutis kitoks nei Lietuvoje, kur į vieną mažutę patalpėlę sugrūdami trys
studentai. Čia įrengti tarsi dviejų
kambarių butai, kuriuose gyvena du
studentai, taigi kiekvienas turi savo
kambarį“.
Pasak Ugnės, dėl gyvenamosios vietos jai labai pasisekė – bendrabutis sutvarkytas, švarus. Susipažinusi su kitais Pécs dirbančiais
savanoriais mergina sužinojo, jog
kai kurie iš jų gyvena gerokai prastesnėmis sąlygomis.
Draugiškumo pamokėlės
Ugnės darbą apibūdinti ne
taip lengva, kaip kitas, įprastas savanoriavimų programas, kur jaunimas
padeda vaikų darželiuose, neįgalių
žmonių slaugos namuose ar aplinkosaugos įstaigose. Ji kartu su kolega
iš Prancūzijos organizuoja užklasinę veiklą gretimų kaimelių moksleiviams ir stengiasi padėti išspręsti
socialinės atskirties problemas.
„Kaimelių
savivaldybės
mums duoda patalpas, kuriose porą
kartų per savaitę rengiame susitikimus su 12-16 metų jaunimu. Kartu
žaidžiame įvairius žaidimus, rengiame muzikinę programėlę, – pasakoja
ji. – Regione, kuriame dirbame, gy-

SAVANORĖ UGNĖ DAUBARAITĖ
vena nemažai romų tautybės žmonių, ir vengrų vaikai su jų vaikais
nebendrauja. Mūsų darbas – padėti
jiems užmegzti draugiškus ryšius“.
Ugnė džiaugiasi, kad jau matomi ir pirmieji darbo vaisiai – iš
pradžių susidariusios atskiros vengriukų ir romų vaikų grupelės pamažu
ima skaidytis, bendrauti, maišytis.
Nors savanoriai turi pagalbininką – vertėją, jie lanko vengrų kalbos kursus ir su moksleiviais bando
bendrauti jų kalba. Pasak Ugnės, suvaldyti maždaug penkiolikos paauglių grupę kartais ne taip ir lengva.
Paklausta, ar nesigaili, kad atvyko būtent į Vengriją (dalyvauti savanorių mainų programoje galima tik
vieną kartą), Ugnė sako, jog anaiptol
ne, ir atgal į Lietuvą neskuba. Mergina džiaugiasi įgyta darbo su jaunimu
patirtimi, dažnai lankosi sostinėje,
dalyvauja Lietuvių Bendruomenės
veikloje ir svarsto galimybę čia pasilikti – galbūt tęsti studijas viename iš
Budapešto universitetų.
Vaida Tomkevičiūtė
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AIRIJOJE
2007 metais Lietuvos vardo
tūkstantmečio proga Užsienio reikalų ministerija įsteigė garbės ženklą
„Lietuvos tūkstantmečio žvaigždė“,
skirtą pagerbti Lietuvos valstybei
ir jos užsienio politikai nusipelniusiems asmenims. Šiuo žymeniu apdovanojami Lietuvos ir užsienio valstybių piliečiai už ypatingus nuopelnus
garsinant Lietuvos vardą, puoselėjant ir plėtojant tarpvalstybinius
santykius, taip pat už ypatingus nuopelnus valstybės tarnyboje. Tokius
apdovanojimus šiemet jau yra gavę
disko metikas V. Alekna, ilgametis
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
veikėjas G. Žemkalnis, kino režisierius A. Matelis bei Švedijos Lietuvių
Bendruomenės pirmininkė V. Langbakk.
Vasario 27 d. Lietuvos Respublikos ambasadoje Dubline Užsienio reikalų ministerijos garbės
ženklas „Lietuvos tūkstantmečio
žvaigždė“ buvo įteiktas „Lituanica“
parduotuvių tinklo vadovui Aurimui
Šidlauskui.
„Pirmoji Aurimo atidaryta
parduotuvė Dubline tapo pačiu didžiausiu lietuvių traukos centru, čia
žmonės susitikdavo bei susipažindavo. Iš ten namo parsinešdavo duona
kvepiantį mažą Lietuvos gabalėlį,“
– sveikindama Aurimą Šidlauską sakė LR ambasadorė Airijoje Izolda
Bričkovskienė. Ji nuoširdžiai dėkojo
Aurimui ir Ingridai Šidlauskams už
nuolatinę paramą bei pagalbą ambasadai, už milžinišką indėlį į Lietuvos
vardo garsinimą Airijoje bei lietuvybės palaikymą antrąja tėvyne daugeliui lietuvių tapusioje šalyje.
„Dėkojame, kad Jūs, Aurimai,
visuomet pirmiausia esate žmogus, o
tik paskui – kompanijos vadovas. Už
tai, kad ne tik savo darbuotojams,
bet ir kitiems Airijoje gyvenantiems
lietuviams esate pavyzdys“, – ugningai A. Šidlauską sveikino įmonės
darbuotojai.
Vienas iš gausaus Aurimą šia
iškilminga proga pasveikinti atėjusių žmonių būrio „nuo paprastų lie-

24

Tūkstantmečio žvaigždė
įteikta Dubline

A. ŠIDLAUSKAS IR LR AMBASADORĖ AIRIJOJE IZOLDA BRIČKOVSKIENĖ
tuvių“ padėkojo už nuolat primenamus namus.
Pats Aurimas Šidlauskas santūriai džiaugėsi garbės ženklu. „Nemaniau, kad darau kažką ypatinga,
– Lithinfo.com sakė jis. – Visi ambasadorės išvardinti dalykai yra mano

ŠIDLAUSKŲ
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kasdienybės dalis. Be abejo, malonu
prisidėti prie lietuviškų renginių organizavimo bei lietuviškos kultūros
puoselėjimo Airijoje. Dar maloniau,
kad geri darbai nelieka nepastebėti“,
– užbaigė daugiažodžiauti nemėgsnukelta į 26 psl.
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Lietuviško pavasario dvelksmas
Kovo 12 d. pasitikti pavasario
bei apžiūrėti meno kūrinių į neseniai
Dubline atidarytą pirmąją lietuviško
meno dirbinių galeriją buvo pakviestos visos Airijoje reziduojančios ambasadorės bei ambasadorių sutuoktinės.
Renginio „Lietuviškas pavasaris Dubline“ organizatoriai – Lietuvos Respublikos Ambasada Airijoje ir „Rūtos galerija“. Sveikindama
viešnias Lietuvos ambasadorė Airijoje Izolda Bričkovskienė pasidžiaugė, kad galėjo svečius pakviesti į
nedidelę lietuvišką salą, įsikūrusią
pačiame Dublino centre: „Pavasario,
kuris Lietuvoje neįsivaizduojamas
be Kaziuko mugės, proga norime jus
supažindinti su dalele Lietuvos, jos
tradiciniu menu, papročiais“.
„Rūtos galerijos“ savininkė
Rūta Keršienė šiltai priėmė svečius,
pasakojo apie Lietuvą, mūsų tradicijas, verbų gaminimo būdus. Sveikindama susirinkusias viešnias Rūta
linkėjo: „Po ilgos ir šaltos žiemos,
atėjus pavasariui, kiekviena moteris
nori pasigražinti bei papuošti spalvomis savo namus. Tikiuosi, kad
šiandien čia rasite ką nors, kas šį pavasarį jums padarys ypatingą“.
Viešnios iš visų pasaulio kontinentų galėjo susipažinti su nauja – pavasarine Lietuvos menininkų
bei Airijoje gyvenančių kūrybingų
lietuvių darbų paroda. Jos negailėjo gražių žodžių renginio organizatoriams bei galerijos savininkei, o
pats didžiausias komplimentas buvo
viešnių pirkiniai – kiekviena išsirinko pavasario dovanų ne tik sau, bet
ir artimiesiems, draugams.
Lietuviško meno bei rankdarbių galerija Dubline (51 South William St) atidaryta 2008 metų gruodžio mėnesį. Čia galima rasti originalių rankų darbo kūrinių su autorių
parašais, molinių varpelių, lino, medžio bei gintaro dirbinių, verbų, paveikslų, papuošalų.
Ambasadorių ir ambasadorių sutuoktinių susitikimai Dubline

LIETUVOS AMBASADORĖ AIRIJOJE IZOLDA BRIČKOVSKIENĖ BEI AGATA SZUMOWLENKIJOS RESPUBLIKOS AMBASADORIAUS AIRIJOJE ŽMONA

SKA ,

vyksta reguliariai. Vienas iš populiaresnių renginių yra „Kavos rytmetis“
(angl. k. „Coffee Morning“), organizuojamas kas mėnesį. Lietuvos Am-

basada Airijoje rytmetinę kavą virs
gegužės mėnesį.
Rūta Palšauskaitė

GALERIJOS SAVININKĖ RŪTA KERŠIENĖ APIE VERBAS PASAKOJA HAFRIZAI BURMALAIZIJOS AMBASADORIAUS AIRIJOJE ŽMONAI

HA NU DE EN ,
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Airijos lietuviai pasitiko Prezidento rinkimus
ir Lietuvos kelionę į geresnę bei šviesesnę ateitį. O
naujai išrinktas prezidentas
bus tas žmogus, kuris nubrėš ateinančių metų Lietuvos kelionės kryptį bei
tikslus.
Su rinkimais į Dublino oro uostą atvykusiems
tautiečiams „Aš esu“ komanda išdalino kelias dešimtis registracijos vokų.
Iš Kauno atskridusi lietuvė
Vaida jų paėmė net penkiolika – ne tik sau, bet ir
šeimos nariams bei draugams. „Net nesitikėjau, kad
šįvakar manęs kažkas lauks
bei užkalbins ir dar su tokia svarbia informacija“, –
džiaugėsi Vaida.
Balsuoti LR prezidento rinkimuose Airijos
AIRIJOS LIETUVIAI PASITIKO ATVYKUSIUS LR PREZIDENTO RINKIMUS. IŠ KAIRĖS Į DEŠINĘ lietuviams šiemet yra labai
paprasta ir, kaip skelbia saAP LINK SVE ČIĄ SU STO JĘ : Ž YD RŪ NAS , I E VA , D A LIA . A LEK SAN DRO Č ER NIA KO NUOTR .
vo internetiniame puslapyje
Kovo 20 d. vakare Dublino mui buvo pasirinktas neatsitiktinai – informaciją teikiantys „Aš esu“ orgaoro uoste su plakatais lūkuriuojan- balsuoti prezidento rinkimuose „Aš nizatoriai, nieko nekainuoja. Iš ankstis būrelis lietuvių pasitiko vėlyvu esu“ šiemet skatins kelionių temati- to užsiregistravus į namus bus atsiųslėktuvu iš Lietuvos atvykstančius ka. Kampanijos rinkodaros koordi- tas balsavimo biuletenis, kurį tereiprezidento rinkimus… Taip veiklos natorius Tomas Rimkus idėją prista- kės užpildyti ir įmesti į pašto dėžutę.
pradžią pažymėjo iniciatyvinė gru- tė taip: „Kelionė simbolizuoja žmoRegistruotis bei rasti daugiau
pė „Aš esu“, informuojanti Airijos nių judėjimą tarp Lietuvos ir Airijos. informacijos galima LR Ambasados
lietuvius apie artėjančius preziden- Ne visi Airijoje gyvenantys lietuviai Airijoje puslapyje http://ie.mfa.lt/
to rinkimus bei skatinanti tautiečius žino, kad gali atlikti savo pilietinę index.php?-1523536859 arba www.
balsuoti.
valią niekur nevykdami“.
as-esu.ie.
Oro uostas projekto atidaryKelionė taip pat simbolizuoja
Rūta Palšauskaitė
atkelta iš 24 psl.
tantis „Lituanica Ltd.“ vadovas.
2001-aisias Dublino centre
pirmąją parduotuvę atidariusi „Lituanica“ buvo lyg lietuviška oazė
smaragdinėje saloje įsikūrusiems
tautiečiams. Ir nors per aštuonerius
metus parduotuvių tinklas išaugo
iki 17 ir vis dar plečiasi, o dešimtys
darbuotojų sukasi įmonės didmenos
sandėliuose, „Lituanica“ vadovas su
žmona Ingrida niekuomet nepaliovė
tėviškai rūpinęsi Airijoje gyvenančiais lietuviais.
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Be jų nepraėjo nė viena didesnė šventė ar renginys: „Lituanica Ltd.“ nuo pirmųjų dienų ėmėsi
globoti pirmąją Airijoje lituanistinę
šeštadieninę mokyklėlę „4 vėjai“,
daug gelbėjo organizuojant šv. Kaziuko muges Dubline 2007-aisias
bei 2008-aisias metais, buvo neįkainojamas partneris rengiant beveik
mėnesį Airiją drebinusį renginių ciklą „Lietuvos dienos Airijoje 2007“,
nuolat ištiesdavo pagalbos ranką
Airijos Lietuvių Bendruomenei: rėmė lituanistinių mokyklų festivalį
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„Draugystės tiltas“, VI Europos lietuvių krepšinio turnyrą Dubline, Felikso Vaitkaus minėjimus Ballinrobe
ir daugelį daugelį kitų.
„Lituanicos“ vadovas daug
prisidėjo ir prie pilietinio lietuvių,
gyvenančių Airijoje, aktyvumo skatinimo. Ir praėjusių Seimo rinkimų
šaukliai visose „Lituanica“ parduotuvėse puikavosi nesnausti ir pilietinę pareigą atlikti raginantys plakatai, norintieji galėjo čia pat užsiregistruoti rinkimams.
Jurga Vidugirienė
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Kaip „Medeina“ puoselėja lietuvybę
Lietuvių karta, užaugusi išeivijoje, turi labai svarbią pareigą
– išlaikyti lietuvybę, kurią ugdė mūsų tėvai ir protėviai. Mes privalome
išmokyti savo vaikus ir anūkus lietuvių kalbos, turime išlaikyti lietuviškus papročius ir tradicijas, žinoti Lietuvos istoriją ir kultūrą. Jeigu
mes to nedarysime, tikroji lietuviška
dvasia numirs ir mūsų vaikai, o tuo
labiau mūsų anūkai, nutautės. Tuomet lietuvybė gyvuos tik Lietuvoje.
Mūsų išeivijos lietuvių draugija „Medeina“ Lvove turi visas
galimybes sėkmingai išlaikyti lietuvybę ir būsimoms kartoms perduoti
mūsų meilę tėvynei – Lietuvai. Išlaikyti lietuvybę Ukrainoje nėra lengva, reikia turėt daug noro, jėgų, meilės, darbštumo ir pasiryžimo atlikti
tokį svarbų darbą.
Ukrainos lietuvių draugija
„Medeina“ Lvove sukurta 1992 metų gruodžio 27 dieną, o oficialiai įregistruota Lvovo srities juridiniame
skyriuje 1993 metų rugsėjo 9 dieną

(registras nr. 54). Praėjusiais metais draugija atšventė savo 15-metį.
Šiuo metu draugijoje – daugiau kaip
100 narių, neskaičiuojant vaikų iki
16 metų. Nors jau devynios šeimos
išvažiavo į Lietuvą, bet draugijoje
narių kasmet daugėja. Prie draugijos
veikia jaunimo organizacija „Baltija“, kuriai vadovauja Vitalijus Semen. Jaunimo organizacija leidžia
savo laikraštį „Požiūris“. Prie jaunimo organizacijos veikia estradinė grupė „Gintaras“. Prie draugijos
„Medeina“ veikia suaugusių folklorinis ansamblis „Vilija“, kuriam vadovauja Eugenija Violeta Pašinska.
Folklorinis ansamblis kartu su jaunimo organizacijos estradine grupe
ir sekmadieninės mokyklos vaikų
grupe „Gintarėliai“ dažnai rodo savo menines programas. Jie kiekvienais metais koncertuoja Lietuvos
Nepriklausomybės dieną, Ukrainos
lietuvių dainų ir šokių festivaliuose,
Ukrainos Nepriklausomybės dieną,
Lvovo miesto dieną, tautinių mažu-

UKRAINOJE
mų koncertuose. 2008 metų gegužės
17-18 d. draugija Lvove organizavo
Ukrainos lietuvių dainų ir šokių festivalį.
Prie draugijos veikia sekmadieninė mokykla. Jos vedėja Marina
Trocenko yra baigusi Vilniaus universitetą. Sekmadieninėje mokykloje dėstoma lietuvių kalba ir tautosaka (Marina Trocenko) ir Lietuvos
istorija bei kultūra (Vytautas Narusevičius).
Draugija turi savo, nors ir nedidelę, biblioteką. Jos vedėja – Regina Petrauskienė. Kiekvienais metais su Tautinių mažumų ir išeivijos
departamento pagalba biblioteka papildoma naujomis knygomis.
Pats įžymiausias įvykis draugijos istorijoje – 2000 metų lapkričio
6 diena, kai draugiją aplankė Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas
Adamkus, lankęsis Lvove.
Vytautas Narusevičius
Ukrainos lietuvių draugijos
„Medeina“ Lvove pirmininkas

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADORIUS ALGIRDAS KUMŽA SU ŽMONA TOMA TARP LIETUVIŲ DRAUGIJOS „MEDEINA“ LVOVE
ŠALIA AMBASADORIAUS IŠ KAIRĖS – UKRAINOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS „MEDEINA“ PIRMININKAS VYTAUTAS NARUSEVIČIUS SU ŽMO NA I E VA
NA RIŲ .
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RUSIJOJE

ŠVENTĖS

DA LY VIAI VOS TIL PO SA LĖ JE

MASKVOS LIETUVIŲ BENDRIJOS
KIPRAS MAŽEIKA

MI NIN KAS
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Maskvos lietuvių šventės

PIR -

Himnas skambėjo galingai
Valstybės atkūrimo metines Maskvos lietuviai šventė turbūt
anksčiau negu kitur. Iškilmės vyko
Jurgio Baltrušaičio namuose vasario 14 dieną. Šventės organizatoriai
– naujasis bendrijos pirmininkas K.
Mažeika ir valdybos nariai – iš anksto kiek jaudinosi. Bendrijoje dar nepasibaigė persitvarkymo darbai (išrinkta nauja valdyba), būna nesklandumų derinant aktyvistų veiksmus,
trūksta resursų ir pan. Bet iškilmės
praėjo, atrodo, neblogai: giedojome
Tautinę giesmę... Beje, būtent čia
vos neįvyko sutrikimas. Pasirodė,
kad atsineštos kasetės su himno muzikos įrašu nėra kur groti. Išgelbėjo
šventėje dalyvavęs Denisas Grockis,
kuris sėdo prie fortepijono ir ėmė
akompanuoti. Išėjo dar geriau negu
buvo planuota. Salėjo himnas skambėjo galingai.
Po sveikinimų iš Lietuvos –
emocionalus mūsų ambasadoriaus
žodis. Savo gražia, energinga ir
įkvepiančia kalba LR ambasadorius
Maskvoje Antanas Vinkus kvietė
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lietuvius vienytis, veikti sutartinai
ir palaikyti Lietuvos valstybės siekius. Reikia pasakyti, kad vienybės
klausimas ypač aktualiai nuskambėjo mūsų diasporoje.
Mūsų tautiečius sveikino
Maskvos tautybių namų pirmininko
pavaduotojas Anatolijus Kaconis,
bičiuliai iš draugiškų tautinių bendrijų – latvių, estų, baltarusių.
Nuotaika salėje buvo jauki,
šilta. Meninę dalį gražiai vedė du
konferansje – Laima Soldatova ir
Mykolas Orbakas. Įvairių žanrų atlikėjų buvo nemažai. Maskvos konservatorijos muzikantai atliko rusų
ir lietuvių klasikų kūrinius, lietuvių
liaudies dainas. Puikiai nuskambėjo
M. K. Čiurlionio „Preliudai“ džiazo
stiliumi (vadovas Denisas Grockis).
Koncertas baigėsi džiaugsmingu
akordu – visų mėgstama daina „Žemėj Lietuvos“, kurią pakiliai dainavo visi šventės dalyviai.
Mūsų sambūrį pagerbė kultūros atašė Juozas Budraitis.
Po meninės dalies svečių laukė gražiai serviruoti šventiniai stalai. Naujo pirmininko Kipro Mažeikos „komanda“ pasirodė puikiai. Ši
šventė Maskvos lietuviams buvo
ypač svarbi. Bendrija po daugelio
metų sąstingio pabudo, sukruto, ėmė
veikti. Žmonės skirstėsi su viltimi,
kad ir ateityje jų laukia puikūs renginiai, naujos bendrijos valdybos
iniciatyvos.
Renginių derlius Gavėnioje
Kaip tyčia Maskvoje per pačią Gavėnią prasidėjo renginių derlius: Kaziuko mugė J. Baltrušaičio
namuose, mugė to paties poeto vardu pavadintoje mokykloje, vargonų
muzikos koncertas bažnyčioje, koncertas „Lietuvos balsai“ Tarptautiniuose muzikos namuose.
Taip, kovo 4 dieną Šv. Liudviko bažnyčioje (Maskva) koncertavo
viena iš žymiausių Europoje vargonininkių – Renata Marcinkutė Lezje.
Koncertas ir iškilmingos šv. Mišios
buvo pašvęstos Lietuvos ir Lenkijos
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RENATA MARCINKUTĖ IR RAIMONKLIMAVIČIŪTĖ (LIETUVIŲ VARGONININ KĖ ŠV . L IUD VI KO BAŽNY ČIO JE ) BEN DA

ŠV. LIUDVIKO BAŽNYČIA BUVO PILNUTĖLĖ, NEPAISANT TO, KAD RENGINYS VYKO
DAR BO DIE NĄ

dangiškojo globėjo šv. Kazimiero
525-osioms mirties metinėms. Renginyje dalyvavo Lietuvos ir Lenkijos
ambasadoriai Rusijos Federacijoje,
prie sakyklos buvo pakeltos abiejų
valstybių vėliavos. Bažnyčia buvo
pilnutėlė.
Pradėdamas šv. Mišias kunigas Igoris Kovalevskis į susirinkusius pirmiausia kreipėsi lietuvių
kalba (nors lietuvių tarp susirinkusių
buvo nedaug), paskui – lenkų ir rusų kalbomis. Rusų tautybės kunigas
paprastai sekmadieniais vietiniams
lietuviams Mišias aukoja lietuvių
kalba, tik pamokslo dar negali lietuviškai sakyti.
Tėvas Igoris trumpai papasakojo apie šventąjį Kazimierą, pabrėždamas jo garbinimą Lietuvoje,
Lenkijoje ir Baltarusijoje, o pastaruoju metu – ir Rusijoje, Maskvoje.
Įvairiomis kalbomis meldžiamės už
šv. Kazimierą, – pabrėžė jis, – bet
svarbiausia tai, kad mes visi esame
katalikai, išpažįstame vieną Dievą ir
šloviname tikrąjį Kristaus sekėją šv.
Kazimierą.
Šventasis Raštas per Žodžio
liturgiją ir „Tėve mūsų“ per Eucharistiją buvo skaitomi lietuvių, lenkų
ir rusų kalbomis. Liturgijos giesmės,

skambant klavesinui, buvo giedamos
daugiausia lotynų ir rusų kalbomis.
Po šv. Mišių kun. Igoris, būdamas renginio moderatorius, suteikė žodį Lietuvos Respublikos
ambasadoriui Antanui Vinkui, kuris
priminė įkvepiantį šventojo Kazimiero pavyzdį kovoje už tautos laisvę, tūkstančių jaunuolių žūtį pokario

DRAU JA SU AU DI TO RI JA

metais. Po to kalbėjęs Lenkijos ambasadorius Jerzy Bahr pasakojo apie
įvykius iš Lietuvos ir Lenkijos istorijos, apie dviejų tautų – lenkų ir lietuvių – garbingą praeitį.
Po šv. Mišių vyko vargonų
koncertas. Gausi auditorija susikaupusi klausėsi meistriškai Renatos
Marcinkutės atliekamų G. Percell,
J.S.Bacho, G.Faure ir kt. kūrinių.
Antanas Jonkus

LENKIJOS AMBASADORIUS JERZY BAHR RENATAI MARCINKUTEI ĮTEIKIA PUOKŠTĘ
2009 Balandis / Pasaulio lietuvis
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KANADOJE

Reikia meilės ir darbo

KOMANDORO DIDŽIOJO KRYŽIAUS ORDINU APDOVANOTAS PREL. DR. PRANAS GAIDA (VIDURYJE), LIETUVOS AMBASADORĖ
KANADOJE GINTĖ DAMUŠYTĖ (SĖDI KAIRĖJE). APDOVANOJIME DALYVAVO KLB PIRM. J. KURAITĖ LASIENĖ (SĖDI DEŠINĖJE);
(STOVI IŠ K.) AKTORĖ V. KOCHANSKYTĖ, GARBĖS KONS. P. KURAS, GARB. KONS. L. MATUKAS, RED. Č. SENKEVIČIUS, KUN. A.
SAULAITIS, SJ, PREL. J. STAŠKEVIČIUS, TORONTO APYL. PIRM. D. GARBALIAUSKIENĖ. R. JONAITIENĖS NUOTR.
Lietuvos valstybės atkūrimo – Vasario 16 dienos 91-osios
metinės Toronte tapo ir pirmuoju
renginiu, kuriuo minimas Lietuvos
vardo 1000-metis. Vasario 22 d. visose lietuviškose šventovėse buvo
aukojamos Mišios su Vasario 16ajai pritaikytais pamokslais. Pagrindinio minėjimo viešnios – Lietuvos
ambasadorė Gintė Damušytė, aktorė
Virginija Kochanskytė iš Lietuvos
ir kalbėtojas kun. Antanas Saulaitis,
SJ, iš JAV po Mišių Prisikėlimo parapijoje aplankė Labdaros slaugos
namus, pabendravo su gyventojais.
Prieš pat minėjimą Anapilio
didžiojoje salėje šie svečiai kartu su
konsulais Liudviku Matuku ir Pauliumi Kuru, KLB krašto valdybos
pirmininke Joana Kuraite Lasiene,
KLB Toronto apylinkės pirmininke
Danute Garbaliauskiene, „Tėviškės
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žiburių“ redaktoriais Česlovu Senkevičiumi ir Ramūne Sakalaite Jonaitiene, Lietuvos Kankinių parapijos klebonijoje susitiko su ilgamečiu
redaktoriumi prel. dr. Pranu Gaida.
Šios delegacijos apsuptyje ambasadorė prelatui įteikė prezidento Valdo Adamkaus paskirtą Komandoro
didįjį kryžių, perskaitė prezidento
dekretą ir priminė prel. P. Gaidos
redakcinius ir teologinius darbus.
Delegaciją priėmęs prel. Jonas Staškevičius pavaišino visus šampanu,
sugiedota Ilgiausių metų, o „Tėviškės žiburių“ vardu prel. Gaidai buvo
įteiktos gėlės.
Po to vyko minėjimas. Vasario
16-osios proga taip pat buvo apdovanota Vytauto Didžiojo universiteto
profesorė Milda Danytė. Ambasadorė perdavė Užsienio reikalų ministro Vygaudo Ušacko linkėjimus Ka-

Pasaulio lietuvis / 2009 Balandis

nados lietuviams, taip pat padėkojo
garbės konsului Liudvikui Matukui
už pagalbą finansų ir kredito srityje
plėtojant verslo ir kultūrinius ryšius,
įteikė ambasados dovaną jam pasitraukiant iš pareigų. Ji pranešė, kad
naujai paskirtasis garbės konsulas
Toronte yra farmacijos verslo specialistas, ilgametis veikėjas, ateinančios Dainų šventės Toronte rengimo
komiteto pirmininkas Paulius Kuras.
Vidaus reikalų ministerijos
pažymėjimus – 1-ojo laipsnio „Angelo sargo“ ženklus už paramą Lietuvos policijai ambasadorė įteikė
OPP atsarg. serž. Algiui Malinauskui ir tarnybos serž. Juozui Gataveckui. Taip pat apdovanoti Dana Styra
ir Dana bei Gedas Sakai.
Konsulas Matukas tarė padėkos žodį garbės konsului Hariui
Lapui, KLB Toronto skyriui ir Prisi-
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kėlimo kredito kooperatyvui už paramą, primindamas, kad mylėti Lietuvą nepakanka, reikia ne tik kalbėti,
bet turėti kantrybės konkrečiai dirbti,
kad Lietuva grįžtų prie tautiško-krikščioniško galvojimo. Jis pasiūlė sudaryti sąlygas studentams iš Lietuvos
Vakarų demokratiniuose kraštuose
baigti mokslus, kad galėtų grįžti į Lietuvą ir padėti statyti naują Lietuvą.
Sveikino žodį tarė KLB pirm.
J. Kuraitė Lasienė ir pranešė, kad
KLB visuomenininko kultūrininko
premija šiemet skiriama Linai Kuliavienei už Kretingos stovyklavietės atgaivinimą ir jaunimo auklėjimą. Jai negalint dalyvauti šiose iškilmėse premija buvo įteikta Kovo
11-osios minėjime.
Ministerio pirmininko Stephen
Harper linkėjimus lietuviams perdavė
Peter Van Loan, Kanados viešojo saugumo ministras. Būdamas estų kilmės
ir suprantantis lietuvių rūpesčius bei
išgyvenimus, jis patvirtino, jog svarbu nenuleisti akių, o būti budriems savo Tėvynės sargyboje.
KLB Toronto apylinkės pirm.
Danutė Garbaliauskienė priminė,
kad ši šventė yra ir Lietuvos vardo
tūkstantmečio paminėjimas, kaip
bylojo ir plakatas gražiai papuoštoje
scenoje.
Įvairių poetų eilėraščius dailiai supynusi aktorė iš Lietuvos Virginija Kochanskytė praturtino programą, deklamuodama patriotinę
kūrybą – tai buvo Nagio, Radausko,
Brazdžionio, Bradūno, Baltrušaitytės bei Maironio eilės ir jos pačios
progai pritaikytos pastabos. Meninės
programos dalį atliko ir „Gintaro“
tautinių šokių grupės mažieji, šokę
„Ratelį“.
Paskaitininkas kun. Antanas
Saulaitis, SJ, apibūdino dešimtį religinių „kilpų“ Lietuvos 1000-mečio
kelyje, pradedant mūsiške žegnone,
kurioje įvardijamas Dievas Tėvas,
ne tik Tėvas, kaip daugelyje kalbų.
Švenčiame 1000-metį nuo Lietuvos
vardo paminėjimo kronikose apie šv.
Brunoną, pasekėją Šiaurės apaštalo
šv. Ansgaro. Būdamas Baltijos kraštuose 853-854 metais jis galėjo jau

tada pasėti vakarietiškos krikščiony- bą. Sovietmečiu nepamainomas laisbės sėklas.
vės troškimo liudininkas buvo „KaLietuva senovėje apėmė di- talikų Bažnyčios kronikos“ leidimas
delius plotus, kuriuose gyveno Rytų 1972-1989 m. Sovietai nepajėgė nuapeigų krikščionys. Kun. Saulaičio malšinti svarbių krikščionims šventeigimu, Lietuvoje išskirtinai vyko čių – Vilniaus universiteto 400-meRytų ir Vakarų tradicijų integracija čio (1979 m.), Šv. Kazimiero mirvienoje Bažnyčioje, joje dar mažai ties 500-mečio (1984 m.), Lietuvos
nagrinėta Rytų krikščionių įtaka. Iki krikščionybės 600-mečio (1987 m.)
šių dienų Lietuvoje yra išlikę musul- ir Rusijos krikščionybės 1000-mečio
monų totorių ir Senojo testamento (1988 m.).
pasekėjų karaimų, laisvai gyvenusių
Amerikoje atlikto tyrimo reir praktikavusių savo tikėjimą dau- zultatai rodo, kad iš 44 tautybių,
giau kaip 600 metų.
kurios per praėjusius 100 metų JAV
Dėl protestantų reformacijos turėjo savo parapijas, lietuviai buvo
liuteronų ir reformatų Bažnyčios ketvirti, ilgiausiai išlaikę savo kalbą
išaugo Lietuvoje ir Mažojoje Lie- – po armėnų, graikų ir ukrainiečių
tuvoje. Įspūdingos įtakos mūsų kul- parapijų (šie trys – rytinių apeigų titūroje ir literatūroje padarė pastoriai kėjimo).
Martynas Mažvydas ir Kristijonas
Toks yra mūsų 1000 metų paDonelaitis bei įvairūs Karaliaučiaus veldas, „pamatas, iš kurio žvelgiame“.
universiteto, įsteigto 1544 m., absolAntrą kartą išėjusi scenon V.
ventai. Vilniaus universitetą, jėzuitų
nukelta į 32 psl.
įsteigtą sąmoningų piliečių ugdymui 1579 m., irgi
lankė ne tik katalikai, bet ir reformatai, liuteronai
ir
musulmonai.
Šio universiteto
auklėtiniai pastatė dvi šventoves
ir prie jų ligonines
už Vilniaus jėzuitų
patarnavimą
silpnesniems.
Kun. Saulaitis priminė kun.
Antano
Strazdo (1763-1833),
šv. Rapolo (Juozapo) Kalinausko (1835-1907)
bei kun. Antano
Mackevičiaus įtaką kaimo gyvenime, sukilimuose
ir tremtyje. Vysk.
Motiejus Valančius, miręs 1875
m., žinia, puoselėjo parapijų chorų
LIETUVOS AMBASADORĖ KANADOJE GINTĖ DAMUŠYTĖ
gyvavimą ir reli- IR PREL. DR. PRANAS GAIDA JAM ĮTEIKIANT APDOVANOJIMĄ.
ginių knygų leidy- RAMUNĖS SAKALAITĖS JONAITIENĖS NUOTR.
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SINGAPŪRE

Vasario 16-oji buvo proga susitikti

Singapūro
Lietuvių
Bendruomenė dar kol kas nėra labai gausi, tačiau labai
draugiška ir energinga. Šiais
metais mes linksmai paminėjome Vasario 16-ąją. Šventės
metu susitikę prisiminėme
gimines ir artimuosius, gyvenančius Lietuvoje ir kituose
pasaulio kraštuose. Ta pacia
proga aptarėme planus ateičiai.
Aušra Larbey

atkelta iš 31 psl.
Kochanskytė įdomiai prabilo aukštaitiška tarme, po to pynė Adomo
Mickevičiaus, Vytauto Mačernio eiles, M. K. Čiurlionio žodžius apie
grįžimą į tėviškę. „Gintaro“ (vad.
Romas Jonušonis) mažieji ir jaunių
grupės gražiai pasirodė su šokiais.
Jiems akompanavo ir po minėjimo
smagią nuotaiką tęsė kapela „Sūduva“ ir svečiai muzikantai, vadovaujant Vitui Balytai.
Prel. dr. Pranas Gaida
Vasario 16-tosios proga Lietuvos Komandoro didžiuoju kryžiumi
„Už nuopelnus Lietuvai“ apdovanojamas Kanados lietuvių savaitraščio
„Tėviškės žiburiai“ ilgametis redaktorius prel. dr. Pranas Gaida.
Lietuvos ambasadorė Kanadoje Gintė Damušytė Anapilio sodyboje (Mississauga, ON) 2009 m.
vasario 22 d. atvykusi į Kanados
Lietuvių Bendruomenės Toronto
apylinkės valdybos surengtą Nepriklausomybės šventės minėjimą susitiko su prel. Gaida, kuriam šiemet
sausio 26 d. suėjo 95 metai.
Prel. dr. Pranas Gaida 2004 m.
buvo apdovanotas LDK Gedimino
Riterio kryžiumi už nuopelnus Lietuvai bei Sausio 13-osios atminimo
medaliu, 2003 m. – Kanados etninės
spaudos sąjungos pažymėjimu.
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Pranas Gaida-Gaidamavičius gimė 1914 m. sausio 6 d. Ukmergės apskrityje (Bajorų kaime,
Želvos valsčiuje).1927 m. baigė Širvintų progimnaziją, 1931 m. – Kėdainių gimnaziją. Tais pačiais 1931
m. įstojo į Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakultetą ir Kauno kunigų seminariją, kurią baigė ir kunigu buvo įšventintas
1937 m. Toliau studijas gilino Vokietijoje, Muensterio, Freiburgo, kur
gavo teologijos daktaro laipsnį, ir
Belgijos Louvaino universitetuose.
1937-1940 m. Lietuvoje dalyvavo pavasarininkų, ateitininkų
ir angelaičių veikloj. 1944-1946 m.
– Freiburge lietuvių kolonijos kapelionas ir Belgijoje belgų parapijos
vikaras, kartu rūpinosi lietuvių angliakasių dvasiniais reikalais. 19501952 m. – filosofijos dėstytojas
Mont-Lauriel, QC, seminarijoje Kanadoje. Į Torontą atsikėlė 1952 m.,
dirbo vikaru angliškose parapijose.
Bendradarbiavo „Ryte“, „XX
Amžiuje“, „Židinyje“, „Naujojoje
Romuvoje“, „Darbininke“, „Drauge“, „Aiduose“, „Aukoje“ ir kitur.
Rašė belgų spaudoje Lietuvos klausimais P. Chantier slapyvardžiu ir be
parašo, Belgijoje porą metų redagavo lietuvių laikraštį „Gimtoji šalis“.
Kun. P. Gaida 1954 m. atėjo
į talką istorikui dr. Adolfui Šapokai,
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nuo 1949 m. redagavusiam savaitraštį. Tapo vyriausiuoju redaktoriumi A. Šapokai staiga mirus 1961 m.
Išspausdintos kun. dr. P. Gaidos knygos: „Išblokštasis žmogus“
(Vokietija, 1951 m.), „Milžinas,
didvyris ir šventasis“ (New Yorkas,
1955 m.), „Didysis nerimas“, (JAV,
1961 m.). Lietuvoje kartu su kun. V.
Mankeliūnu iš vokiečių kalbos išvertė Tihamer Toth „Jaunosios sielos
auklėjimas“ (1935 m.). Vėliausias
jo leidinys: „Nemarus mirtingasis“,
arkivyskupo kankinio T. Matulionio monografija (Roma, 1981 m.).
Redagavo „Lithuanians in Canada“
(Torontas, 1967 m.).
Kun. Gaidai 1987 m., kunigystės 50-mečio proga, suteiktas
prelato dvasinis laipsnis. Jo globoje,
jo tvirtose rankose, jo nenuilstamo
darbo ir pasiaukojimo dėka savaitraštis „Tėviškės žiburiai“ (iš vyr.
red. pareigų pasitraukė praėjusiais
metais) išpildė ir pranoko steigėjų
lūkesčius, nepasidavė politiniams
vėjams ar kalbos madoms, puoselėjo
jaunimo kūrybines pastangas. Užtikrino, kaip linkėjo pirmasis redaktorius, jog „Tėviškės žiburiai“ stotų,
„pilnutinio lietuviškumo sargybon“,
išlaikydamas krikščioniškąją dvasią,
užtikrino, jog tai būtų daugumos lietuvių aidas svetimoje padangėje.
Ramunė Sakalaitė Jonaitienė
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Berisso mieste plevėsuoja Lietuvos vėliavos

MOMENTAS

IŠ SU SI TI KI MO SU BURIUOTOJAIS IŠ

Aplink pasaulį plaukianti ir
pasaulio lietuvių bendruomenes lankanti „Tūkstantmečio odisėja“ pasiekė Argentinos krantus, Berissą. Šis
miestas vadinamas Argentinos imigrantų sostine, todėl nenuostabu, kad
čia savo gyvenimus kūrė daug lietuvių. Dauguma jų čia dirbo mėsos
fabrikuose, skerdyklose, dirbo prie
šaldiklių. Pasakoja, kad jie pasižymėjo kaip labai darbštūs ir nuoširdūs žmonės, nebijantys šaldiklių
šalčio, todėl darbdaviai juos vertino. Jau kelintą dieną mieste kabo
Lietuvos vėliavos, mieste matyti ir
specialūs plakatai, skelbiantys, kad
lietuvių draugija „Nemunas“ švenčia 100-metį. Antrosios Beriso lietuvių organizacijos – „Mindaugo“
bendrijos nariai irgi dalyvavo susitikime „Nemuno“ draugijoje dieną ir
vakare. Abiejų draugijų šokių rateliai mums šoko kartu.
Į susitikimą su „Tūkstantmečio odisėjos“ buriuotojais iš Lietuvos krantinėje atėjo tikrai nemažai
žmonių, manau, daugiau nei 100.
Tiek pat, o gal dar daugiau dalyvavo
vakare, jau kiti veidai. Tarp susirinkusiųjų krantinėje buvo ne tik lietuvių. Šis įvykis atkreipė ir kitų emigrantų Berisse dėmesį, matėme pa-

ARGENTINOJE

LIETUVOS, „TŪKSTANTMEČIO ODISĖJOS“ DALYVIAIS BERISSE

vienių albanų, italų, ispanų, arabų ir
kitų tautybių žmonių, susirinkusių ir
besidžiaugiančių kartu su lietuviais.
Visi jie pasipuošę savo tautiniais
atributais. Visuose Odisėjos renginiuose dalyvavo Mis Berissas – italų
kilmės gražuolė. Savo apsilankymu
ji pagerbė lietuvių buriuotojus.
Bendravimas su lietuviais labai šiltas. Pasisveikindami visi skuba bučiuoti į žanduką, glebėsčiuotis.
Nors tik kas trečias jų žodis lietuviškai, visi kiti ispaniškai, labai nori bendrauti. Kalbančių lietuviškai
– vienetai. Tai daugiausia vyresni
žmonės – 50-70 metų, kurie atvyko
į Berissą visai mažučiai ir kalbą išmoko iš jau amžiną atilsį tėvų, arba
gimę čia, bet kalbą dar iš tėvų perėmė. Šių žmonių vaikai ir anūkai lietuviškai moka tik keletą frazių arba
visiškai nemoka. Keistas jausmas,
kai žiūri į merginas, vilkinčias tautiniais drabužiais, matai jų veiduose
lietuviškus bruožus (kai kur gerokai susimaišiusius su ispaniškais ir
itališkais), bet susikalbėti negali...
Mažesni vaikučiai dar labiau nepanašūs į lietuviukus, tamsios odos,
rudų akių. Todėl tik šypsaisi ir bandai kažką pasakyti, nes jie gaudo
kiekvieną žodį iš tavo lūpų.

Gavome ne vieną prašymą atsiųsti lietuvių kalbos elementorių.
Visus mūsų suvenyrus ir medžiagą, susijusią su Lietuva, išgraibstė.
DVD „Neregėta Lietuva“ žiūrėjo
kaip į pasakų šalį. Lietuvių kalbos
elementoriaus – pradžiamokslio prašo seneliai, pasiryžę mokinti savo
anūkus nors kiek lietuviškai.
Vienas pagyvenęs ponas į susitikimą krantinėje atėjo su antikvariniu savo tėvo lagaminu, su kuriuo
jis paliko Lietuvą. Saugo kaip didžiausią relikviją.
Toks pats keistas jausmas apėmė draugijoje „Nemunas“, kur tautinius šokius šoko ir visai mažučiai
vaikai, ir jau vyresni. Kaip jie stengėsi! Nuoširdžiai, braukdami prakaitą, padusę nuo vietinio karšto oro.
Stebint tuos šokius apėmė toks geras
jausmas, – juokiausi iki ašarų. Mažai
kas lietuviškai kalba, bet lietuviškus
šokius moka. Nemeluosiu, pati užsimaniau lankyti tautinių šokių ratelį,
nes man pasidarė gėda, kad aš, lietuve būdama, beveik nemoku nė vieno
lietuviško šokio...
Edita Skaraitė
„Tūkstantmečio odisėjos“
kranto komandos narė
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JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE

Sudaryti sąlygas bendravimui

atlikti praktiką.
viai?

– Tai būtų Amerikos lietu-

– Tie, kurie tinkamai moka
lietuvių kalbą, kad galėtų laisvai
bendrauti.
– Galėtų būti ir ne lietuvių
kilmės?
– Kad gerai lietuviškai kalbėtų amerikiečiai, aš nepažįstu. Sakyčiau tiesiai: tai būtų lietuviai, kurie
dar moka lietuvių kalbą.

VYTAS MACIŪNAS
Lietuvoje lankėsi Jungtinių
Amerikos Valstijų Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos pirmininkas
Vytas Maciūnas. Ta proga jis sutiko
atsakyti į keletą klausimų. Pradedame nuo kelionės į Lietuvą tikslo.
– Mes šią vasarą Lietuvoje
numatome realizuoti studentų stažuočių programą. Galėtų atvykti iki
20 studentų, gyvenančių JAV, ir Lietuvoje vasaros metu išbūti mažiausiai 4 savaites, o gal ir ilgiau – pagyventi čia ir savo profesijos srityje
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– Kodėl kilo tokia mintis?
Gal turite daug tokių norinčių?
– Jeigu nori, kad jauni žmonės pažintų Lietuvą, tai neužtenka,
kad jie dalyvautų šventėse. Jie turi
mokėti gyventi lietuviškoje kasdienybėje, turėti asmeninės patirties.
Tokią stažuotę prieš keletą metų aš
padėjau organizuoti savo dukrai. Ji
stažavo Vilniuje, biotechnologijos
institute. Reikėjo viską organizuoti
vienam, o kai studentas yra vienas,
jam yra nepalanki socialinė terpė.
Sudėtinga ir tiems, kurie studentą
priima, jeigu nėra struktūrinės programos. Tai idėjai reikia sukurti organizacinius rėmus. Palaipsniui mes
tuo rūpinamės. Tam reikalui į JAV
LB Krašto valdybą vicepirmininke pasikviečiau Birutę Bublienę. Ji
Mokslo ir kūrybos simpoziume Chicagoje sėkmingai pristatė šį projektą, dalyvavo ir pačių jaunuolių, kurie
tokiose stažuotėse yra dalyvavę pavieniai, kad pasidalintų savo patirtimi. Jie papasakojo, kodėl toks dalykas jiems buvo naudingas. Tai sulaukė labai teigiamų kitų studentų atsiliepimų. Šiuo metu jau vykdome šių
metų registraciją. Gyvuoja tinklapis
www.stazuote.com, kurį studentai
gali lankyti ir kur jie gali skelbti savo duomenis ir netgi rašinį, kodėl jie
nori dalyvauti. Vyks atranka, bet tai
priklausys nuo to, kiek tokių studentų užsirašys. O gal ir atrankos nereikės, gal bus galima siųsti į Lietuvą
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visus. Studentai bus skirstomi pagal
profesijas ir bandoma jiems surasti
tinkamą stažuotę.
– Įdomu, kaip Jūsų dukrai
sekėsi Lietuvoje? Ar ji nenusivylė?
– Ne. Techninė patirties pusė
buvo labai gera, tik, kaip minėjau,
sunkumų buvo socialine prasme, nes
ji buvo viena ir buvo atsidūrusi kitokioje aplinkoje.
– Kaip prisimenu, nuolat
rūpinatės jaunimu – teko JAV LB
forumuose girdėti Jūsų projektų,
skirtų jaunimui. Auginate pamainą?
– Jeigu į jaunimą nekreipi dėmesio, mano nuomone, tai tavo veikla bus trumpalaikė. Ji baigsis, kai tau
nusibos arba kai pavargsi. Turi būti
kreipiama dėmesio į atsinaujinimą.
Jeigu to nedaroma, prasmė tampa
sunkiau apčiuopiama.
– Šiek tiek pakalbėkime apie
Amerikos Lietuvių Bendruomenės
problemas ir darbus: kas gera, kas
bloga?
– Pagrindinis mūsų rūpestis
– sudaryti sąlygas įvairiopam bendravimui įvairių interesų žmonėms.
Daug pastangų buvo dėta organizuojant šokių šventę, teatro festivalį ir Mokslo ir kūrybos simpoziumą.
Mano įsitikinimu, Krašto valdyba
turi sudaryti sąlygas įvairiose srityse. Toliau planuojame du projektus
– studentų stažuočių programą, taikomą jaunajai kartai, o kitą darbą
dar tik pradedam, tai jo kol kas neviešinsiu, nes nelabai gerai, kai per
anksti pradedi pasakoti.
– Ar Lietuvių Bendruomenės veikla keičiasi, juk įsijungia
naujosios kartos lietuvių, atvykusių po Kovo 11-osios? O gal jų,
veiklių, tiek nedaug, kad Jūs net
nejaučiate jų buvimo?
– Naujųjų labai daug ir jų dalyvavimas veikloje buvo labai ryš-
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VYTAS MACIŪNAS LIETUVOJE SU

VAI KAIS STO VYK LO JE

kiai pastebimas Teatro festivalyje.
Faktiškai beveik visi teatralai – aktoriai yra trečiosios bangos žmonės. Aš jau įsitikinau, kad lietuvišką
kūrybą už Lietuvos ribų vykdys tik
naujosios bangos atstovai. Nes tik
jie yra pajėgūs kalbą naudoti kūrybiniame lygyje. Iš žmonių, jaunesnių
kaip 60 metų, kurie yra gimę Amerikoje, nieko nebus. Bus subuvimai,
bendravimas, o tame bendravime
kūrybinė jėga bus trečiabangiai.
– Ir švietimas praktiškai yra
trečiabangių rankose.
– Dėl švietimo aš dar toks kategoriškas nebūčiau, nes matau, kad
mokytojų yra ir gyvenusių Amerikos
aplinkoje. Lituanistiniame švietime
yra pasikeitimo, bet jis dar ne toks
ryškus, akivaizdus, kaip kūrybos srityje.
– Kokią dalį bendruomenės
narių sudaro trečiabangiai?

GIEDRAIČIUOSE

– Teatro festivalyje jų buvo
100 proc. Mokyklose – grubiai tariant, pusė mokytojų, o moksleivių
– du trečdaliai.
– Ar apylinkių skaičius keičiasi – daugėja, mažėja?
– Apylinkių padaugėjo, nes
susikūrė naujų, kurias sudaro naujai
atvykusieji. Pvz., neseniai susikūrė
Orlando apylinkė Floridoje, kurią
subūrė jaunas verslininkas, turintis
tautinį nujautimą. Mes gana artimai
bendravome, kol apylinkė buvo įkurta. Ir kituose miestuose vyksta organizacinis judėjimas. JAV LB Krašto
valdyboje plėtrai turime žmogų – Sigitą Šimkuvienę Rosen, taip pat turinčią stiprią bendruomenišką patirtį, kuri labai aktyviai dirba su savo
kartos lietuviais – trečiabangiais. Ji
tikriausiai nesipriešintų, jeigu pasakyčiau, kad tokios patirties ji įgavo
dirbdama kartu su savo kaimyne a.a.
Vaiva Vėbraite. Tai toks nuostabus

žmogus, kuris pažįsta ir vieną, ir kitą
pasaulį, ir turi kūrybinės energijos.
– Ar Amerikos išeivijai reikia Lietuvos pagalbos ir kokios?
Ko norite iš Lietuvos?
– Amerikos lietuviai turi ilgą
organizacinę patirtį, organizacijos
gyvuoja daugelį metų. Yra įvairių
bendravimo galimybių. Tai, ko labiausiai reikia, šiandien ir vyksta. Daug, pvz., švietimo medžiagos
paruošiama Lietuvoje ir naudojama
mūsų mokyklose. Minėtoje studentų
stažuočių programoje Lietuvos pagalba irgi būtų labai naudinga. Aš
esu tokios nuomonės, kad efektingiausia pagalba yra tada, kai darbai
atliekami pačioje Lietuvoje, ypač tai
akivaizdu ekonominės krizės metu,
nes ekonominė apyvarta lieka Lietuvoje.
Kalbino Audronė V. Škiudaitė
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„Grandies“ penkiasdešimtmečio sukaktuvės

GRANDIEČIAI KAUNE
2009 m. gegužės mėn. 2 d.
Chicagos apylinkių tautinis ansamblis „Grandis“ iškilmingu koncertu
„Eina saulelė apie dangų“ Mother
McAuley gimnazijos salėje Chicagoje švęs 50 metų veiklos sukaktį. Vėliau tą vakarą visi kviečiami
į šventišką pokylį Pasaulio lietuvių
centre, Lemonte.
Ko žiūrovai galės tikėtis iš
50-mečio sukakties programos?
Ansamblio meno vadovės Violetos
Smieliauskaitės Fabianovich žodžiais, tai bus neeilinis koncertas,
kuriame pasirodys 115 grandiečiai.
Šoks vaikučių, vaikų, jaunučių, jaunių, jaunimo/studentų ir pagyvenusiųjų ratelių šokėjai. Koncerte
sutiko dalyvauti žymi Lietuvos dainininkė Veronika Povilionienė ir 5
muzikantų kapela iš Indianapolio,
Indiana „Biru bar“, vadovaujama
muzikės Adrijos Beleckienės. Žiū-
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rovus su scenoje matomais šokiais
ir tradicijomis supažindins aktorė
Audrė Budrytė Nakienė. Koncerte
vyks Rasos-Kupolės-Joninių šventė. Bus švenčiamas Lietuvos pirmo
paminėjimo tūkstantmetis. Meno vadovė teigia, kad jubiliejumi pradėjo
rūpintis jau 2008 m., net iki grandiečių dalyvavimo XIII Tautinių šokių
šventėje Los Angeles, CA.
Ansamblio istorijoje buvo
trys ansamblio vadovės. Pirmieji
ansamblio šokėjai buvo skautai.
Skautininkė Irena Šilingienė 1953
m. įsteigė grupę ir jai vadovavo iki
1959 m., kai dėl silpnėjančios sveikatos darbą turėjo nutraukti, o grupė
be jos iširo. Irena Smieliauskienė atgaivino „Grandį“ 1964 m. ir jai vadovavo, kol dabartinė meno vadovė
Violeta Smieliauskaitė Fabianovich
perėmė vadeles 1995 m. Buvusi
grandietė Aleksandra Gražytė Simo-
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naitienė taip prisimena savo vadovę
I. Smieliauskienę, mirusią 200704-08: „Ji buvo „Grandies“ šeimos
širdis, o mes – kaip jos vaikai. Jos
meilė tautiniam šokiui uždegė mus
visus!...“
Dabartinė meno vadovė įgijo patirties dirbdama su savo motina ir mokydama įvairiose grupėse:
„Anksčiau, nuo apytikriai 1978 m.,
turėjau savo vienetą. Tai buvo „Vytis“, kuris buvo remiamas Šaulių organizacijos. Nuo 1965 m. tapau mamos (Irenos Smieliauskienės) padėjėja Marquette Parko (lituanistinės
mokyklos) ansamblyje, paskui teko
mokytojauti Donelaičio lituanistinėje mokykloje, Chicagos lituanistinėje mokykloje ir dabar Maironio lituanistinėje mokykloje“.
Violeta Fabianovich buvo
X Tautinių šokių šventės (1996 m.
Chicagoje) meno vadovė. Įvairaus
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amžiaus ansamblio šokėjus jubiliejaus šventei ruošia 10 mokytojų
(mokytojų gretose yra dar dvi mokytojos, viena, kuri 2008/2009 m. laikinai nemoko, viena, kurios mokomas suaugusiųjų ratelis susiburia tik
ruošiantis išeivijoje vykstančioms
šokių šventėms.) Ne vienas mokytojas užaugo „Grandies“ gretose. 2008
m. XIII Šokių šventės programos
leidinyje ilgametė šokėja bei pagyvenusiųjų šokėjų ratelio mokytoja
Vida Brazaitytė rašė: „Lietuviškas
tautinis šokis – penas mano dvasiai“.
Nuo įsikūrimo ansamblyje
yra šokę daugiau kaip 1300 lietuvių
kilmės šokėjų, gimusių Lietuvoje,
Šiaurės ir Pietų Amerikoje ir kitur.
Nuo 1994 m. „Grandies“ baletmeisteris yra Gintaras Grinkevičius, baigęs choreografijos mokslus Klaipėdos universitete. Metams bėgant
ansamblio programos ir pasirodymai įvairūs. Jie vyko mažose salėse,
arenose ir lauke. Įžymesnės veiklos
sąrašan galima įrašyti keturiuose
miestuose – Chicagoje, Baltimorėje,
Washington, D.C., ir Toronte – pastatytą spektaklį „Lietuviškos vestuvės“. Šokėjai taip pat dalyvavo tarptautinėje parodoje „Expo 67” (Montreal, Canada, 1967 m.) ir išeivijos
latvių Šokių šventėje Clevelande
(1997 m.), Los Angeles (California)
Lietuvių dienose (1995, 2001, 2005
m.). „Grandis“ atstovavo Chicagai ir
Amerikos lietuviams, rodė grakščius
bei gražius lietuvių tautinius šokių
judesius savo pasirodymuose lietuviams ir kitataučiams įvairiose šokių šventėse ir festivaliuose Šiaurės
Amerikoje, Pietų Amerikoje, Australijoje ir, žinoma, Lietuvoje. Ansambliečiai šoko visose Šokių šventėse,
vykstančiose Šiaurės Amerikoje, išskyrus II, ir dalyvavo dainų švenčių
šokių dienų programose Lietuvoje –
1994, 1998, 2003, 2007 m.
Reikia daug laiko praleisti repeticijose, bet pagyvenusiųjų ratelio
šokėja Regina Vasiliauskienė šitaip
sako: „Mes neaukojame, o leidžiame
savo laisvalaikį repeticijose. Tai yra
smagu“.
Po jubiliejinio koncerto, po

„GRANDIES“ ANSAMBLIO VADOVĖ VIOLETA SMIELIAUSKAITĖ FABIANOVICH
(ANTROJI IŠ KAIRĖS) SU RATELIU MOKYTOJOMIS VIDA BRAZAITYTE IR DALIA BILAIŠYTE D E M UTH BEI AN SAM BLIO CHO RE OG RA FU G IN TA RU G RIN KE VI ČIUM
penkiasdešimtmečio šventės, kokie
tolesni „Grandies“ planai? – teiraujamės vadovės V. Smieliauskaitės
Fabianovich: „Ruošime jaunimą/
studentų ratelį šokti Dainų šventėje
Vilniuje šią vasarą, o gruodžio mė-

„GRANDIES“ VETERANAI SU

VA DO VE

nesį „Grandis“ žada dalyvauti Argentinos „Nemuno“ 100-metų jubiliejaus ruošiamoje šokių šventėje“.
Ramunė Kubiliūtė
Nuotraukos autorės
ir „Grandies“ archyvo

VIDA BRAZAITYTE
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Orlando meras paskelbė Lietuvių dieną

ORLANDO, FL,
KLINKEL NUOTR.

ME RAS

BUDDY DYER

Lietuvių Bendruomenė Orlando, FL, mieste per trumpą laiką
parodė dideles pastangas platinti
lietuvių vardą. Kovo 11-ąją dieną
Orlando meras Buddy Dyer išleido
proklamaciją, kad ši diena yra „Lithuanian American Community Day“
Orlando mieste.
Proklamacija mero įstaigoje
buvo oficialiai įteikta Alvydui Smilinskui, Orlando Lietuvių Bendruomenės pirmininkui. Dokumente cituojama Amerikos lietuvių pagalba
kovoje už Lietuvos nepriklausomybę ir Lietuvos valstybei, išsilaisvinusiai iš sovietų okupacijos.
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LIE TU VIAMS ĮTEI KIA PRO KLA MA CI JĄ APIE

Minima, kad pagal 2000 metų gyventojų surašymą Amerikoje
gyvena 715 039 Amerikos lietuvių,
iš jų Orlando mieste gyvena 3290.
Taip pat sakoma, kad Lietuvių Bendruomenė išlaiko lietuvišką kultūrą
ir tradicijas, dalyvauja labdaringoje
veikloje, padeda naujai atvykusiems
lietuviams adaptuotis ir įsijungti į
vietinės visuomenės gyvenimą.
Skelbiant proklamaciją ryšius
su mero įstaiga koordinavo Orlando
LB pirmininkas Alvydas Smilinskas,
vicepirmininkas Mindaugas Satas ir
valdybos narys Jurgis Birutis.
Kovo 11-osios proga Orlando
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LIETUVIŲ

DIE NOS PA SKEL BI MĄ .

EDITOS

Lietuvių Bendruomenė surengė viešą minėjimą Orlando Turkey Lake
Parke. Renginio metu taip pat vyko
Kaziuko mugė, vaikų šokių grupių
pasirodymai, žaidimai.
Orlando Lietuvių Bendruomenė aktyviai dalyvauja visuomeninėje
veikloje. Turi savo krepšinio komandą, šiuo metu pirmaujančią tarp Floridos lietuvių, taip pat turi biliardo
žaidėjų komandą, menininkų būrelį,
planuoja įkurti lietuvišką mokyklėlę.
Jurgis Birutis
asmilinskas@hotmail.com
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Tradiciniai renginiai netradiciškai
Pagrindinis Vasario 16-osios
minėjimas
2009 m. vasario 28 d. Huettenfelde vykusiame pagrindiniame
VLB Vasario 16-osios minėjime,
kurį rengė valdyba, dalyvavo per
500 lietuvių ir jų draugų ne tik iš
Vokietijos, bet ir iš kitų kraštų. Pagrindinę kalbą pasakė Europos Parlamento narys Vytautas Landsbergis, buvęs Sąjūdžio, Lietuvos Aukščiausiosios
tarybos-Atkuriamojo
Seimo ir Tėvynės sąjungos pirmininkas, aukštos kvalifikacijos bei
gilios patirties kalbėtojas, pasakojęs
apie „Tris Vasario šešioliktąsias“ ir
jų svarbą Lietuvos istorijoje.
Šventė prasidėjo Huettenfeldo
katalikų Švč. Jėzaus širdies bažnyčioje, Mišias lietuviškai aukojo prel.
Edmundas Putrimas. Buvo parodyti
trumpi filmai „Negerėta Lietuva“ ir
„Lietuvos tūkstantmečio odisėja“.
Su si rin ku sius svei ki no VLB
val dy bos pir mi nin kas An ta nas
Šiugž di nis, da ly va vo Lie tu vos amba sa do rius prie NATO Briu se ly je
Li nas Lin ke vi čius, am ba sa do rius
prie Eu ro pos Ta ry bos Stras bu re Gedi mi nas Šerkš nys, nau ja sis Hes se no
že mės fe de ra ci jos rei ka lų mi nist ras
Mi cha e lis Bod den bergas, Vo kieti jos Bun des ta go na rys Mi cha e lis
Meis te ris, Bergst ras sės ap skri ties
vir ši nin ko pa va duo to jas Got tliebas Oh lis, Eu ro pos Par la men to narys Mi cha e lis Gah le ris, am ba sa dos
Ber ly ne pa siun ti nys Gin tau tas Vasiu lis, am ba sa dos Ber ly ne pa ta rė jas
Vy tas Gu da vi čius, Lie tu vos gar bės
kon su las Frank fur te Achi mas Nauman nas, eko no mi kos ata šė Liutau ras La ba naus kas, Main zo vysku pi jos or di na ria to at sto vė Do ris
Ga gian nis, ki ti ap skri ties ir mies to
ad mi nist ra ci jos bei dva si nin ki jos
at sto vai. Sve čiai ta rė žo dį. Mu zi kinius rė mus su tei kė fol klo ro at li kė ja
Da na ja, lie tu vių fol klo ro an samblis Vo kie ti jo je „Le liu mai“. Ant roji da lis – Va sa rio 16-osios gim nazi jos mo ki nių kon cer tas, pra dė tas

PAGRINDINIO

PRA NE ŠI MO AU TO RIŲ

DY BOS PIR MI NIN KAS

VOKIETIJOJE

VYTAUTĄ LANDSBERGĮ

ANTANAS ŠIUGŽDINIS

įspū din ga ins ce ni za ci ja „Amžinai
gy va“, vaiz duo jan čia Lie tu vos gimi mą bei is to ri jos rai dą. Pro gramo je skam bė jo į ori gi na lią sin te zę
su jung ti au ten tiš ki liau dies mo tyvai bei mo der nio mis aran žuo tė mis
pa į vai rin ti kū ri niai. Per ne tra di ciškai kom pak tiš ką, ta čiau ku pi ną origi na lių ir pro fe sio na liai at lik tų kūri nių pro gra mą gim na zis tai, o taip
pat pro gra mo je kas met da ly vau jantys jau bai gę mo ki niai dar kar tą įrodė, kad lie tu viš kai dai nai ir šo kiui
jie mie lai au ko ja sa vo lais va lai kį.
Me ni nę pro gra mą jau de šim tą jį
kar tą ren gė Va sa rio 16 gim na zi jos
mu zi kos mo ky to jas Gin ta ras Ru čys
ir šo kių mo ky to ja Aud ro nė Ru čienė.
Po to nuotaikingam šokiui
kvietė ir svečius linksmino legendinė pop grupė „Vairas“, jau penktus
metus koncertuojanti Huettenfelde.
Vasario 16-osios gimnazijos virėjos
kvietė pasivaišinti šviežiais, dar garuojančiais ir tradiciškai skaniais cepelinais.
Petras Veršelis

PRI STATO

VLB

VAL -

Laiškas iš Lietuvos
2009-02-28 Renhofo pilyje
buvo atidaryta lietuviškos fotografijos paroda „Laiškas iš Lietuvos“.
Europos lietuvių kultūros centro
(ELKC) Vokietijoje iniciatyva įkurtoje galerijoje, kuri nusidriekia per
tris erdvios Renhofo pilies aukštus,
ateityje planuojama rengti Lietuvą ir
jos gyventojus pristatančias fotografijų parodas.
Gausiai susirinkusius parodos lankytojus, Lietuvos fotografus
Mariją Šileikaitę Čičirkienę, Vytautą
Tamoliūną, Zenoną Baltrušį ir parodos kuratorę Dovilę Zelčiūtę pasveikino Europos lietuvių kultūros
centro direktorius Rimas Čuplinskas. D. Zelčiūtė pristatė parodoje
eksponuojamus kūrinius bei jų autorius. Ekspozicijoje drąsiai gretinami
žinomiausių Lietuvos fotomeistrų,
tokių kaip Antanas Sutkus, Romualdas Rakauskas, Aleksandras Macijauskas, Romualdas Požerskis ar
Algimantas Aleksandravičius, kūryba su jaunesnių ir jau ėmusių garsėti menininkų – Rimaldo Vikšraičio,
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KURATORĖ D. ZELČIŪTĖ IR EUROPOS LIETUVIŲ KULTŪROS CENTRO DIREKTORIUS
R. ČUPLINSKAS PRISTATO PARODĄ

Vytauto Pletkaus, Aleksandro Ostašenkovo, Gintaro Česonio bei Evaldo Ivanausko – darbais. Kiekvienas
kūrinys, įtakotas autoriaus talento
ir likimo, ištaria, praneša pasauliui
žinią: kas jam yra Tėvynė, kokia ji
– peizažas ir mylimas gimtasis miestas, socialinės fotografijos motyvai
ir poetinis žvilgsnis į pasaulį. Iš Lietuvos atvykę menininkai padovanojo
Kultūros centrui ir Vasario 16-osios
gimnazijos bibliotekai šūsnį įsimintiniausių Lietuvos fotomenininkų albumų.
Atidarymo metu pilies foje
nuotaikingas džiazo improvizacijas
saksofonu bei perkusija atliko Vaidas Bruderis, Aurelijus Žitkauskas ir
Artiomas Oppermann. Planuojama,
kad „Laiškas iš Lietuvos“ 2009-aisiais apkeliaus ir kitus Europos
kraštus.
ELKC inf.

Projektas „Mato Šalčiaus keliais“

MATAS ŠALČIUS (1890-1940)

JAU -

NYS TĖ JE

Panemunės regionas yra gražioje Kauno miesto dalyje: šalia teka
Nemunas (iš čia ir kilęs Panemunės
gyvenvietės vardas), turime nuostabų ir didžiausią Kaune Panemunės šilą, todėl nuo seno Panemunė
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paskelbta kurortu. Panemunėje yra
Švč. Mergelės Marijos vardo bažnyčia (1859 m.), šalia įsikūrusi Panemunės biblioteka, mokyklos, vaikų
darželiai. Panemunėje gyveno daug
žymių žmonių, ir vienas iš jų buvo
Matas Šalčius.
Matas Šalčius buvo iš tų neramiųjų sielų, kurios pasaulį troško
pažinti ne tik iš knygų, bet ir iš arti. Kelionės maršrutas, nusitęsęs nuo
Kauno iki Jeruzalės, nuo Damasko
iki Singapūro, nuo Džakartos iki Manilos, buvo ir liko ﬁzinės ištvermės
ir dvasinės brandos pavyzdžiu, kuris
ir mūsų klajonėms suteikia prasmės.
Matas savo knygoje „Svečiuose pas
40 tautų“ rašė, o, pasak Česlovo Kudabos, „versdamas puslapį po puslapio, gėrėsis svarbiausia, brangiausia
žmonių vertybe – jų tarpusavio sugyvenimu, natūraliu artimo pajutimu“.
Savo dienoraštyje Matas rašo:
„Genys margas, svietas dar margesnis, sako mūsų patarlė. Tačiau žmonių jausmai ir troškimai visų vienodi. Gali skirtis žmogaus odos spalva,
veido ir nosies forma, akių išraiška
ir kita, bet žmonės visur mėgsta, kad
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juos meiliai pakalbintumei, gražiai ir
teisingai su jais apsieitum, neniekintum jų, bet gerbtum, jiems padėtum
varguose, rūpesčiuose ir nelaimėse“.
Mūsų bendruomenė turi sukaupusi daug informacijos apie Matą
Šalčių, Šv. Mato mokykloje yra muziejus, kuriame mokiniai ir jaunimas
renka informaciją apie šį keliautoją, visuomenės veikėją. Bendraudami su Mato Šalčiaus dukra Raminta
Šalčiūte Savickiene kaskart vis sužinome naujų faktų iš Mato gyvenimo,
veiklos, kelionių. Todėl, įgyvendindami šį projektą „Mato Šalčiaus keliais“, mes tikimės surinkti daugiau
prisiminimų. Gal kas pažinojo Matą
Šalčių, žino ką nors apie jo švietimo, žurnalistikos, rašytojo, keliautojo, motociklininko ir kt. veiklą, turi
nuotraukų. Norime bendrauti su išeivijos lietuviais pasaulyje, kurie domisi Mato Šalčiaus veikla.
Kontaktai: Kristina Celiešiūtė
Tel. +370 37 34 58 75 (d.d
8.00 – 14.00)
Faksas: +370 37 34 57 51
Mob. tel +370 65 55 76 89
El.p kristinai26@gmail.com
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Kazį Bradūną prisimenant
Praėjusiame PL numeryje įsivėlė apmaudi klaida – poetas Kazys
Bradūnas, 2009-02-09 miręs ir palai-

dotas Vilniuje, žinutės apie jo mirtį
ir laidotuves pavadinime buvo pavadintas klaidingu vardu. Atsiprašome.

Minėdami Poetą pateikiame
momentą iš Jo laidotuvių Antakalnio
kapinėse.

Rasos Šoliūnaitės Poskočimienės netekus
Kovo 12 d. Lemonte, prie
Chicagos, užgeso Rasos Šoliūnaitės
Poskočimienės gyvybė, pakirsta vėžio ligos. Ji mirė būdama 53-jų metų. Buvo gimusi Chicagoje 1955 m.
rugpjūčio 23 d.
Rasa buvo baigusi Lemonto
„Maironio“ lituanistinę mokyklą,
kurioje vėliau daug metų mokė dainų ir tautinių šokių. Studijavo Lewis
universitete, buvo muzikos mokytoja. Jaunimo stovyklose ir jaunimo
kongresuose JAV, Kanadoje, Pietų
Amerikoje ir Europoje mokė dainuoti ir šokti tautinius šokius. 1976 m.
Lemonte įsteigė tautinių šokių grupę

„Spindulys“ ir jai vadovavo. Surengė šimtus koncertų ir atlikdavo programą įvairiose jaunimo ir Lietuvių
Bendruomenės šventėse. Buvo visuomenininkė – ateitininkė, daugelio ateitininkų muzikinių programų
rengėja, su nepaprastu džiaugsmu,
humoru ir meile lietuviškai dainai
bei tautiniam šokiui auginusi naujas
jaunimo kartas. Buvo Palaimintojo
Jurgio Matulaičio Misijos chormeisterė, vargonininkė ir didelė Misijos
bei jos vadovų talkininkė bei rėmėja.
Labai mylėjo vaikus ir jaunimą. Su
vyru Remigijumi augino gražią šeimą, o jos artimai draugei Katilišky-

tei mirus įvaikino jos likusius našlaičius vaikus.
Rasa paliko liūdinčią šeimą –
vyrą, vaikus, seseris ir motiną Aldoną, kuri neseniai palaidojo savo vyrą
ir Rasos tėvą Vytautą.
Tai buvo nepaprastai geros
širdies, visus lietuvius mylėjusi moteris.
Tai tik dalis nepaprastai
gražaus Rasos gyvenimo. Ji savo daina, šokiu ir meile palietė beveik kiekvieną iš mūsų, tuo likdama
amžina mumyse ir mūsų prisimimuose.
Gražina ir Vytautas Kamantai

2009 Balandis / Pasaulio lietuvis

41

„pasaulio lietuvio” žinios

Nauji „Pasaulio
lietuvio“ aukotojai
ir garbės
prenumeratoriai

Dainų šventės programa
2009 m. liepos 1-6 d.
Liepos 1 d.

18.00

Liepos 2 d.

16.00
19.00
22.00

Vilniuje:

Profesionaliosios kūrybos vakaras Sereikiškių
parke ir Katedros aikštėje
Liaudies meno parodos atidarymas Taikomosios
dailės muziejuje, Arsenale
Chorinės muzikos vakaras Lietuvos nacionalinėje
filharmonijoje
Modernizuoto folkloro programa „Ugnies giesmės“
Kalnų parke

Kaune:

Liepos 2 d.

19.00

Liepos 3 d.
Liepos 4 d.

17.00
10.00

Moksleivių Dainų diena Vingio parke
Folkloro diena „Žemynėle žiedkelėle“ Sereikiškių
parke, Pilių teritorijoje ir Katedros aikštėje
14.00-18.00 Pučiamųjų orkestrų koncertai Rotušės aikštėje
20.00 Pučiamųjų orkestrų koncertas „Vario audra“ Kalnų
parke

Liepos 4 d.

21.30

Liepos 5 d.

13.00
18.00

Liepos 6 d.
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21.00
14.00
17.00

Kanklių koncertas „Skambėkite, kanklės“ Kristaus
Prisikėlimo bažnyčioje

Vilniuje:

Europa
AUKOS:
45,40 zl
Elena Baliulis, Hamburg, Vokietija;
JAV, Kanada (JAV doleriais)
Garbės prenumerata: Aldona Kairienė, North Providence, RI,
JAV;
AUKOS:
20 dol.
Vytautas Burkunas, Webster,
NY, JAV;
Australija (Australijos doleriais)
Garbės prenumerata: Juozas
Gailius, Newtown, Vic.,
AUKOS:
55 dol.
Juozas Balčiūnas, North Balwyn, Vic.; Juozas Donela, Kensington, S.A.;
15 dol.
Veronika Koženiauskas, Moe,
Vic.; Algis Šimkus, East Bentleigh,
Vic.;
5 dol.
Algis Dudaitis, Carlingford,
N.S.W., Antanas Jokantas, Riverwood, N.S.W.

Kaune:

Ansamblių vakaras „Metai“ Dainų slėnyje

Vilniuje:

Mėgėjų teatrų pasirodymai „Vaidinam tėvų kalba“
Rotušės aikštėje
Jungtinis mėgėjų teatrų spektaklis „Amerika pirtyje“
Lietuvos rusų dramos teatre
Šokių diena „Laiko brydėm“ Žalgirio stadione
Eitynės
Dainų diena „Tūkstančio aušrų dainos Lietuvai“
Vingio parke
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Kviečia Pasaulio
lietuvių ekonomikos
forumas www.plef.lt

