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Kaip atstovaujama
išeivija Lietuvoje
Balandžio 20-24 d. Vilniuje vyko eilinis
LR Seimo ir PLB komisijos posėdis. Komisija
yra svarbiausioji institucija, užtikrinanti užsienio
lietuviams galimybę tiesiogiai dalyvauti sprendžiant ne tik su išeivija susijusias, bet ir pačios
Lietuvos problemas. Du kartus per metus vykstantys tokie posėdžiai vyksta gana intensyviai
– nuo ryto iki vakaro, į juos yra kviečiama būriai įvairių Lietuvos valstybės pareigūnų, kurie
jaudinasi, kad bus išklausyti tokiame aukštame
lygyje. Tik stebint iš šono susidaro įspūdis, kad
metai eina, o klausimų ratas mažai keičiasi – planuojamos vis tos pačios, tegu ir labai svarbios temos. Rašomos rezoliucijos, bet jos vargu ar ką
nors keičia, vargu ar į jas kas rimtai žiūri (pvz.,
užsienyje esančių kultūros paminklų problema).
Tuo labiau, kad komisija turi tik patariamąjį balsą Seime.
Pradėdamas šį Seimo ir PLB komisijos
posėdį į komisijos darbo efektyvumą dėmesį atkreipė ir naujasis komisijos pirmininkas, Seimo
atstovas Paulius Saudargas.
Taigi kas iki šiol trukdė komisijos darbui?
Gal viena iš nesėkmės priežasčių buvo tai,
kad posėdžiui pasibaigus iki kito posėdžio nelikdavo atsakingo už to klausimo sprendimą – užsienio lietuviai išvažiuodavo į savo kraštus, o likę Seimo nariai įsisukdavo į kitų problemų ratą.
O gal problemos neišsprendžiamos?
Kai kurios problemos iš tiesų yra labai sudėtingos, pvz., dvigubos pilietybės klausimas.
Mūšis vyksta jau kelinti metai, o rezultatų kaip
nėra, taip nėra, nes teisūs jaučiasi ir tie, kurie nori plačiai taikyti dvigubos pilietybės institutą, ir
tie, kurie mano, kad tai turėtų būti reta išimtis,
kaip teigia ir Konstitucinis Teismas.
Na, bet tokių sunkių temų nėra labai daug,
bet, kaip yra tekę klausti komisijos narių, retas
kuris galėjo įvardinti, kad jo kadencijos metu kokia nors problema buvo išspręsta. Todėl kartais
atrodydavo, kad ši komisija yra daugiau garbės
reikalas, duoklės atidavimas užsienio lietuvijai.
Kad reikalai pasikeis, leidžia tikėtis naujojo LR Seimo ir PLB komisijos vadovo Pauliaus
Saudargo ryžtingumas. Gal jis sugebės suveržti
diržus taip, kad, komisijai atkreipus dėmesį į problemas, atsakingos institucijos jas ims spręsti, o
ir patys komisijos nariai nepaliks problemos be
dėmesio.
Audronė V. Škiudaitė
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„pasaulio lietuvio” svečias

Tiesioginis užsienio lietuvių interesų
atstovavimas garantuos geresnę veiklą
Į „Pasaulio lietuvio“ klausimus atsako naujasis Tautinių mažumų
ir išeivijos departamento (TMID) prie Lietuvos Vyriausybės gen. direktorius Arvydas Daunoravičius.
kuriuose ketina gausiai dalyvauti užsienyje gyvenantys tautiečiai. Darbų
tikrai gausu, o mūsų pareiga atlikti
juos kuo geriau. Tiesa, dėl ir Lietuvos neaplenkusio sunkmečio susiduriame su lėšų trūkumu, todėl ieškome optimaliausių sprendimų, kaip
užtikrinti svarbiausių departamento
vykdomų programų tolesnį efektyvų
funkcionavimą.

TAUTINIŲ MAŽUMŲ IR IŠEIVIJOS GEN. DIREKTORIUS ARVYDAS DAUNORAVIČIUS
(KAIRĖJE) IR LR PREZIDENTO VISUOMENINIS PATARĖJAS LEONAS NARBUTIS. OLGOS
POSAŠKOVOS NUOTR.
– Lietuvos politiką užsienio
Neabejoju, kad gerosios praklietuvių atžvilgiu esame aptarę su tikos, kurios per beveik du dešimtužsienio reikalų ministru, šiandien mečius trunkančią departamento
norėtume konkrečiai aptarti TMI- veiklą sukaupta išties daug, tęstinuDo, kuris iki šiol buvo tarpininkas mas bus užtikrintas.
tarp Lietuvos ir užsienyje gyvenančių lietuvių, veiklą. Jau susi– Kokie darbai šiuo metu
pažinote su šios institucijos veikla, vyksta Jūsų vadovaujamoje inskuri buvo vykdoma jau beveik 20 titucijoje ir ką planuojate artimetų, ir galite betarpiškai įvertin- miausiu metu?
ti, kas buvo nuveikta. Kaip pasi– Nepaisant šiuo metu vykskeistų institucijos darbas po reor- tančių permainų Tautinių mažumų ir
ganizacijos?
išeivijos departamentas vykdo savo
– Tautinių mažumų ir išeivijos įprastą veiklą. Privalome užtikrindepartamento reorganizavimo tiks- ti darbų tęstinumą pereinamuoju iki
las – užtikrinti geresnį užsienyje gy- reorganizacijos laikotarpiu. Šie mevenančių lietuvių interesų atstova- tai visiems pasaulio lietuviams yra
vimą. Tiesioginis užsienio lietuvių ypatingi – švenčiame Lietuvos varinteresų atstovavimas Vyriausybės do paminėjimo tūkstantmetį, artėja
lygiu garantuos geresnį veiklos ko- Pasaulio lietuvių bendruomenės Seiordinavimą ir efektyvesnį lėšų admi- mas, Pasaulio lietuvių ekonomikos
nistravimą.
forumas bei daugybė kitų renginių,
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– Norėtume daugiau sužinoti apie Jus patį ir Jūsų darbo su
užsienio lietuviais patirtį. Žinome,
kad būdamas gen. konsulas Chicagoje buvote labai aktyvus JAV LB
globėjas ir bendradarbis. Malonėkite prisiminti tuos metus ir ryškiausius įspūdžius iš to bendravimo.
– Ryškiausi mano patirties
bendradarbiaujant su užsienio lietuviais etapai yra penkeri metai Lietuvos generalinio konsulo Chicagoje pareigose ir prieš kelis mėnesius
pradėtos eiti Tautinių mažumų ir
išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pareigos. Iš
JAV tiek aš, tiek mano šeimos nariai
į Lietuvą parsivežėme šilčiausius
prisiminimus apie tenai sutiktus lietuvius, jų pastangas ir pasiekimus
saugant bei puoselėjant savo tautinį
identitetą, lietuvių kalbą bei kultūrą,
jų pagarbą Lietuvos valstybingumo
tradicijai ir istorijai. Simboliška, kad
mano pirmas ir paskutinis oficialus
susitikimas su vietos lietuviais generalinio konsulo pareigose įvyko prie
S. Dariaus ir S. Girėno paminklo.
Esu dėkingas likimui ir visiems JAV
gyvenantiems lietuviams už šią neįkainojamą patirtį.
– Ar turite receptą, kaip su-

„Pasaulio lietuvio” svečias
aktyvinti naujuosius lietuvius, iš
Lietuvos išvykusius po Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo, nes
jie, lyginant su senąja karta, nėra aktyvūs? Iš dešimčių ir šimtų
tūkstančių lietuviškoje veikloje
dalyvauja dešimtys, geriausiu atveju – šimtai.
– Jūs palietėte labai jautrią temą. Manau, jog pirmiausia kiekvienam iš mūsų nesvarbu, kur begyventume, turėtume savęs paklausti, ką
man reiškia būti lietuviu? Kiek man
svarbu išsaugoti tautinį tapatumą bei
lietuvybę? Jeigu žmogus nesiekia išlaikyti emocinio ryšio su Tėvyne ir
sąmoningai atsisako savo lietuviškojo tapatumo, o tokių atvejų, deja,
pasitaiko, jokie receptai nepadės.
Tai – laisvas apsisprendimas ir savanoriškas pasirinkimas.
Vis dėlto turėtume suprasti,
kad, kur begyventume, esame Vieningos Lietuvos dalis, kiekvienas
galime kurti Lietuvos gerovę, išsaugoti lietuviškąją sąvastį, ją perduoti
ateities kartoms. Turime stengtis iš-

vengti susiskaldymo ir priešiškumo
vienas kitam. Šių neigiamų reiškinių
ir kasdieniame mūsų gyvenime, ir
viešojoje erdvėje vis dar esama pernelyg daug.
Žinoma, atsakingos ir solidarios bendruomenės kūrimas, pilietiškumo ir visuomeniškumo tradicijų stiprinimas – tai ilgas, kantraus
ir nuoseklaus darbo reikalaujantis,
tarpusavio pasitikėjimu grįstas procesas. Todėl turime puoselėti ankstesniųjų emigracijos kartų sukurtas
bendruomenines tradicijas. Jų ilgametė veikla yra puikus pilietiškumo,
pasiaukojimo ir atsakomybės mūsų
tautai ir valstybei pavyzdys. Taip pat
svarbu skatinti naujų iniciatyvų ir
veiklos krypčių atsiradimą užsienio
lietuvių tarpe, ieškoti mechanizmų,
kurie užtikrintų efektyvų užsienyje
gyvenančių tautiečių įsitraukimą į
Lietuvos politinį, ekonominį, kultūrinį ir visuomeninį gyvenimą.
Esu įsitikinęs, jog šiuo metu vykdoma reforma taip pat padės
siekti šių tikslų.

– Gal Jums teko bendrauti su kitų nacionalinių mažumų,
pvz., JAV, gyvenimu ir veikla?
Kaip kitų fone atrodo lietuvija?
– Kai mes Europoje naudojame terminą „tautinės mažumos“,
visi suprantame, ką turime galvoje.
Tuo tarpu JAV šis terminas dėl šalies
istorinių ypatumų ir tradicijų kaip
ir neturi prasmės. Todėl turėtume
kalbėti apie JAV etnines bendruomenes, su kuriomis dirbant Chicagoje, garsėjančioje pastarųjų gausa,
teko daug bendrauti. Lietuviai JAV
yra neblogai organizuoti ir yra labai
daug nuveikę saugodami savo tautinį tapatumą, lietuvių kalbą, tradicijas ir papročius. Būtent per juos
nemažai amerikiečių pirmą kartą ir
susipažįsta su Lietuva, jos valstybingumo tradicija bei papročiais. Su
pasididžiavimu galiu teigti, kad mūsų tautiečiai JAV kitų etninių grupių
fone atrodo labai gerai.
Redakcijos pastaba: vasarą
TMID ketinama įjungti į LR
Užsienio reikalų ministeriją.

LIETUVOS AMBASADORIUS WASHINGTONE AUDRIUS BRŪZGA, DRAUGO FONDO DIREKTORIŲ TARYBOS PIRMININKĖ MARIJA
REMIENĖ, IMSRĖ BRŪZGIENĖ, LORETA DAUNORAVIČIENĖ, LIETUVOS GEN. KONSULAS CHICAGOJE ARVYDAS DAUNORAVIČIUS
2007 M. „DRAUGO“ POKYLYJE CHICAGOJE
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tėvynėje

LR Seimo ir PLB komisijos posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO IR PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
OLGOS POSAŠKOVOS NUOTRAUKOS

FAVO PRI SI MI NI MUI .

JAV LB PIRMININKĖ D. NAVICKIENĖ
SVEIKINA KOMISIJOS POSĖDŽIO DALYVIUS
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KO MI SI JOS NA RIAI BEI JOS SVE ČIAI NU SI FO TOG RA -

Balandžio 20-24 d. Vilniuje, Seimo Konstitucijos salėje, posėdžiavo atsinaujinusi LR Seimo
ir PLB komisija. Po praėjusių metų pabaigoje vykusių Seimo rinkimų komisijoje pradėjo dirbti naujai
išrinkti visoms frakcijoms atstovaujantys Seimo nariai: Paulius Saudargas (pirm.), Rima Baškienė, Saulius
Bucevičius, Andrius Šedžius, Dalia
Teišerskytė, Zita Užlytė, Ona Valiukevičiūtė, Artūras Zuokas. Pasaulio
lietuviams atstovauja Dalia Puškorienė (pirm., JAV), Irena Gasperavičiūtė (Lenkija), Aurelija Goris
Norienė (Belgija), Romualdas Kašūba (JAV), Joana Kuraitė (Kanada),
Rimtautas Marcinkevičius (JAV),
Angelė Nelsienė (JAV), Antanas
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Rasiulis (Rusija), Elona Vaišnienė
(JAV). Austrijai atstovavusi Jadvyga Kuršelienė savo atstovavimą suspendavo.
PLB posėdį aplankė ir kalbėjo
LR Seimo pirmininkas Arūnas Valinskas, Seimo pirmininko pirmoji
pavaduotoja Irena Degutienė, Seimo
užsienio reikalų komiteto pirmininkas Audronius Ažubalis, Tautinių
mažumų ir išeivijos departamento
gen. direktorius Arvydas Daunoravičius ir kt. Komisijos nariai susitiko
su užsienio reikalų ministru Vygaudu Ušacku ir kt.
Komisijos posėdyje svarstyta daug svarbių klausimų. Be abejo,
svarbiausias išeivijai – Lietuvos pilietybės išlaikymas (terminą dvigu-

tėvynėje

KOMISIJOS POSĖDIS VYKSTA
ba pilietybė jie laiko klaidingą; jie
netrokšta dvigubos pilietybės, jie tenori neprarasti savo prigimtine teise
įgytos Lietuvos pilietybės); užsienio
lietuvių reikalų atstovavimas Lietuvoje (Tautinių mažumų ir išeivijos
departamento reorganizavimas, Užsienio lietuvių tarybos įkūrimas);
lituanistinis švietimas Lietuvoje ir
užsienyje, tautinis patriotinis auklėjimas Lietuvos mokyklose; užsienio
lietuvių galimybės studijuoti Lietuvoje; lietuviško kultūros paveldo,
esančio užsienyje, problematika;
Lietuvos vardo 1000-mečio paminėjimas Lietuvoje ir užsienyje ir kt.
Susitikta su specialistais, išklausyti atsakingų organizacijų atstovų pranešimai, išdiskutuotos
problemos ir priimtos rezoliucijos.
Paskutinę dieną tradiciškai surengta spaudos konferencija, kurios metu
apibendrintas darbas, bet vėlgi žurnalistus taip pat labiausiai domino,
ką komisija nusprendė dėl pilietybės
išlaikymo tuo atveju, kai Lietuvos
pilietis įgyja kitos šalies pilietybę.

Spaudos konferencijoje daugiausiai
laiko tai temai ir buvo skirta. Komi-

SEIMO

sija priėmė rezoliuciją, kurioje, anot
P. Saudargo, „sveikina, jog naujasis

PLB KOMISIJĄ SVEIKINO LR SEIMO VADOVYBĖ: (IŠ KAIRĖS) LR SEIMO PIR MI NIN KAS A RŪ NAS V A LINS KAS , KO MI SI JOS PIR MI NIN KAI D A LIA P UŠ KO RIE NĖ
IR S EI MO NA RYS P A LIUS S AU DAR GAS , S EI MO PIR MO JI VI CE PIR MI NIN KĖ I RE NA D E GU TIE NĖ ( Į S EI MĄ IŠ RINK TA IR IŠ EI VI JOS LIE TU VIŲ BAL SAIS )
IR

2009 Gegužė / Pasaulio lietuvis

7

tėvynėje

KOMISIJOS PIRMININKAI D. PUŠKORIENĖ IR SEIMO
Pilietybės įstatymo projektas (pasiūlytas LR Prezidento. Red.) yra tobulesnis už dabar galiojantį, tačiau siūlo
Seimui papildyti įstatymo projektą,
numatant atvejį, leidžiantį Lietuvos
Respublikos piliečiui būti kartu ir kitos valstybės piliečiu, jeigu jis yra asmuo, pasitraukęs iš Lietuvos ne tik iki
1990 m. kovo 11 d., bet ir po to ir yra
įgijęs kitos valstybės pilietybę“.
„Aš noriu kalbėti apie JAV
lietuvius, kurių yra daug atvažiavusių po 1990 m., kurie tikrai palaiko
labai tamprius ryšius su tėvyne, čia
turi giminių, čia jų vaikai atvažiuoja
vasarą gyventi ir jeigu jie nori įgyti
Amerikos pilietybę, jie turi atsisakyti Lietuvos pilietybės, taip pat ir jų
vaikai bei vaikaičiai. Taip diskriminuojama grupė lietuvių, kurie Lietuvai turėtų būti ypač svarbūs. Jeigu į
Lietuvą grįš gyventi ir prisidės prie
jos kūrimo, tai būtent ši grupė asmenų. Ir mums labai graudu, kad ši grupė yra išskirta naujajame įstatyme“,
– kalbėjo Dalia Puškorienė.
Aurelija Goris Norienė, atstovaujanti Europos kraštams, kalbėjo:
„Europoje yra ypač daug išvažiavusių po 1990 m. Mes tikimės, kad
Lietuvoje bus politinės valios neatskirti mūsų nuo Lietuvos, nes šiai
žmonių grupei pilietybės klausimas
yra ypač aktualus. Ryšiai su Lietuva
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NARYS

P. SAUDARGAS

mums yra labai svarbūs... Iki Lietuvos įstojimo į ES mes, nebūdami ES
piliečiai, neturėjome teisės dirbti kai
kurių darbų, neturėjome teisės daugelyje šalių atidaryti savo įmonių,
savo biznio. Mums tuo metu priimti tos šalies pilietybę buvo be galo
svarbu. Kai kuriose šalyse tie įstatymai yra iki šiol nepasikeitę. Ir atsisakę tos šalies pilietybės mes netektume kai kurių lengvatų toje šalyje,
kurios nuolat gyvenant yra be galo
svarbios. Nesinori, kad kitos šalies
pilietybės priėmimas būtų laikomas
nusikaltimu, dėl kurio būtų atimama Lietuvos pilietybė. Daugelyje
Europos šalių dviguba pilietybė yra
pripažįstama. Tos šalys, kurios pilietybę mes esame priėmę, nereikalauja
atsisakyti Lietuvos pilietybės. Norėtųsi, kad ir iš Lietuvos pusės ta galimybė mums būtų palikta“.
Nors Seimo ir PLB komisija Seimui turi tik patariamąjį balsą,
kiekvienas tai komisijai priklausantis Seimo narys galės teikti įstatymų
pataisas ir komisijos priimtus postulatus įtraukti į Seimo komitetų dienotvarkę.
Kitas LR Seimo ir PLB komisijos posėdis vyks rudenį.
Apibendrinti komisijos darbą
paprašėme Seimo nario, komisijos
pirmininko Pauliaus Saudargo.

Pasaulio lietuvis / 2009 Gegužė

–Ar manote, kad komisijos
darbas pasiteisina ir ką planuojate
ateičiai?
–Manau, kad komisija tikrai
pateisina savo vardą, nes šiandien
kitos institucijos, taip aukštai atstovaujančios Pasaulio Lietuvių Bendruomenei, Lietuvoje nėra. Vyriausybės sprendimu yra numatyta sudaryti Užsienio lietuvių klausimų koordinavimo komisiją, su kuria galėtų
bendradarbiauti ir mūsų – Seimo ir
PLB komisija. Manau, kad tai vienas
iš nedaugelio būdų, kaip mūsų labai
didelę tautos dalį, kuri yra užsienyje,
įtraukti į svarbių klausimų nagrinėjimą Lietuvoje. Manyčiau, kad komisija yra neišvengiama, bėda tik ta,
kad jos darbas yra gana epizodiškas.
Čia yra didžiausia problema, nes
žmonės turi suvažiuoti iš užsienio ir
svarstyboms gali skirti tik tam tikrą
laiką – vieną savaitę per pusę metų. Mano nuomone, komisijos darbą galėtume efektyvinti, reglamente
numatydami, kad Seimo nariai, toji
dalis, kuri lieka Lietuvoje ir dirba
kas dieną, tuos klausimus svarstytų
nenutrūkstamai, paruoštų tyrimus,
atliktų tam tikrus namų darbus ir iki
kito posėdžio paruoštų įstatymų projektus. Kad kiekvieną kartą svarstymus pradėtume ne nuo nulio.
Šios sesijos temos yra išnagrinėtos ir tam tikra prasme uždarytos.
Reikia imtis naujų iššūkių – pradėti
naują etapą, kelti naujus klausimus.
Ateinantį pusmetį Lietuvoje likę Seimo nariai juos galėtų nagrinėti, bendrauti su institucijomis, atsakingomis
už tų klausimų sprendimą, ir kitame
posėdyje mes juos baigtume svarstyti, priėmę sprendimus, kad klausimai
nebūtų tęsiami metai iš metų. Pusmetis ir turėtų būti tam tikra klausimų
svarstymo kadencija. Susirinkusi komisija paskelbia sprendimą, ir einam
prie kitų klausimų.
Pagrindinis klausimas ateičiai, mano galva, akivaizdus – naujosios emigracijos bangos problemos – jų grįžimas, reemigracija, jų
vaikų tautinis švietimas užsienyje,
integracija į mokyklas jiems grįžus
į Lietuvą ir pan.

tėvynėje

Kad dalybose nekentėtų vaikai
2009 m. balandžio 1 d. LR Seimo Europos informacijos biure vyko
diskusija „Briuselio II reglamento
nuostatų taikymas sprendžiant šeimos ginčus dėl vaikų: vaiko interesų
apsauga“, kurios metu buvo paliesta
„vaikų dalybų“ problema, kai procesas vyksta tarptautiniu mastu. Pasitarimą rengė Seimo socialinių reikalų ir darbo komitetas bei Europos
informacijos biuras.
„Patikimiausias būdas gerai
išauginti vaikus – tai padaryti juos
laimingus, – pradėdamas diskusiją
rašytoją Oskarą Vaildą citavo Seimo
socialinių reikalų ir darbo komiteto
pirmininkas Donatas Jankauskas.
– Žinoma, laimė yra individualiai
suvokiama, tačiau neabejotinai vaikų laimės kriterijumi galima laikyti
abiejų tėvų bendravimą su vaiku ir
dalyvavimą jo auklėjime. Deja, neretai šių dienų realybė yra kitokia“,
– sakė komiteto pirmininkas.
Jis konstatavo, kad dėl Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų Europos
Sąjungos valstybių, vykstančios migracijos dažnai kenčia vaikai. „Daugėja tautiniu požiūriu mišrių šeimų
ir tokiose šeimose gimusių vaikų,
gausėja ištuokų. Labai padaugėjo atvejų, kai, siekiant suteikti vaikui reikalingą apsaugą, būtina peržengti valstybių sienas, – sakė. D.
Jankauskas. – Tikriausiai pamenate
praėjusiais metais žiniasklaidoje didelio dėmesio sulaukusias lietuvių
motinų Ingos Rinau bei Saulės Šaltenytės bylas dėl vaikų, kai jų ginčus nagrinėjo ne tik Lietuvos, bet
ir Vokietijos bei Italijos teismai. Iš
tikrųjų panašių atvejų yra ir daugiau. Iširus mišrioms šeimoms vaikai neretai turi iškęsti ginčus dėl
globos teisių ir gyvenamosios vietos
nustatymo, kyla tarptautinio vaikų
grobimo grėsmė bei problemų, kaip
vaikui palaikyti ryšį su abiem tėvais. Šioms problemoms spręsti Europos Sąjunga turi specialų teisės
aktą, populiariai vadinamą Briuselio II reglamentu (2003 m. lapkričio

DISKUSIJA LR SEIME APIE TARPTAUTINIUS GINČUS DĖL VAIKŲ: PRANEŠĖJAI
VYTAUTAS NEKROŠIUS, SEIMO SOCIALINIŲ REIKALŲ IR DARBO
KO MI TE TO PIRM . D O NATAS J AN KAUS KAS , V ALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR
ĮVAIKINIMO TARNYBOS DIR . O DE TA T ARVY DIE NĖ , AD VO KATAS R I MAN TAS S I MAI TIS

(IŠ

DE ŠI NĖS ) PROF .

27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr.
2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka
ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei
vykdymo, panaikinantis Reglamentą
(EB) Nr. 1347/2000.) Šio teisės akto praktinį taikymą ir su tuo susijusias problemas šios diskusijos metu
ir aptarsime.
Iširus mišrioms šeimoms vaikai gali atsidurti ne tik savo pačių
interesais daugiausiai besirūpinančių tėvų konflikto centre, bet ir būti
teisės požiūriu pagrobti vieno iš tėvų. Vienas svarbiausių, mano nuomone, Briuselio II reglamento aspektų yra tas, jog šiuo reglamentu
siekiama užkirsti kelią tėvų vykdomam vaikų grobimui Europos Sąjungos viduje bei užtikrinti vaikui teisę
bendrauti su abiem tėvais“, – sakė
D. Jankauskas.
Apie Europos Sąjungos politiką vaikų neteisėto išvežimo ir negrąžinimo bylose kalbėjo Vilniaus
universiteto Teisės fakulteto dekanas
prof. Vytautas Nekrošius.

Lietuva jau penkerius metus būdama Europos Sąjungos narė
taip pat turi nemažai šio reglamento taikymo patirties. Šio teisės akto
praktinio taikymo aspektus pristatė
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir
įvaikinimo tarnybos direktorė Odeta
Tarvydienė. Ši tarnyba yra tiesiogiai
įgaliota vykdyti pagal tam tikrus
Reglamento straipsnius priskirtas
funkcijas vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugos srityje (reglamento
55 ir 56 straipsniuose nurodytas pareigas – kitos valstybės narės centrinės institucijos arba tėvų pareigų
turėtojo prašymu bendradarbiauti
konkrečiose bylose siekiant Reglamento tikslų.)
Apie taikų vaiko tėvų ginčo
sprendimo būdą dėl bendravimo ir
globos teisių, vadinamo mediacija,
kuri Lietuvoje yra pakankamai naujas reiškinys, kalbėjo Vilniaus universiteto Teisės fakulteto lektorius,
advokatas Rimantas Simaitis.
Pateikiame šiuos pranešimus.
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Prasideda mišrių santuokų irimas
Odeta Tarvydienė

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė
Augant migracijai didėja mišrių santuokų skaičius, o dabar prasideda tų santuokų irimas, problemos sunkėja ir dėl to kenčia vaikai.
Pastaruoju metu mes dažnai susiduriame su atvejais, kai reikia taikyti tarptautines apsaugos priemones
vaikams sprendžiant, su kuo iš tėvų
vaikas turi gyventi, kai sprendžiamos bendravimo teisės, neteisėti išvežimai bei be tėvų užsienyje likusių vaikų, Lietuvos piliečių, globa
užsienio valstybėse. Mūsų tarnyba
vykdo centrinės institucijos funkcijas ir yra atsakinga už neteisėto vaikų išvežimo situacijos sprendimą.
Gavę prašymą dėl neteisėto
vaikų išvežimo ar bendravimo teisių
pažeidimo įvertiname jį, ar jis atitinka reikalavimus, tada prašymas persiunčiamas kitos valstybės centrinei
institucijai, kuri organizuoja tolesnį
procesą. Svarbiausia mūsų funkcija, kad ginčas, kilęs tarp tėvų, nepasiektų teismo, kad būtų rastas taikus
ginčo sprendimas, atitinkantis vaiko
interesus.
Problemos kyla tada, kai tėvai
susipyksta. Mama (95 proc. atvejų) su vaiku išvyksta į savo gimtąją
šalį, ir tada kyla problemos dėl neteisėto vaiko išvežimo. Per 2008 m.
mūsų tarnyba gavo 17 prašymų dėl
neteisėtai iš Lietuvos išvežtų vaikų.
Sprendžiant šią situaciją mes susiduriame su dar viena problema: mūsų
teisės aktai abiem tėvams suteikia
lygias teises ir pareigas, nepaisant,
kad šeima yra išsituokusi ir gyvenamoji vieta nustatyta su mama, bet
pagal mūsų Civilinį kodeksą abu tėvai turi lygias teises dalyvauti vaiko auklėjime, bendrauti su vaiku ir
kai mama be tėvo sutikimo išvyksta gyventi į užsienio valstybę, likęs
tėvas kreipiasi dėl neteisėto vaiko
išvežimo. Kaip centrinė institucija
mes turėtume tik patikrinti, ar prašymas yra teisingas, bet praktikoje
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susiduriame, kad teisiasi tas, kuris
praktiškai nedisponavo savo teisėmis – kol vaikas buvo Lietuvoje,
su vaiku nebendravo, jo neišlaikė ir
pan. Kreipimasis paprastai būna tik
kerštas moteriai, kuri jį paliko, nors
teisiškai jis teisus. Mes stengiamės
jį supažindinti su procedūromis ir
praktiškai būna, kad pabendravę su
mama randame kompromisą.
Iš minėtų 17 prašymų daugiausiai pretenzijų yra dėl neteisėtai
išvežtų vaikų į Jungtinę Karalystę – 10; į Airiją – 3; į Italiją – 4.
Tokių atvejų, kai prašymas pasiekė
kitos valstybės instituciją, 7 bylose
iš Jungtinės Karalystės vaikai buvo
grąžinti į Lietuvą. Mama parvyko
su vaiku ir jau čia teismuose buvo
sprendžiami reikalai. Italijos teismas
4 kartus nusprendė vaikų negrąžinti
į Lietuvą. 4 atvejais pavyko susitarti
taikiai; 2 prašymai dar neišnagrinėti.
Prašymų gauname vis daugiau: 2006 m. buvo 7; 2007 m. – 15;
2008 m. – 17. 2008 m. gavome 5 prašymus dėl neteisėtai į Lietuvą atvežtų vaikų. Didžioji dalis – 3 atvejai,
kai vaikai su mamomis grįžo iš JK.
Iš Italijos – 2 atvejai. 2008 m. buvo
nagrinėta I. Rinau byla. Tokių parvežimų taip pat daugėja. Visais atvejai
vaikus išvežė mamos, o vaikai buvo
iki 3 metų; tai amžius, kai vaikams
mama yra labai svarbi. Tokie atvejai
yra labai sunkiai sprendžiami.
Mes, valstybė, turim stiprinti
mediaciją – taikų ginčo sprendimą,
nes kitose valstybėse tai pasiteisina.
Tai pagerina ne tik šeimos narių bendravimą, išlieka galimybė tėvams
neišeiti į atvirą karą, o tai vaikui yra
geriausia, be to, valstybei tai mažiau
kaštuoja.
Susiduriame su bendravimo
teisių pažeidimu. Esame gavę 3 tėvų prašymus, kai buvo pažeistos teisės vaikus išvežus į užsienį. Vėl visi
atvejai susiję su Jungtine Karalyste.
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Vienas atvejis, kai mama vaiką parsivežė iš Vokietijos ir tėtis kreipėsi
į teismą dėl bendravimo teisių pažeidimo.
Pastaruoju metu padažnėjo
atvejų, kai reikia taikyti reglamentą, kai vaikai – Lietuvos Respublikos piliečiai lieka užsienyje be tėvų
globos. Praėjusiais metais gavome
11 tokių pranešimų. Buvo nuspręsta
parvežti tik 2 vaikus, nes buvo nustatyta, kad kitų vaikų artimųjų, kurie galėtų jais pasirūpinti Lietuvoje,
čia nėra. Vaikai tose valstybėse buvo
gyvenę ne vienerius metus, faktiškai
primiršę ir lietuvių kalbą. Tų valstybių centrinės institucijos laikėsi pozicijos, kad jų valstybės jau yra vaiko įprastinės gyvenamosios vietos.
Daugėja atvejų, kai tėvai netinkamai užtikrina vaiko priežiūrą,
kai vaikai paimami iš šeimų. Tikriausiai teko skaityti ne vieną atvejį, kaip Airijos socialinės tarnybos
paima iš lietuvių vaikus arba tų šalių institucijos prašo suteikti informaciją apie tai, kaip tos šeimos čia
gyvena. Mes praėjusiais metais nagrinėjome 93 tokius atvejus. 64 atvejai buvo išnagrinėti, 29 nagrinėjimas
dar tęsiasi.
Kita problema, su kuria susiduriame ir dėl ko reiktų keisti mūsų
valstybės teisės aktus – vaikų globa.
Mūsų nuolatinės globos nuostatai
numato, kad vaiko globėju skiriamas
asmuo, nuolat gyvenantis Lietuvoje,
tuo tarpu Europos reglamentas tokio
reikalavimo nenustato ir vaiko globėju gali būti bet kurios valstybės
asmuo. Šiai dienai turime ne vieną
atvejį, kai vaiko sesuo gyvena toje pačioje Jungtinėje Karalystėje, o
vaikas lieka be globos Lietuvoje, kai
miršta jo mama. Vadovaujantis mūsų
teisės aktais mes sesers skirti vaiko
globėja negalime. Sudaryta darbo
grupė, kuri rengia įstatymus, atitinnukelta į 12 psl.

tėvynėje

Kaip sprendžiama neteisėto
vaiko išvežimo problema
Prof. Vytautas Nekrošius

Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekanas
Tarptautiniu mastu šiuos dalykus reglamentavo trys Hagos konvencijos – 1961 m., 1980 m. ir 1996
m., bet po 1997 m. Amsterdamo sutarties, kur Europos Sąjungos sutartyje atsiranda ES tiesioginė kompetencija reguliuoti civilinio proceso
klausimus, ES iškilo klausimų. Pirmiausia dėl jurisdikcijos ir sprendimų pripažinimo ir vykdymo.
Pirmasis reglamentas priimtas
Briuselio konvencijos principu, kurią turėjo pasirašyti visos ES valstybės narės. Jis nebuvo įgyvendintas,
nes kai buvo sudaryta Amsterdamo
sutartis, atsirado tiesioginė ES kompetencija tuos reikalus spręsti ir poreikio, kad šie klausimai būtų sprendžiami konvencijų pagalba, neliko.
Tačiau tos konvencijos pagrindu
atsirado „Briuselis II“, vadinamasis
2000 m. reglamentas 1347/2000, kuris praktiškai nereguliavo vaiko neteisėto išvežimo arba negrąžinimo
(grobimo atvejų) ir nereglamentavo
bendravimo teisių. O poreikis tikrai buvo didelis. Ko nereglamentavo „Briuselis II“ dokumentas, buvo
palikta reguliuoti Hagos konvencijoms. 2003 m. priimamas „Briuselis
IIa“.
Kuo pasižymėjo „Briuselis
IIa“, pakeitęs „Briuselis II“? Atsirado vaiko grobimo tiesioginis reguliavimas ir buvo sutvarkyti bendravimo teisių reikalai. Svarbiausia yra
tai, kad pirmą kartą buvo pasakyta,
jog nebus egzekvatūros – nebus teismo sprendimo pripažinimo ir vykdymo tvarkos ir jų reguliavimo, kitaip
pasakant, kad kitoj valstybėj priimtas sprendimas tuo klausimu yra galutinis, neskundžiamas ir valstybė,
kuriai jis yra skirtas, privalo įvykdyti be jokių tarpinių procedūrų. Tai
principinė pozicija, o jau iš to sekė
ir vadinamasis Europos vykdomasis

raštas, teismo įsakymo procedūros ir
bylos dėl nedidelių sumų.
„Briuselis IIa“ dar svarbus
tuo, kad nustatė absoliutų šito reglamento prioritetą prieš Hagos konvencijas. Pavyzdžiui, Ingos Rinau
atveju Hagos konvencijos reikšmė
yra nulinė. Čia konvencija neturi
įtakos, kai kalbama apie klausimus,
kurie sureguliuoti reglamente. Tuo
labiau, kad Luiza nebuvo net Lietuvos pilietė.
Svarbu tai, kad neturi reikšmės vaiko pilietybė, o reikšminga
yra vaiko įprastinė gyvenamoji vieta, ką apibrėžia reglamentas. Jeigu
vaikas yra išvežtas į kitą ES valstybę
narę, tai reglamentas bus taikomas;
jeigu vaikas išvežtas ne į valstybę
narę, taikysime Hagos konvenciją,
žinoma, jeigu ta valstybė, į kurią išvežta, yra konvencijos dalyvė.
Kalbant apie bendrus teismingumo reikalus reikia pasakyti, kad
ginamas vaiko interesas ir byla paprastai nagrinėjama ten, kur yra vaikas.
Reglamentas leidžia, kad vaiko gyvenamoji vieta gali pasikeisti
netgi esant neteisėtam jo išvežimui.
Tokiu atveju teismai yra kompetentingi nagrinėti vaiko grąžinimo klausimus.
Reglamente yra pirmą kartą
įtvirtinta vaiko neteisėto išvežimo
sąvoka (2 str. 11 punkte); yra įvardinti 2 vaiko neteisėto išvežimo atvejai: kai pažeidžiamos globos teisės, įgytos teismo sprendimu, ir jeigu išvežimo arba negrąžinimo metu
globos teisėmis buvo naudojamasi
drauge arba jų su niekuo nesidalinant…
Svarbu yra tai, kad reglamentas nenumato atskiros vaiko išvežimo pripažinimo neteisėtu arba
neteisėtu negrąžinimo procedūros.

Šiuo atveju turėtume taikyti 1980 m.
Hagos konvenciją tam, kad pripažintume, ar vaikas teisėtai, ar neteisėtai
buvo išvežtas.
Atsižvelgiant į tokią galimą situaciją 10 str. yra įtvirtinama
principinė pozicija, kad iki vaiko
neteisėto išvežimo ar negrąžinimo
įprastinės vaiko gyvenamosios vietos buvę kompetentingi teismai išlaiko savo kompetenciją nagrinėti
bylą iki to momento, kol vaikas neįgis įprastinės gyvenamosios vietos
kitoje valstybėje narėje. Čia 10 str.
reguliuoja atvejus, kada vaikas įgijo naują įprastinę gyvenamąją vietą
kitoje valstybėje narėje, į kurią buvo
išvežtas.
Apibendrintai kalbant galima
suformuluoti taisyklę, jeigu vaikas,
net ir neteisėtai išvežtas arba neteisėtai negrąžinamas, laikoma, kad
pakeitė savo įprastinę gyvenamąją
vietą ir laikoma, kad buvusios gyvenamosios vietos teismų kompetencija pasibaigė, jeigu tos buvusios
gyvenamosios vietos, iš kur vaikas
išvežtas arba į kurią negrąžinta, teismai arba globos teises turintys subjektai arba institucijos per tam tikrą laiką (per 3 mėn.) nesiima jokių
priemonių, kad vaikas būtų grąžintas. Nesiima jokių priemonių ir tyliai pritaria, kad jisai yra išvežtas, –
veiksmais rodo, kad viskas yra gerai.
Jeigu tokia situacija yra, tokiu atveju vaiko įprastinė gyvenamoji vieta
pasikeitė, nepaisant to, kad vaikas
buvo išvežtas neteisėtai. Aišku, kad
tokių atvejų nėra daug, nes paprastai
tėvai reiškia karštas emocijas ir vaikas prašomas grąžinti.
Reglamente vartojama sąvoka, kai kalbama apie tylėjimu išreikštą sutikimą dėl vaiko išvežimo.
Ką reiškia tylėjimas? Manoma, kad
tylėjimas reiškia sutikimą, kai vie-
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nas iš tėvų neprieštaravo. Bet jeigu
vienas iš tėvų be kito tėvo žinios
kartu su vaiku pakeičia iki šiol buvusią vaiko gyvenamąją vietą ir kitas
tėvas apie tai sužino tik vėliau, paprastai jo tylėjimas nebus laikomas
tinkamu sutikimu. Tokią situaciją turėjome Ingos Rinau atveju, kai tėvas
davė leidimą išvežti dukrą laikinai, o
ji ten ir pasiliko.
Dar svarbu, kad reglamentas
apriboja Hagos konvencijos taikymą. Reglamento 11 str. 4 dalis numato, kad valstybė narė, iš kurios
prašoma vaiką grąžinti, negali atsisakyti grąžinti vaiko remiantis Hagos konvencijos 13b str., kuriame
pasakyta, kad yra didelė rizika, kai
vaiką grąžinus jam būtų padaryta fizinė ar psichinė žala, arba kad vaikas paklius į kitą – netoleruotiną situaciją.
Tai labai didelis žingsnis į
priekį ir tam reikėjo didelės politinės
valios Europos Komisijoje ir Europos Parlamente – apriboti 13b taikymą, nes šis punktas iš esmės darė neveiksmingą visą Hagos konvenciją.
Kai vaikas būdavo atvežamas, ypač
jeigu pas mamą (Europos bendroji
tendencija – ginti mamos interesus),
valstybė narė taikydavo 13b str., –
vaikui bus psichologinė žala – ir buvo atsisakoma jį grąžinti. Reglamentas šito 13b str. taikymą išima iš apyvartos, neleidžia jo taikyti. Valstybė
narė, į kurią vaikas turi būti grąžintas, privalo pateikti valstybei narei,
kurioje sprendžiamas klausimas dėl
vaiko grąžinimo, priemonių sąrašą,
kuriomis vadovaujantis vaikas bus
integruotas į tą visuomenę. Vertinti
šią priemonių grupę yra įgaliotas tas
teismas, kuris sprendžia vaiko grąžinimo klausimą. Bet kokiu atveju
pasakyti, kad priemonių nepakaks,
neišeina, nes pagal reglamentą galutinis žodis yra ne tos valstybės narės,
į kurią vaikas neteisėtai išvežtas ar
iš kurios neteisėtai negrąžintas. Tėtis arba mama, iš kurio vaikas neteisėtai paimtas, pirmiausia kreipiasi į
tos valstybės narės teismą, kurioje
neteisėtai vaikas yra.
Turime atkreipti dėmesį į du
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dalykus: yra du neatsisakymo grąžinti pagrindai, kurie reglamente
įtvirtinti, jokiais kitais pagrindais
atsisakyti grąžinti negalima. Jeigu,
pvz., Lietuva atsisakys grąžinti vaiką, visi popieriai perduodami centrinei institucijai valstybės, iš kurios
jis neteisėtai išvežtas, ir ten tėvas arba mama per 3 mėn. turi teisę kreiptis į teismą dėl galutinio sprendimo.
Tos valstybės narės teismo sprendimas bus galutinis, sakykim, Lietuvos atžvilgiu.
Pirmajam kreipimuisi į tos
valstybės narės teismą, į kurią vaikas neteisėtai išvežtas ar neteisėtai grąžintas, pagal reglamentą yra
6 savaičių terminas, kad byla būtų
išnagrinėta. Jeigu atsisakoma vaiką grąžinti, nedelsiant, per 1 mėn.,
sprendimą su pagrindiniais dokumentais reikia pasiųsti atitinkamos
valstybės narės centrinei institucijai
arba teismui (beje, reglamento vertimas į lietuvių kalbą yra netikslus,
kai kur yra dingę netgi žodžiai, ir tai
yra Briuselio vertėjų problema).
„Briuselis IIa“ išsprendė dar
vieną klausimą, kuris yra labai svarbus – dėl vaiko apklausos, kai sprendžiamas jo grąžinimo klausimas.
Yra pasakyta, kad vaikas turi būti
apklausiamas, tačiau gali būti neapklausiamas, jeigu to nedera daryti
dėl jo amžiaus ar brandumo. Vertina
šiuos reikalus teismas, nes kiekvienas atvejis skirtingas.
Problema – „Briuselis IIa“ neapibrėžia, kas yra vaikas. Tai didelis trūkumas. Ir Europos teisingumo
teismas nėra pasisakęs, kas yra vaikas. Bendrojoje doktrinoje laikoma,
kad 18 metų yra vaiko riba. Manau,
kad ir teisingumo teismas kada nors
taip pasisakys.

Dėl grąžinimo laiko. Pasakyta, kad sprendžiama greičiausiomis
procedūromis per 6 savaites. Manau,
Lietuva yra visai neblogai padariusi, kad leidimo gavimo tvarka pagal ypatingą teiseną šie dalykai yra
sprendžiami.
Dar svarbu pasakyti: Hagos
konvenciją apribojam 13b str., tačiau yra 20 str., dėl kurio buvo kilę
daug diskusijų – ar negalima 13b ribojimo apeiti 20-uoju, kuriame pasakyta, kad vaiką gali būti atsisakyta
grąžinti, jeigu to neleidžia valstybės, į kurią kreipiamasi, pagrindinių
žmogaus teisių, pagrindinių laisvių
apsaugos principai. Kitaip sakant,
jeigu tai prieštarauja viešajai tvarkai. Tuo klausimu buvo kilusi audra, bet Europoje vyrauja doktrininė
koncepcija – negalima 13b draudimo apeiti per 20 str., ir tuo klausimu
nuomonė yra vieninga. Tokios pozicijos iš esmės yra laikomasi Europos
teisingumo teisme ir apėjimas yra
negalimas.
Reglamentas yra labai griežtas ir konkretus: vaiką galima atsisakyti grąžinti tik 2 atvejais: jeigu kitas iš tėvų sutiko su tuo arba nustatoma, kad pats vaikas prieštarauja, jeigu jis yra sulaukęs tokio amžiaus ir
brandos, kad galima atsižvelgti į jo
nuomonę. Jeigu konfliktas yra rimtas, sutikimas niekada nebus duotas;
o mūsų atvejais vaikų amžius būna
1-2-3-4 metai, ir vaikų nuomonė,
be abejo, nebus įvertinta kaip rimta. Normos yra labai griežtos, jokių
emocijų nėra. Todėl labai skatintini
yra valstybės veiksmai sutaikyti tėvus. Nereikia gailėti pinigų, nes tai
daroma dėl vaikų.
Parengta pagal pranešimą
diskusijoje 2009-04-01 LR Seime

atkelta iš 10 psl.
kančius vaiko interesus.
Reikia pasakyti, kad žmonės
vis daugiau gauna informacijos, kad
vaiko išvežimo klausimus reikia sutvarkyti iki išvažiuojant į užsienį.
Gauname vis daugiau mamų paklausimų, – iš tų, kurios išvažiuoja arba

kurios nori grįžti. Lietuvoje buvęs
Ingos Rinau atvejis – labai sudėtingas ir ilgas, bet tai buvo puiki informavimo priemonė, kaip tam tikra
prevencija visoms kitoms mamoms,
kad tokių situacijų reikia vengti.
Parengta pagal pranešimą
diskusijoje 2009-04-01 LR Seime

Prasideda mišrių santuokų irimas
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Mediacija, arba susitaikymas, kainuoja pigiau
Rimantas Simaitis

Vilniaus universiteto Teisės fakulteto lektorius, advokatas
Man teko ne tik advokatauti, bet ir vadovauti Europos Tarybos mediacijos ekspertų darbo grupei, kuri 2007 m. pabaigoje baigė
rengti ir pagaliau buvo patvirtintos
rekomendacijos visoms ET valstybėms narėms, kaip vystyti mediaciją
visose srityse, įskaičiuojant ir šeimos, civilinius ir kt. ginčus, taip pat
ir baudžiamuosius. Teko analizuoti
daugelio šalių patirtį.
Tai, kas vyksta Lietuvoje, mane šiek tiek liūdina. Todėl, kad mes
teisinio reglamentavimo prasme labai ilgai kankinomės ir stumdėmės
dėl Mediacijos įstatymo. Pagaliau jį
po kelerių intensyvaus darbo ir netgi, sakyčiau, peštynių metų priėmėme. Dabar jis atitinka ES standartus.
Įsigaliojo 2008 m. liepos pabaigoje.
Teisinius rėmus turime. Problema
– įgyvendinimas ir praktika, kurios
stinga.
Keletą žodžių – apie mediacijos sampratą ir reikšmę.
Nuo senovės Romos laikų žinomi posakiai: bloga taika yra geriau
negu geras karas. Tai sako, kad taikus susitarimas yra prioritetas. Praktinis pavyzdys – kuo šeimų ginčuose
geresnė yra taika. Keletą metų buvo
vykdomas tyrimas, kuriame buvo atrinkta keli šimtai šeimų, išgyvenusių
skyrybų procesą. Buvo stebima, kaip
keičiasi tų šeimų santykiai, kurios
eina į teisminį skyrybų procesą arba
kurios eina į teisminį procesą per
susitarimą. Procesų trukmė, kaštai
buvo įvairūs, mediacija buvo greitesnė ir pigesnė, bet ir ne tai esmė.
Tyrimas buvo psichologinis ir labiau
orientuotas į tai, kas bus po to. Tyrimas atskleidė, kad po 5-10 metų vaikai likdavo su mamomis. Šeimose,
kurios išsiskyrė taikiai, tėvai 4 kartus dažniau bendraudavo su vaikais,
negu išgyvenę skyrybas per teismus.
Šitas rezultatas labai iliustratyvus:

taika yra geriau.
Kur įsijungia šeimos teisė, ten
labai daug neigiamų emocijų, neužtikrintumas, baimė, priešiškumas,
brangumas. Praktika rodo, kad išmoningi advokatai reglamentų taikymą sugeba paversti tokia kankyne
ir tokiu brangiu užsiėmimu, kad visi tėvai po to gailisi, ar vertėjo taip
veikti.
Kažkodėl ES ir Lietuva labai
daug pinigų skiria teismams, o dažniausiai nieko neskiria taikiam ginčų
reguliavimui. Žodžiais – taip, bet kai
palyginame biudžeto eilutes, skirtumai akivaizdūs. Lietuvoje mediacijai šiek tiek skiriama pinigų tik teisėjų mokymams, o teisminiam ginčų
sureguliavimui skiriama labai daug
lėšų. Teisėjai dejuoja, kad jų krūvis
per didelis, kad jie neturi laiko užsiimti mediacija, jie tik štampuoja
sprendimus.
Europoje yra priimtos direktyvos, kad po truputį mediacijos
institucijos turi vystytis. Tai nebus
revoliucija, ir džiaugiuosi, kad mes
į įstatymą sugebėjome įrašyti, jog
nuo kitų metų pradžios mediacijos
vystymui valstybė ims skirti lėšų.
O taikinimo proceso vystymas reikalauja lėšų. Visi esame dalyvavę
derybinėse situacijose, ir bylų teismuose skaičius rodo, kad ne visada
pasiseka susitarti. Praėjusiais metais Lietuvoje buvo 150 tūkst. bylų.
Tai reiškia, kad tiek yra atvejų per
metus, kai nepavyksta susitaikyti.
Užsienio tyrimai rodo, kad trečdalį
bylų galima nukreipti į profesionalių
taikytojų sritį, ir iš to trečdalio 40-90
proc. besiginčijančių išeina su taikos
sutartimi. Tai atvejai, kai bylos jau
atsiduria teisme.
Mediacija įvedama tada, kai
šalys nebesugeba susitaikyti. Tuomet įsitraukia profesionalūs taikintojai, kurie sugeba suvaldyti situaci-

ją – emocijas, netikrumą, priešiškumą, ir atvesti šalis iki taikos.
Ar mes galima pasinaudoti mediacijos paslaugomis? Turime
teisminės mediacijos projektą, kuris
įgyvendinamas nuo 2006 m., bet tą
projektą tiesiog žudo teismų užimtumas. Lietuvoje reiktų finansavimo,
kad į teismus ateitų mediatoriai, kurie padėtų išsivalyti nuo bylų, įmanomų baigti taikiu būdu. Šiuo metu
teisėjai jų baigti tiesiog neturi laiko,
o šalys nesugeba atrasti taikos, nors
gal ir norėtų.
Priimtas įstatymas yra geras, universalus, galimas taikyti ir
šeimos bylose. Problema yra – įgyvendinimas. Teismai neturi laiko, o
teisminės mediacijos sistemos iki
šiol nėra. Reikia iš stalčių ištraukti
koncepciją, baigti ją rengti ir atrasti
stiprybės bei lėšų sukurti institucijas
arba tinklą, kuris galėtų teikti profesionalias mediacijos paslaugas. Viena iš idėjų yra – panaudoti tam jau
išvystytą valstybinės teisinės antrinės pagalbos institucijų struktūrą. Ir
tai nėra nauja mintis, nes mediacija,
ypač šeimos bylose, prilipdoma prie
garantuojamos pagalbos – taip daro britai, prancūzai, mes čia nieko
nauja neišrastume. Pasinaudotume
jų patirtimi. Sėkmės istorijos pasklis kaip geras garsas. Ilgai skaitėme laikraščiuose I. Rinau istoriją ir
staiga perskaitėme Inos Šaltenytės
istoriją, – aha, susitaikė. Nors taika
pasirodė negyvybinga, vėliau konfliktas vėl atsinaujino, bet jeigu kartą pavyko susitaikyti, yra tikimybė,
kad tai šeimai pavyks susitaikyti.
Taigi užsienio šalyse tie klausimai jau yra išspręsti, ir mums nebereikia kartoti jų klaidų.
Parengta pagal pranešimą
diskusijoje 2009-04-01 LR Seime
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J. E. LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTUI VALDUI ADAMKUI
LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKUI ARŪNUI VALINSKUI
LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRUI PIRMININKUI ANDRIUI KUBILIUI
Dėl: Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pozicija
dėl Prezidento pilietybės įstatymo projekto
2009 m. kovo 30 d.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenei nėra priimtinas J. E. Lietuvos Respublikos Prezidento siūlomas Lietuvos
Respublikos Pilietybės įstatymas, nes per daug lietuvių, kurie emigravo iš Lietuvos po 1990 metų kovo 11d. ir dėl
įvairių priežasčių priėmė dar ir kitos valstybės pilietybę, prarastų Lietuvos pilietybę.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pozicija buvo ir yra tokia:
1. Lietuva yra tautinė valstybė.
2. Lietuvos Respublikos Konstitucija garantuoja kiekvienam Lietuvos piliečiui prigimtinę teisę į Lietuvos
pilietybę, įgyjamą gimstant.
3. Ši prigimtinė teisė turi būti išsaugota ir garantuota visiems lietuvių kilmės piliečiams visomis apylinkybėmis, net ir įgijus kitos valstybės pilietybę.
4. Siūlomas „lietuvių kilmę patvirtinantis dokumentas“ nėra priimtinas užsienio lietuviams vietoj Lietuvos
pilietybės.
5. Atitinkamas pilietybės įstatymo pataisas gali padaryti Seimas įstatymo keliu.
6. Užsienio lietuviai neremia Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo, pagal kurį siūloma įteisinti neribotą dvigubą pilietybę ir kuris turi būti priimamas referendumo būdu.
7. Seimas turi teisę papildyti Konstitucijos 18 arba 32 straipsnį, pridėdamas frazę „Nė vienas lietuvių kilmės
Lietuvos Respublikos pilietis nei jo palikuonys negali prarasti gimstant įgyjamos Lietuvos Respublikos pilietybės
prieš savo valią, net jei ir yra įgijęs kitos valstybės pilietybę“.
8. Pridedame juristės Reginos Narušienės, J.D. (Teisės daktarės) paaiškinimus.
Regina Narušienė
PLB valdybos pirmininkė

Pilietybė ir naujas Pilietybės įstatymo projektas
Regina Narušienė, J.D.
Kiekvienoje šalyje pilietybė
apibrėžiama pagal tos šalies istorinę patirtį. Ilgas sovietų okupacijos
laikotarpis Lietuvoje mūsų tautai
padarė sunkiai įvertinamą žalą. Per
pastaruosius 100 metų Lietuva prarado maždaug trečdalį savo tautos.
Apytiksliais Lietuvos Respublikos
Statistikos departamento duomenimis, nuo 1990 m. Kovo 11-osios iš
Lietuvos išvyko beveik pusė milijono gyventojų, sudarančių apie ketvirtadalį Lietuvos piliečių. Todėl
Lietuvos Respublikos pilietybės išlaikymą, įgijus ir kitos šalies pilietybę, šiandien galime prilyginti tautos
išlaikymui.
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Užsienio lietuviai trokšta išlaikyti Lietuvos Respublikos (LR)
pilietybę. Užsienyje gyvenantis asmuo daug geriau supranta ir įvertina, ką reiškia prigimtinė pilietybė.
Ar patriotizmas yra blogas jausmas?
Kai kas Lietuvoje dabartinius emigrantus laiko nevisaverčiais lietuviais
ir jiems vietoj prigimtinės LR pilietybės siūlo „lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą“, spaudoje vadinamą „lietuvio korta“. Teisinis statusas
to dokumento dar nėra išdėstytas. Ta
korta yra tuščia. Bet, aišku, kad tokią „kortą“ turintys asmenys negalės
dalyvauti rinkimuose, būti renkami,
balsuoti ir veikti Lietuvos ateitį.

Pasaulio lietuvis / 2009 Gegužė

Dabartiniai atvykėliai iš Lietuvos didžiuojasi savo tautybe ir
stengiasi ją išlaikyti: jie kuria lituanistines mokyklas, jungiasi ir net
įkuria naujas lietuvių bendruomenes
tuose kraštuose, kuriuose jų anksčiau nebuvo. Internetu ir spaudoje
jie seka Lietuvos gyvenimą. Jie finansiškai remia savo gimines Lietuvoje, nuolat vyksta į Tėvynę. Deja,
jie pradeda jaustis Lietuvos atstumtaisiais.
Dėl įvairių priežasčių – verslo, vairavimo, mokslo, nekilnojamo turto įsigijimo, darbo pagal įgytą
profesiją įteisinimo – daliai atvykusiųjų teko priimti kitos šalies pilie-

PLB valdyboje
tybę. Tai ypač svarbu sukūrusiems
mišrias šeimas. Lietuvė motina ar
tėvas, norėdami turėti lygias vaiko
globos teises, taip pat priima šalies,
kurioje gyvena, pilietybę. Dviguba
pilietybė pripažįstama daugelyje šalių. Dalyje jų nereikalaujama priesaikos ar atsisakyti turimos prigimtinės pilietybės.
Naujasis LR Pilietybės įstatymo projektas, pasiūlytas Prezidento,
yra platesnis, negu dabar veikiantis
įstatymas. Juo remiantis dviguba pilietybė būtų prieinama ir pasitraukusiems iš Lietuvos nuo 1919 m. Taip
pat kitos valstybės pilietybę gavęs
asmuo dėl santuokos su užsieniečiu
neprarastų LR pilietybės. Be to, minimame įstatymo projekte kai kurios
procedūros yra geriau išdėstytos.
LR piliečiai ir jų palikuonys,
emigravę iki 1990 m. kovo 11 d. ir
išvykusieji vėliau, priėmę kitos šalies pilietybę, pagal LR įstatymus iki
Konstitucinio Teismo (KT) 2006 m.
lapkričio 13 d. nutarimą, turės galimybę ir toliau išsaugoti LR pilietybę. Dalis LR piliečių, išvykusių po
1990 m. kovo 11 d. ir priėmusių kitos valstybės pilietybę, po KT (2006
m. lapkričio 13d.) nutarimo LR pilietybę praranda. Iš išvykusių tėvų
atimta teisė į dvigubą pilietybę užkerta kelią ir jų palikuonims įgyti
LR pilietybę. Be to, procedūra įteisinti LR pilietybę LR piliečio vaikui,
gimusiam ne Lietuvoje, yra biurokratiškai apsunkinta.
Buvęs KT pirmininkas ir Prezidento pilietybės darbo grupės narys Egidijus Kūris teigia: „… o kas
išvyko ir kitos valstybės pilietybę
priėmė vėliau, ATSISAKYDAMI
Lietuvos Respublikos pilietybės
– sorry...“ („Veidas”, 2009-02-16.
Nr.7 „Kortos ir koziriai“). Didžioji
dauguma LR piliečių neatsisakė ir
neatsisako LR pilietybės, bet Lietuvoje ji, deja, atimama be jokių teisinių procedūrų due process.
Prigimtinės pilietybės teisę
oponentai komentuoja taip: jei užsienio lietuviai nori turėti dvigubą
pilietybę, reikia LR Konstitucijos 12
straipsnį keisti referendumu. Refe-

REGINA NARUŠIENĖ KALBA SEIMO

IR

rendumo įstatyme reikalaujama, kad
balsuotų daugiau nei pusė visų rinkėjų – mat sprendimas priimamas,
jei pasiūlytai formuluotei pritaria
daugiau kaip pusė balsavimo teisę turinčių piliečių. Nors oponentai
pripažįsta, kad toks referendumas
tikriausiai bus nesėkmingas, nes,
kaip patirtis rodo, daugiau nei pusė
LR piliečių nedalyvauja rinkimuose – nebalsuoja. Pasaulio Lietuvių
Bendruomenė (PLB) neremia LR
Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo, kuris įteisintų neribotą dvigubą pilietybę. PLB pozicija: dviguba
pilietybė turėtų būti suteikiama tik
lietuvių kilmės asmenims, kaip jų
prigimtinė teisė (kitos tautybės turi
savo tautines valstybes).
PLB teigia, kad lietuvių kilmės užsienio lietuviai, gimimu įgiję
LR pilietybę, savo vaikams, vaikai-

PLB KOMISIJOS POSĖDYJE
čiams ir provaikaičiams bet kuriomis aplinkybėmis ją išsaugoja. LR
pilietybės negalima atimti prieš asmens valią, net kai jis įgyja kitos šalies pilietybę.
LR Konstitucijos 12 straipsnis išimties tvarka suteikia galimybę
LR piliečiui turėti dvigubą pilietybę
„atskirais atvejais“. Jis yra įgyvendinamas įstatymo keliu. KT pakeitė LR Konstitucijos 12 straipsnį be
referendumo, kai į nutarimą įrašė:
„ypač reta išimtis“ ir „itin retus atskirus atvejus”. Šių žodžių nebuvo
LR Konstitucijos 12 straipsnyje.
Taip buvo pakeista „atskirų atvejų“
prasmė. Sutartys, LR Konstitucija
bei visi dokumentai yra interpretuojami pagal „įprastinę reikšmę“ – t.y.
taip, kaip tie asmenys, priėmę nutarimą, suprato tuos teiginius. Atskirų
atvejų definicija (apibrėžimas) yra
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„Didžiajame lietuvių kalbos žodyne“. Ji skiriasi nuo LR Konstitucinio
Teismo aiškinimo. Be to, tautos išrinktieji – LR Seimo nariai – kitaip
suprato „atskirus atvejus“ negu KT
ir pagal „įprastinę reikšmę“ priėmė
buvusius LR pilietybės įstatymus.
Konstitucinis Teismas 2006
m. lapkričio 13 d. nusprendė, kad tie
„atskiri atvejai“, įteisinti buvusiuose
įstatymuose, per daug išplėsti. Bet ir
KT, neturėdamas tikslių duomenų,
negalėjo taip nuspręsti. KT atėmė
LR piliečių teises, jiems nedalyvaujant ir neturint galimybės apsiginti.
Be to, dabartinė pilietybės atėmimo
procedūra prieštarauja teisinei tvarkai (due process). Dažnai asmuo sužino tik iš „Valstybės žinių”, kad iš
jo LR pilietybė atimta be aiškaus apkaltinimo, net neleidžiant apsiginti.
KT nesvarstė prigimtinės pilietybės
principo, įteisinto LR Konstitucijoje.
Interpretuojant LR Konstituciją būtina atkreipti dėmesį į viso
dokumento esmę. Jos įvade skelbiama: „Lietuvių Tauta, prieš daugelį
amžių sukūrusi Lietuvos valstybę,
<…> išsaugojusi savo dvasią, gimtąją kalbą, raštą ir papročius, įkūnydama prigimtinę žmogaus ir Tautos
teisę laisvai gyventi ir kurti savo
tėvų ir protėvių žemėje <…>, puoselėdama Lietuvos žemėje tautinę
santarvę” <…>. LR Konstitucijos
I straipsnio 2 dalis sako: „Lietuvos
valstybę kuria Tauta. Suverenitetas
priklauso Tautai“. 12 straipsnis teigia: „Lietuvos Respublikos pilietybė
įgyjama gimstant ir kitais įstatymo
nustatytais pagrindais. Pilietybės
įgijimo ir netekimo tvarka nustatoma įstatymais“. 18 straipsnyje teigiama, jog „Žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės“. 32 straipsnyje
draudžiama apriboti LR piliečiui teisę pasirinkti, kur jis nori gyventi. 29
straipsnyje draudžiama varžyti žmogaus teises. Iš Konstitucijos konteksto aišku, kad Lietuva yra tautinė
valstybė, kuri kūrėsi lietuvių tautos
pagrindu. Pilietybė yra tautinis elementas, jos sudėtinė dalis. Ši amžina
prigimtinė pilietybės teisė negali bū-
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ti taip lengvai atimama.
LR Konstitucijoje turime du
atskirus principus: išimtį iš dvigubos pilietybės draudimo – „atskirus
atvejus“ ir prigimtinę teisę į LR pilietybę, kuri negali būti varžoma.
Pagal konstitucinę interpretacijos
teisę, abiem principams turi būti teikiama reikšmės. Jie abu turi būti galiojantys. Įstatymo keliu LR Seimas
dabar turi nuspręsti, kaip tą prigimtinę teisę, kurios negalima varžyti,
reikia įgyvendinti. PLB teigia, kad
lietuvių kilmės užsienio lietuviai,
įgiję LR pilietybę gimimu, savo vaikams, vaikaičiams ir provaikaičiams
bet kuriomis aplinkybėmis turi teisę
išsaugoti LR pilietybę. Jos negalima
atimti iš asmens prieš jo valią, net jei
jis įgijo kitos šalies pilietybę. Norint
išvengti nesusipratimų ateityje būtų
verta Seimui papildyti LR Konstitucijos 18 arba 32 straipsnį pridedant,
kad „nė venas Lietuvos kilmės pilietis, nei jo palikuonys negali prarasti Lietuvos Respublikos pilietybės,
įgytos gimus, prieš savo valią, net ir
įgijus kitos valstybės pilietybę“.
Kai kas Lietuvoje teigia, kad,
priimdamas kitos valstybės pilietybę, LR pilietis savaime atsisako savo
prigimtinės teisės į turėtą pilietybę.
Daugumoje šalių šiandien yra įteisinta dviguba pilietybė. Kai kurios
valstybės net nereikalauja priesaikos. LR pilietis, atsisakydamas LR
pilietybės, turi aiškiai išreikšti savo valią savo valstybei Lietuvai, ne
svetimam kraštui. Lietuva yra laisva
ir nepriklausoma. Ji valdoma savo

įstatymais, o ne pagal kitų valstybių
įstatymus ar reikalavimus.
Jei Lietuva nori užsitikrinti,
ar tikrai LR pilietis, priėmęs kitos
šalies pilietybę, nepageidauja atsisakyti turimos LR pilietybės, Lietuvos
valdžia gali reikalauti, kad toks asmuo raštu patvirtintų, jog pageidauja
išlaikyti LR pilietybę.
1997 m. Europos pilietybės
konvencija siekta „panaikinti diskriminaciją dėl pilietybės“. Šios konvencijos 16 straipsnis skelbia, kad
valstybė, suteikdama savo šalies pilietybę, negali reikalauti kitos pilietybės atsisakymo ar netekimo, kaip
sąlygos jos pilietybei gauti ar išsaugoti, jei toks atsisakymas ar netekimas neįmanomas arba negali būti
reikalaujamas dėl racionalių priežasčių. Lietuva dar nėra šios konvencijos signatarė. Ministerijos daug metų vis dar derina tekstą… Lietuva
yra Europos Tarybos narė. Tikėtina,
jog minėtą konvenciją ji ratifikuos.
Dalies teisininkų teigimu, savo piliečių, turinčių dvigubą pilietybę,
diskriminacija yra žmogaus teisių,
įrašytų daugumos kraštų Konstitucijose, tarptautinėse sutartyse, lygybės pažeidimas.
Šiandien aišku, kad dvigubos
pilietybės klausimas buvo ir yra politinis, o ne teisinis. Būtina politinė
valia nedelsiant išsaugoti lietuvių
kilmės Lietuvos piliečių, gyvenančių užsienyje, prigimtinę teisę į LR
pilietybę. Negausi mūsų tauta vis retėja. Ar galime bendromis pastangomis suvienyti ir išsaugoti ją?

Bus geriau koordinuojami
ryšiai su užsienio lietuviais
2009-04-22. Vyriausybė nutarė sudaryti Užsienio lietuvių reikalų
koordinavimo komisiją. Ši komisija
svarstys ir teiks pasiūlymus Vyriausybei dėl valstybės santykių su užsienio lietuviais strateginių veiklos
krypčių ir jų įgyvendinimo, dėl valstybės institucijų veiklos koordinavimo, teisės aktų, susijusių su užsienio
lietuvių reikalais, projektų rengimo
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ar parengtų teisės aktų tikslingumo.
Šios komisijos veiklos tikslas – stiprinti valstybės ryšius su
užsienio lietuviais, įtraukiant juos į
Lietuvos politinį, visuomeninį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą.
Komisijai vadovaus Ministras pirmininkas. Komisijos nariais
bus Vyriausybės nariai ir Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės atstovai.

PLB kraštų žinios

Lietuvių rašytojų takais
Vienas iš Šveicarijos LB projektų, skirtų Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui, yra bendruomenės narių parašyta apybraižų knyga „Lietuvių rašytojų takais
Šveicarijoje“. Aštuoni Šveicarijos
lietuviai – dr. Audrius Alkauskas,
Diana Brunner, Jūratė Caspersen,
Eglė Kačkutė, Jurgita Kopitkovienė, Virginija Siderkevičiūtė, Gražina Staniūtė Hogapian ir Janina Irena
Survilaitė Vaitkevičienė – susibūrė
ir kartu bei atskirai praėjo net 12
lietuvių rašytojų takais ir pėdsakais
Alpių šalyje. Sugrįžimų apybraižose – Jonas Mačiulis-Maironis, Jurgis
Baltrušaitis, Jonas Biliūnas, Marija
Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana, Vincas Mykolaitis Putinas, Salomėja
Nėris, Sofija Čiurlionienė Kymantaitė, Balys Sruoga ir keturi šiuolaikiniai lietuvių rašytojai – Jurgis
Kunčinas, Sigitas Geda, Marcelijus
Martinaitis ir Janina Irena Survilaitė. Knygos sudarytoja ir projekto
vadovė – ŠLB valdybos pirmininkė
Jūratė Caspersen. Knygoje yra daug
istorinių ir šiuolaikinių nuotraukų,
ištraukų iš rašytojų laiškų ir dienoraščių, jau skelbtos ir dar niekur
nepublikuotos informacijos. Knyga
šiuo metu dar yra verčiama į vokiečių kalbą, nes mūsų tikslas buvo ne
tik sugrąžinti Lietuvai jos išsibarsčiusį istorinį, kultūrinį ir literatūrinį paveldą, bet ir suteikti galimybę
šveicarams susipažinti su lietuvių
rašytojų pėdsakais jų žemėje, lankymosi čia įtaka rašytojų gyvenimui ir
kūrybai. Tikimės, kad iki vasaros didžiųjų Tūkstantmečio iškilmių mūsų
knyga išvys pasaulį ir mes galėsime
įteikti savo dovaną Lietuvai garbingo jubiliejaus proga.
Sugrįžimų apybraižose pasakojama apie lietuvių rašytojų viešnages Šveicarijoje nuo XIX a. paskutinio dešimtmečio iki Antrojo pasaulinio karo ir apie kelis šiuolaikinius
rašytojus, kurie šioje šalyje lankėsi
po 1990 metų, Nepriklausomybės
atkūrimo. Šios knygos pasirodymas

ŠVEICARIJOJE

– tai Šveicarijos
lietuvių
ben druo me nės
narių
dovana Tėvynei jos
vardo paminėjimo 1000-mečio proga. Eidami lietuvių
rašytojų takais
Šveicarijoje
aiškiai jautėme,
kad keliaujame
įkandin
savo
tautos šviesuolių. Mūsų tikslas tapo tuos
takus surasti,
juos pažymėti,
užfiksuoti
ir grąžinti Lietuvos literatūriniam, istoriniam ir kultūriniam paveldui.
Ne mažiau ir
degame noru
supažindinti
šveicarų visuomenę su lietuvių rašytojų
buvimo Šveicarijoje ženklais.
Šveicarija yra
viena Europos
šalių, kurioje
įvairiais
amžiais skirtingais
tikslais lankėsi
ir gyveno daug
KNYGOS AUTORIAI PRIE NAMO CIURICHO SENAMIESTYJE,
lietuvių.
A n k s - KURIAME GYVENO JONAS BILIŪNAS – AUDRIUS ALKAUSKAS,
čiausiai yra už- GRAŽINA STANIŪTĖ HAGOPIAN, JŪRATĖ CASPERSEN IR VIRGIfiksuoti
XVI NIJA SIDERKEVIČIŪTĖ. DIANOS BRUNNER NUOTR.
a.
pradžioje
mokslo ir žinių siekiantys Lietuvos ar mokslinio. Po 1863 m. sukilimo
didikai. Bazelio universiteto imatri- Šveicarijoje apsigyveno net keletas
kuliacijos dokumentuose randamos garsių LDK bajorų, tokių, kaip B.
Radvilų, Kiškų, Valavičių, Tiške- Pilsudskis ir grafas Z. Plateris. Prieš
vičių ir kitų lietuvių pavardės. Čia Pirmąjį pasaulinį karą ir tarpukariu
rasdavo prieglobstį visokio perse- Šveicarijoje net kelios dešimtys liekiojimo aukos: politinio, religinio tuvių studentų būrėsi į organizacijas
2009 Gegužė / Pasaulio lietuvis
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rožėti dar nenusiaubta
gamta ir kalnų didybe,
pasigėrėti žmogaus sukurta gerove ir demokratija, pamatyti, kaip
aukštai yra vertinama ir
atkakliai ginama žmogaus asmeninė laisvė.
Knygoje rašome apie
tris nuo 1990 m. visuomeniniais, moksliniais
ar kūrybiniais tikslais
Šveicariją lankiusius
lietuvių rašytojus bei
vieną aktyvią bendruomenės narę, priklausančią išeivijos rašytojų
gretoms.
Mūsų kūrybinio
darbo grupę sudarė aštuoni Šveicarijos Lietuvių
Bendruomenės
nariai – įvairių specialybių ir skirtingo amKNYGOS AUTORIAI KELIAVO RAŠYTOJO BALIO žiaus lietuviai. KiekSRUOGOS TAKAIS. PRIE ALETSCH LEDYNO: JŪRATĖ vienam buvo suteikta
CASPERSEN, DIANA BRUNNER, AUDRIUS ALKAUSKAS, laisvė pasirinkti savo
GRAŽINA STANIŪTĖ HAGOPIAN, VIRGINIJA SIDERKEVI- žiūros kampą, įvertinant konkretaus rašyČIŪ TĖ . D IA NOS B RUN NER NUOTR .
tojo gyvenimo atkarpą
prie Fribūro, Ciuricho ir Berno uni- Alpių šalyje. Kiekvienas autorius
versitetų, kur buvo puoselėjama or- turėjo aiškius kriterijus: J. Biliūno
ganizuota tautinė veikla. Šalyje vei- pėdsakais praėjo jo žemietis anykškė keletas politinių komitetų ir in- tėnas, V.Mykolaičio-Putino takais
formacinių centrų, jie atliko didžiulį pražingsniavo jo „sielos antrininkė“
lietuvybės skleidimo darbą.
mūsų bendruomenėje, S.ČiurlionieŠi sugrįžimų apybraižų kny- ne Kymantaite itin susidomėjo Vaga yra kuklus bandymas surinkti karų Europos moterų rašytojų tyrinėbent kelių lietuvių rašytojų buvimo toja. Šatrijos Ragana domėjosi šveiženklus, pastudijuoti jų lankymosi carų gyvenimo stiliumi. Jos takais
Šveicarijoje tikslus, praeiti jų takais, praėjusi autorė norėjo palyginti, kaip
apžvelgti Alpių šalyje gimusius kūrinius, pamėginti įžvelgti, kokią
reikšmę pastarosios viešnagės turėjo
Antrasis Šveicarijos lietuvių liaptariamų rašytojų gyvenimui ir jų teratūros klubo susitikimas kovo 20
kūrybai. Knygoje rašome apie aštuo- d. Berne buvo ypatingas – jame danis lietuvių rašytojus, kurie lankėsi lyvavo knygos „Silva Rerum“ autorė,
Šveicarijoje nuo XIX a. pabaigos iki Londone gyvenanti menotyrininkė ir
Antrojo pasaulinio karo. Pasirinko- žurnalistė Kristina Sabaliauskaitė, kume tuos, kurie neemigravo, o oku- ri už šią – debiutinę knygą yra gavusi
pacijos metais gyveno ir dirbo Lie- „Tyto alba“ leidyklos įsteigtą Jurgos
tuvoje. Griuvus geležinei uždangai, Ivanauskaitės premiją. Rašytoja dalį
lietuviai vėl dėl įvairių tikslų traukia knygos rašė būtent Šveicarijoje.
į Šveicariją. Čia galima pasisemti
Knygoje atgaivinama Lietujėgų ir kūrybinio įkvėpimo, pasig- vos Didžiosios Kunigaikštystės lai-

M. Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos
laikų Ciurichas ar Fribūras pasikeitė
per šimtmetį. Norėdami išlaikyti mūsų autorių pasakojimų autentiškumą
pernelyg nevienodinome apybraižų
stiliaus, vienur jis – laisvas literatūrinis, kitur – panašus į mokslinį. Kiekvienos dalies pradžioje pateikėme
trumpą rašytojo biograﬁją. Ji skirta
gal daugiau šveicarų skaitytojams,
kuriems trumpas rašytojo gyvenimo
aprašymas suteiks glaustų žinių apie
asmenybę ir konkretaus laikotarpio
Lietuvą; padės suvokti, kokio lygio
lietuvių asmenybės ir su kokiais tikslais lankėsi jų šalyje.
Kuo svarbus šis projektas
Šveicarijos lietuviams, rašiusiems
lietuvių rašytojų sugrįžimų knygą?
Pirmiausia, tautinio identiteto įtvirtinimu, teisėta galimybe ir būdu didžiuotis savo tautos garsiais žmonėmis. Rinkdami knygai medžiagą dar
sykį įsitikinome, kad lietuvių čia jau
nuo seno būta ir gyventa, Šveicarijoje brendo Lietuvos tautinis sąmoningumas, šioje šalyje mokslo siekė
daugelis Lietuvos šviesuolių, iš čia į
Lietuvą parkeliavo pirmosios nepriklausomos Lietuvos moterys – daktarės kurti naujos Europos valstybės.
Visa tai daro mums Šveicariją brangią. Ši istorinė ir kultūrinė atmintis
kartu su lietuvių kalba yra mūsų,
Šveicarijoje gyvenančių lietuvių, tapatumo garantas, suteikiantis mums
atsparumo prieš nutautėjimą, skatinantis tautinės vienybės jausmą.
Jūratė Caspersen
Iš „Šveicarijos lietuvių
žinios“, nr. 14

„Silva Rerum“ – knyga apie bajorus
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kų istorija. Nors pati istorija yra sugalvota, bet jai pinti panaudoti tikrai
gyvenusių bajorų paveikslai ir jų gyvenimo detalės.
Silva Rerum (lot. daiktų maišas) – XVI-XVIII a. populiari, iš
kartos į kartą perduodama knyga,
kurioje, be reikšmingų gyvenimo
įvykių – gimimo, vestuvių ir mirties
datos – buvo įrašoma visa tai, kas
buvo laikoma vertinga ir būtina perduoti būsimoms kartoms.
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Šveicarai užsienyje, arba „Penktoji Šveicarija“
Diana Brunner
Kartais reikia labai nedaug –
skaitai kokį laikraštį ir akį patraukia antraštė, sakinys ar atskiras žodis. Taip buvo ir šįsyk: „Užsienio
šveicarai. 2008 metais išvyko 8069
žmonės” („Auslandschweizer, 8069
wanderten 2008 aus“). Jau ir anksčiau buvau skaičiusi apie šveicarus,
masiškai emigravusius į Ameriką ir
savo gyvenvietes pavadinusius Liucerna ir kitais šveicariškai širdžiai
artimais pavadinimais. Įsikūrę svetimoje šalyje jie, kaip ir visi kiti
emigravusieji, bando neatitrūkti nuo
tėvynės, renkasi į šventes, gamina
savo šaliai būdingus maisto patiekalus (atsimenate Tilžės sūrį?). Lygiai
taip pat gyvename ir mes, lietuviai,
įsikūrę Alpių šalyje. Tačiau grįžkime
prie šveicarų emigrantų.
Pagal statistiką, 2008 metų
gruodžio pabaigoje užsienyje gyveno 676 176 šveicarai, tai yra 8069
žmonėmis daugiau, nei 2007-siais.
Tai sudaro 10 proc. visų gyventojų ir
pagal žmonių skaičių galėtų būti ketvirtu pagal dydį kantonu po Ciuricho, Berno ir Wadt. Populiariausios
emigrantų pasirinktos šalys – Prancūzija, Vokietija, JAV. Pastaraisiais
metais net 20 proc. išaugo emigruojančių skaičius į Arabų Emiratus, 10
proc. – į Singapūrą ir Turkiją. Beveik trys ketvirtadaliai visų emigravusiųjų yra dviejų šalių piliečiai.
Kas gi juos buria, vienija, organizuoja ir domisi jų veikla?
„Penktoji Šveicarija“ – taip
vadinami šveicarai emigrantai. Jais
rūpinasi užsienio šveicarų organizacija (Auslandschweizer-Organisation, trumpai ASO), įsteigta 1916
metais. Ji aprūpinta visomis moderniomis komunikacijų priemonėmis
ir nuolat bendradarbiauja su Šveicarijos atstovybėmis, bendruomenėmis, klubais užsienyje ir žiniasklaida šalyje. Keturis kartus per metus
penkiomis kalbomis leidžiamas laikraštis „Schweizer Revue” (tiražas

408 tūkst. egz.), reguliarūs naujienlaiškiai bendruomenėms ir klubams
visame pasaulyje, internetinė svetainė keturiomis kalbomis – visa tai
yra finansuojama fondų ir remiama
Šveicarijos valdžios. Laikraštis nemokamai siunčiamas prisiregistravusiems šveicarams, nesvarbu, kuriame kontinente gyventų. Naujienlaiškis INFO 5 yra skirtas skleisti
informaciją apie penktąją Šveicariją
gimtojoje šalyje. Reguliariai aktualia informacija aprūpinami „užsienio šveicarų“ parlamentinės grupės
nariai. Panašiai kaip ir PLB Seimas
Lietuvoje, užsienio šveicarų interesams atstovauja Užsienio šveicarų
taryba – „der Auslandschweizerrat“
(ASR), žiniasklaidoje vadinamas
„penktosios Šveicarijos parlamentu“. Jį sudaro 150 narių iš užsienio
šveicarų bendruomenių ir asmenybės, susijusios su „penktąja Šveicarija“. Parlamentarai renkasi vienos
dienos posėdžiui pavasariais Berno
rotušėje, nagrinėja ir tariasi dėl aktualių rūpimų klausimų. Antrąjį kartą
metuose parlamento nariai susirenka
į užsienio šveicarų kongresą, kuris
vyksta kiekvienų metų rudenį. Ne
sesijų metu penktojo parlamento vadovybė tvarko einamuosius reikalus.
Šveicarai yra atsargūs žmonės, tai
matyti pagal tai, kiek ir kokių fondų jungiasi po ASO stogu. Vienas
jų – šveicariškų mokyklų užsienyje
komitetas – skatina jaunųjų užsienio
šveicarų išsimokslinimą, tampriai
dirbdamas su šveicarų mokyklomis
užsienyje, kurių yra net septyniolika, ir tarptautinėmis mokyklomis,
kuriose dėsto šveicarai mokytojai.
1962 metais įsteigta draugija užsienio šveicarų jaunimo mokymo skatinimui („Verein zur Förderung der Ausbildungjunger Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer (AJAS)“) rūpinasi jaunųjų užsienio šveicarų mokslo galimybėmis
Šveicarijoje. „Fondas jauniems užsie-

ŠVEICARŲ

BALTIERICH J. GRU-

BEN DRUO ME NĖS

JOS ŠA LY SE PRE ZI DEN TAS
E BEL

nio šveicarams“ („Stiftung für junge
Auslandschweizer“, SJAS) siūlo 8-14
metų emigrantų vaikams vasaros ir
žiemos stovyklas Šveicarijoje.
Tačiau rūpinamasi ne vien tik
jaunimu. Užsienio šveicarų solidarinių fondų kooperatyvas „Soliswiss“,
įkurtas 1958 m., iki maksimalios 150
000 frankų sumos dengia emigrantams nuostolius, jei netenka egzistencijos pagrindo dėl politinių įvykių šalyje. Kitas fondas – Stiftung
Schnyder von Wartensee – įkurtas
1950 metais buvusio Šveicarijos nacionalinio banko direktoriaus Charles Schnyder von Wartensee. Šis
žmogus 20 metų be atlygio rūpinosi jam patikėta suma, kurią sudarė
aukos ir rinkliavos. Į šį fondą gali
kreiptis užsienio šveicarai, dėl gamtos katastrofų praradę savo turtą.
Du atskiri fondai rūpinasi pačios AS organizacijos veikla – remia organizacijos politinę, idėjinę
ir publicistinę veiklą, rūpinasi tos
veiklos tęstinumu ir nepriklausomumu, finansuoja užsienio šveicarų
specifinius projektus.
1991 metais įsteigtas dar vienas fondas – die Stiftung Auslandschweizerplatz Brunnen. Tais metais
buvo švenčiamas Šveicarijos 700-jų
metinių jubiliejus ir šia proga fondas
užsienio šveicarų vardu nupirko gabalą žemės prie pat ežero Brunnen miestelyje, kuris vadinamas „Užsienio
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šveicarų aikšte“ („Auslandschweizerplatz“). Simboliškai tokiu būdu kiekvienas svetur gyvenantis šveicaras turi gabalėlį žemės tėvynėje ir jo jungtis
su tėvyne niekada nenutrūks.
Užsienyje veikia daugiau nei
750 įvairių šveicarų draugijų ar kitų istitucijų, kurios yra registruotos
ASO. Tai humanitariniai klubai, folkloro grupės, sporto draugijos, prekybos rūmai, mokyklos ir t.t. Statutuose, lygiai kaip ir mūsų bendruomenėje, vienas iš pagrindinių tikslų

– puoselėti savo šalies tradicijas ir
santykius su tėvyne bei tautiečiais.
Beveik kiekvienoje šalyje yra įsikūręs šveicarų klubas ar draugija. Ne
išimtis ir Baltijos šalys – Lietuvą,
Latviją ir Estiją jungiantis šveicarų
klubas „Schweizerverein Baltikum“
įkurtas 2006 metais. Vieną kartą per
metus visi susirenka į visuotinį susirinkimą, vis keisdami susirinkimo
šalį. Šiais metais jis vyks gegužės
22-23 dienomis Rygoje. Draugijai vadovauja Rygoje gyvenantis p.

Erich Gruebel, viceprezidentas –
Vilniuje gyvenantis p. Bruno Kaspar. Šveicarai, kad ir kur begyventų,
susiburia švęsti savo nacionalinės
šventės rugpjūčio 1-ąją dieną. Iki
šiol šveicarai Lietuvoje rinkdavosi
Vilniuje esančiame apaštališkajame nunciate, kuriame iki š.m. kovo
mėnesio dirbo šveicaras arkivyskupas Peteris Stephanas Zurbriggen.
Statistikos duomenimis, Lietuvoje
gyvena 27 šveicarai, Latvijoje – 28
ir Estijoje – 42. Lietuvoje iš 27 šveicarų devyniolika turi vien tik Šveicarijos pasą, aštuoni turi dvigubą
pilietybę; 10 iš jų yra vyrai, 4 moterys ir 13 vaikų. Šveicarijos piliečių,
gyvenančių Lietuvoje ir Latvijoje,
konsulinius reikalus tvarko Šveicarijos ambasada Rygoje, Estija priklauso Helsinkio konsulatui. Nuo gruodžio mėnesio pasikeitė ambasados
Rygoje šeimininkė – p. Anne Bauty
paskirta nepaprastąja ir įgaliotaja
ambasadore Uzbekistanui ir Kirgizijos Respublikai. Jos vietą perėmė iki
šiol San José, saulėtoje Kosta Ricoje
dirbusi nepaprastoji ir įgaliotoji ambasadorė Nuetzi (Nützi) Sulpizio.
Iš „Šveicarijos lietuvių
žinios“, nr. 14

UŽSIENYJE GYVENANTYS LIETUVIAI VĖL GAUS
NEMOKAMĄ PSICHOLOGINĘ PAGALBĄ INTERNETU
Nuo 2009 m. vasario mėnesio
VšĮ „Gera būsena“ psichikos sveikatos specialistai vėl pradeda teikti
nemokamas psichologines konsultacijas į užsienio šalis emigravusiems lietuviams. Konsultacijos yra
teikiamos elektroniniu paštu, Skype ir mIRC programomis. Psichologinė pagalba šiuo metu užsienyje
gyvenantiems lietuviams yra teikiama LR socialinės apsaugos ir darbo
ministerijai įgyvendinant Europos
socialinio fondo finansuojamą projektą „Teigiamo Lietuvos ir Lietuvos
ekonominių migrantų įvaizdžio formavimas siekiant skatinti grįžimą“.
Pagrindinis šių konsultacijų
tikslas yra padėti emigracijoje esantiems lietuviams, susidūrusiems su
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įvairiomis psichologinėmis ir socialinėmis problemomis, stiprinti
jų emocinę sveikatą, užkirsti kelią
rimtesniems psichikos sutrikimams,
didinti psichologinio atsparumo galimybes. Unikalioje VšĮ „Gera būsena“ svetainėje www.psyvirtual.
lt taip pat yra reguliariai talpinami psichologiniai straipsniai, analizuojantys emigracijos fenomeno
psichologinius aspektus, teikiantys
informaciją apie įvairias psichologines problemas ir jų įveikimą, taip
pat audiovizualinės priemonės – virtualūs plakatai, skatinantys spręsti
savo psichologines problemas. Psichologinės konsultacijos internetu
yra anoniminės, teikiamos gimtąja
lietuvių kalba ir klientams patogiu
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laiku – dažniausiai vakarais, po darbo valandų.
VšĮ „Gera būsena“ turi ilgalaikės patirties teikiant profesionalią
psichologinę pagalbą internetu lietuviams, gyvenantiems kaip Lietuvoje,
taip ir užsienyje. 2008 m. balandžiogruodžio mėnesiais organizacija
vykdė LR Vyriausybės finansuojamą projektą „Psichologinė pagalba
emigracijos paliestiems žmonėms“.
Daugiau informacijos apie nemokamą psichologinę pagalbą internetu emigravusiems lietuviams: VšĮ
„Gera būsena“ direktorė ir projekto
koordinatorė Vilma Kuzmienė, vilma@psyvirtual.lt, www.psyvirtual.
lt.
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Poezijos ir muzikos vakaras Londone
Saulėtą balandžio 4 d. pavasario popietę poezijos ir muzikos
mylėtojai gausiai susirinko į Gražinos Pranauskienės (Australija)
ir Svajūno Dačkevičiaus (Anglija)
knygų „Eukaliptų tyloj“ ir „Krintančios žvaigždės“ pristatymo vakarą Londone. Vakaro metu skaitovai Danielė Martinkėnienė, Gintas
Martinkėnas, Nijolė Jankauskienė,
Onutė Stakelienė, Justė Šulinskaitė
ir Danutė Kulpavičiūtė skaitė poetų
eiles. Skambėjo harmonizuotos lietuvių liaudies dainos, kurias atliko
Jūratė Clarke ir Aldas Kazlauskas.
Dalios ariją baladę iš B. Dvariono
operos „Dalia“ jausmingai atliko
Gina Činskytė. Ieva Vaitiekūnaitė
smuiku griežė nuotaikingas melodijas, akompanuojant mamai Dainai
Vaitiekūnienei. Ekrane besikeičiant
Lietuvos vaizdams žiūrovai klausėsi
G. Kuprevičiaus dainos „Gandrelis“.
Gražina Pranauskienė gimė Švenčionių raj., Adutiškyje,
baigė Kretingos vidurinę mokyklą (1975) ir Vilniaus konservatoriją
(1984, chorinį dirigavimą).
Nuo 1989 metų ji gyvena
Australijoje, kur apsigynė menų magistrės disertaciją (2003).
Eilėraščių ir prozos rinktinėje „Eukaliptų tyloj“ autorė jautriai
išgyvena nostalgiją savo kraštui bei
ten pasilikusioms nerūpestingoms
jaunystės dienoms.
Nuoširdus ir jausmingas Gražinos Pranauskienės knygos pristatymas tarsi tiltas jungė tolimają
Australiją su Lietuva, čia viskas sutilpo: meilė, ilgesys, nostalgija:
„Gyvenu lekiančiame sūkuryje, nejausdama po kojom žemės,
nepastebėdama kauburėliais nuvingiavusio laiko, kol, atsipeikėjusi tolimoje begalybėje, įsiklausau į nuvytusios ramunės širdgėlą. Jos žiedlapiuose išskaitau savo ateitį, besikuriančią jūrų ir vandenynų sąsajoje,
polių susikirtime ir sutrūnijusių tiltų
girgždėjime. Sunku tuo pačiu metu

JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE

POEZIJOS IR MUZIKOS VAKARO ORGANIZATORIAI
gyventi dviejuose pasauliuose, todėl
į tėviškę vykstu lagaminan įsimetus
kvapnų eukalipto lapą, o iš ten parsivežu gintaro ašaras“.
Nostalgija
Manęs šiandieną niekas nepažįsta,
nes aš esu visai kita,
gyvenimo aplamdyta, suryta,
daugybės laiko priešų apsupta.
Nerūpestingas laikas skyrė dalią,
toli nuo artimų ir Lietuvos,
todėl lig šiolei širdį šitaip gelia,
nėra paguodos nuo ligos savos.
O ta liga − nostalgija vadinas,
tik prabundu, o ji jau čia, šalia,

tėvynės šauksmas ir pušų dvelkimas
nebeišnyksta atminties saite.
Kazimieras Girčys graudino
publiką Gražinos Pranauskienės eilėmis, sukūręs dainą „Mamai“.
Vakarą papuošė ir Jono Chockevičiaus savos kūrybos daina
„Paukštė“.
Svajūnas Daškevičius – poetas, eilėraščių, miniatiūrų autorius,
šiuo metu gyvenantis Londone.
„Aš eilinis žmogus tarp eilinių. / Minu gyvenimo savąjį taką“.
„Gyvenimas – likimas, į kurį telpa: mylintis ir mylimas, laimingas ir
džiaugsmingas, skausmingas, netikras
ir monotoniškas, svetimas ir vienišas“...
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KŪRYBOS VAKARO DALYVIAI
Roko grupė „Laiko sala“ atliko porą dainų, skurtų poeto Svajūno
Dačkevičiaus eilėmis.
Šito vakaro nenupirksi už nieką
Tų ugninių vakario gaisų,
Kur laukai žiogui griežiant užmiega
Ant gailiųjų birželio rasų.
O Gimtine, Tu mano Gimtine!
Dalelyte širdies ir jausmų.
Mes vaikai, po pasaulį išklydę,
Ieškom laimės krantų.

Šito vakaro nenupirksi...
Ties bekraščio laiko sala
Kur bebūčiau, kiek mirčiau ar gimčiau –
Manyje gyvens Lietuva.
Tas mažytis planetos taškelis,
Kelrodėlė padangių šviesa.
Tas vienintelis gimtas takelis
Sugrąžins namo visada.
„Lietuva“
Vakarą puikiai ir šiltai vedė
Rasuolė Laurinaitytė. Pasibaigus

renginiui žiūrovai neskubėjo skirstytis, vaišinosi vynu, dar ilgai šnekučiavosi su poetais, laukė autografų,
džiaugėsi, galėdami susitikti tokiame sielą jaudinančiame vakare.
Gausus žiūrovų dalyvavimas ir atsiliepimai bylojo, kad tokie renginiai laukiami ir reikalingi.
Kostas Malinauskas
JK LB valdybos narys,
atsakingas už kultūrą

Jungtinės Karalystės lietuviai pakeitė savo organizacijos pavadinimą
2009 m. kovo 28 d. „Lietuvių
sodyboje“ vyko Jungtinės Karalystės lietuvių sąjungos suvažiavimas,
kurio metu buvo priimtas sprendimas pakeisti organizacijos „Lithuanian Association in UK“ lietuviškąjį
atitikmenį į „Jungtinės Karalystės
lietuvių bendruomenė“.
Po Antrojo pasaulinio karo
lietuviams atvykstant iš Vokietijos
į Didžiąją Britaniją iškilo būtinybė
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vienytis ir įkurti organizaciją. 1947
metų liepos 2 dieną Londone sušauktas Lietuvių sąjungos steigiamasis
susirinkimas iškėlė tikslą „įsteigti
naują lietuvių organizaciją, kuri būtų nepartinė, stengtųsi sujungti visus
lietuvius, tiek naujai atvykusius, tiek
anksčiau įsikūrusius, į vieningą lietuvišką vienetą.
Prabėgus daugiau nei pusei
amžiaus organizacijos tikslas išliko
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tas pats – būti atvirai visiems lietuviams, gyvenantiems Jungtinėje Karalystėje. Jungtinės Karalystės Lietuvių Bendruomenė (sutrumpintai
JKLB) turi atskirą juridinį identitetą: ji yra ne akcinė, pelno nesiekianti
bendrovė, ir jos nariai yra asmenys,
sumokėję metinį mokestį.
JKLB valdyba

PLB kraštų žinios

Aplinkosaugininkus džiugina...
ekonominė krizė

„Aplinkosaugininkė Kristina Vilimaitė Budapešte
gyvena jau septynerius metus. Tiek namuose, tiek darbe vengriškai bendraujanti moteris iškart atsiprašo, jei
pokalbio metu netyčia įpainios vengriškų žodžių – kalbėdama lietuviškai mintis ji kartais „verčia“ iš vengrų
kalbos“, – sako žurnalistė Vaida Tomkevičiūtė ir klausia
savo pašnekovės:

VENGRIJOJE
– Kada pirmą kartą atvykai
į Vengriją?
– Maždaug prieš septynerius
metus. Tuomet Olandijoje studijavau aplinkosaugos vadybą ir viena
studijų dalis buvo praktinis 3-4 mėnesių projektas. Galėjau jį atlikti bet
kurioje šalyje – Olandijoje, Prancūzijoje... Tuomet ir radau galimybę
atvykti į Debreceno miestelį Vengrijoje. Kažkodėl tai man atrodė labai egzotiška (juokiasi). Buvo įdomi
projekto tema, pažinojau daug vengrų – faini žmonės...
– Užsieniečiai paprastai sako, kad vengrai labai uždari, su
jais nelengva susidraugauti...
– Gal ir tiesa. Tačiau kai pirmą kartą čia atvykau, taip neatrodė.
Iškart buvau apgyvendinta pas dabartinį savo draugą. Jis vedžiojosi
po visą Budapeštą, pasakojo istoriją,
jei nueidavome į vakarėlius su kitais
vengrais, visada būdavo, kas išverčia apie ką kalbama. Mane išties nustebino, kad žmonės manimi labai
rūpinosi. Pasijutau kaip namie.
– Tuomet ir nusprendei pasilikti?
– Ne. Baigusi projektą Debrecene grįžau į Olandiją, pabaigiau
mokslus ir išvažiavau namo į Lietuvą. Tačiau draugas atvyko pas mane
ir parsivežė atgal į Budapeštą (juokiasi).

KRISTINA VILIMAITĖ

– Kaip sekėsi prisitaikyti
svetimoje šalyje, susirasti darbą?
– Vengrų kalbą išmokau per
trejus metus. Iš pradžių dirbau kitoje tarptautinėje aplinkosaugos organizacijoje nei dabar. Nors gaudavau
neblogą atlyginimą, man ten nepatiko, nes svarbesni buvo pinigai, o ne
reali pagalba gamtai. Norėjau mažiau komercinės veiklos. Valstybinėse įstaigose įsidarbinti negalėjau,
nes esu užsienietė. Nutariau laisvalaikiu savanoriškai padirbėti mažiau
komercinėje orgnizacijoje. Po kiek
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laiko ten atsirado naujas ES finansuojamas projektas, o aš atsidūriau
tinkamu laiku tinkamoje vietoje.
Buvau paskirta to projekto vadove.
Taip visai netikėtai „padariau karjerą“ (juokiasi).
– Ką dabar darai?
– Mūsų organizacija užsiima daugiau su politika, ekonomika
susijusia veikla. Dalyvaujame įvairiose konferencijose, formuluojame
pozicinius dokumentus ir siekiame
įtakoti politinius sprendimus aplinkosaugai palankia linkme. Iš tikrųjų
tuo užsiima labai nedaug aplinkosauginių organizacijų. Daugelis ekologų mieliau dirba „ant žemės“, ką
nors skaičiuoja – paukščius, drugelius, rūpinasi kokio nedidelio gamtos kampelio išsaugojimu, platina su
ekologija susijusią informaciją. Labai gražu. Man irgi būtų malonu tuo
užsiimti. Prieš dešimt metų ir mūsų
organizacija ką nors skaičiuodavo.
Tačiau daug žmonių labai nusivilia,
kai vieną dieną teritorijoje, kurioje
išsaugojo šimtą paukščių, pastatomi komerciniai pastatai arba pradedamas plėtoti turizmas ir žūsta trys
šimtai. Paprastai šnekant, mes rūpinamės tuo, kad ekonominė sistema
būtų pertvarkyta ir kiti ekologai po
šimto metų turėtų ką skaičiuoti.
– Ar Vengrijoje populiarus
ekologiškas gyvenimo būdas?
– Nežinau. Mano draugų rate
– labai populiarus, bet aš turiu labai
specifinius draugus (juokiasi). Šiaip
džiaugiamės, kad visuomenė labai
aktyviai rūšiuoja šiukšles (juokiasi).
– Kokiais būdais kiekvienas
gali prisidėti prie gamtos išsaugojimo?
– Nenoriu kalbėti apie šiukšlių rūšiavimą ir panašiai. Jeigu kiekvienas žmogus parašytų po vieną
laišką ministrui pirmininkui, manau,
būtų labai didelis poveikis.
– Ar realu įtakoti politiką?
– Realiau negu daugelis mano. Istorijoje yra du geri pavyzdžiai
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– vergijos panaikinimas ir balsavimo
teisės visiems piliečiams suteikimas.
Daug metų niekas nė neįsivaizdavo,
kad tokie pokyčiai galėtų įvykti, tačiau jie įvyko.
– Ar aplinkosaugines organizacijas kaip nors paveikė ekonominė krizė?
– Paveikė – teigiamai! Intensyvi gamyba labai alina gamtą. Kuo
ilgiau tęsis krizė, tuo geriau aplinkosaugai. Besaikė verslo plėtra ir sukelia daugelį ekologinių problemų,
o krizė verčia žmones susimąstyti,
ieškoti alternatyvių sprendimų.
– Ar tenka bendradarbiauti
su Lietuva?
– Tenka, tik kartais būna sunkoka, kadangi mokiausi anglų kalba,
darbe taip pat bendrauju vengriškai
arba angliškai, todėl visus ekologinius terminus esu išmokusi kitomis
kalbomis, net nežinau, kaip jie verčiami į lietuvių kalbą. Tenka apgalvoti kiekvieną žodį.
nę?

– Ar dažnai aplankai gimti-

– Į Lietuvą su draugu važiuojame du kartus per metus. Jis jau
beveik moka lietuvių kalbą. Nors
gyvename Vengrijoje ir savaitgaliais svečiuojamės pas jo tėvus, paskaičiavome, kad per metus daugiau
laiko vis tik praleidžiame su mano
šeima.
– Kaip draugo šeima reaguoja, kad jų sūnus pasirinko užsienietę?
– Iš pradžių tėvai galvojo, kad
esu su juo, nes Lietuva – labai skurdi
šalis ir aš tenoriu pasilikti Vengrijoje. Tik tuomet, kai mano šeima atvy-

ko į svečius ir pagal lietuvių įprotį
privežė kalnus lauktuvių, pradedant
kumpiais, saldainiais, gėrimais ir
baigiant smulkiomis dovanėlėmis
kiekvienam, tik tada jie suprato, kad
Lietuva ne tokia jau neturtinga šalis. Apskritai anksčiau vengrai mažai žinojo apie Lietuvą. Dabar apie
mūsų šalį yra daug straipsnių Vengrijos spaudoje, daug žmonių vyksta
į turistines keliones, žino, kad šiais
metais Vilnius – Europos kultūros
sostinė.
– Dažniau gamini lietuviškus ar vengriškus patiekalus?
– Dažniausiai gaminu egzotiškus – indiškus, itališkus. Vengriškus – retai. Apskritai su draugu
dažnai diskutuojame, ar kai kurie
vengriški ir lietuviški patiekalai yra
tokie patys, ar ne. Pavyzdžiui, jie irgi gamina bulvinius blynus, tačiau
prideda labai daug miltų ir skonis
išeina visiškai kitoks. Patiekalas tarsi tas pats, bet tuo pat metu ir kitas.
Yra keli vengriški „šedevrai“, kurių
tiesiog negaliu valgyti. Pavyzdžiui,
jų tradicinė miltais baltinta rūgštynių košė, kuri atrodo kaip žalia, šiek
tiek gleivėta masė. Panašias košes
jie verda ir iš kitų daržovių, pavyzdžiui, geltoną gleivėtą žirnienę. Man
tiesiog baisu. Vengrai juokais vadina
šita koše „tapetų klijais“ (juokiasi).
– Ar bendraudama su draugu jauti kultūrinius skirtumus?
– Nežinau. Kiekvienos tautybės žmonių yra labai įvairių, todėl
dažniausiai sunku suprasti, kurie
skirtumai – kultūriniai, o kurie – tiesiog asmeninės keistenybės. Būna,
kad nesuprantu kalbos, bet rimtų
problemų neiškyla.

Užuovėja senatvėje

Vilniuje, netoli garsiųjų Kalvarijų, yra įsikūręs Gerontologijos ir reabilitacijos centras, kur senatvės dienas gali leisti ir užsienio lietuviai, turintys Lietuvos pilietybę arba leidimą nuolat gyventi Lietuvoje. Kelių pastatų
komplekse yra koncertų salė, biblioteka, sporto salė, kur specialistams prižiūrint gyventojai sportuoja, koplyčia, kirpykla, gydytojų ir socialinių darbuotojų kabinetai. Centre veikia laisvalaikio grupės.
Gerontologijos ir reabilitacijos centro adresas: Kalvarijų gatvė, 323,
Vilnius LT-08420. Tel. 2777745; fax. 2700538; email: grc@ktl.mii.lt
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Pasikalbėjimas su Lietuva
Australijos lietuviai turėjo puikią galimybę iš arčiau susipažinti su
Lietuvoje gerai žinomu aktoriumi,
Vytauto ordino kavalieriumi Tomu
Vaisieta. Tai buvo ne tik pažintis su
aktoriumi, bet ir proga pamatyti jo
monospektaklį „Pasikalbėjimas su
Lietuva“ . Šios kompozicijos autorius
ir atlikėjas – pats Tomas Vaisieta. Galimybę susitikti su aktoriumi mums
suteikė praėjusios kadencijos Australijos Lietuvių Bendruomenės krašto
valdyba, kuri parašė projetą Lietuvos
tūkstantmečio progai paminėti. Kovo
mėnesį aktorius aplankė didžiuosius
Australijos miestus Melbourną, Adelaidę, Canberrą ir Sydnėjų.
Kovo 29 d. aktorius Tomas
Vaisieta su savo programa pasirodė Sydnėjaus Lietuvių klube. ALB
Sydnėjaus apylinkės valdybos pirmininkė Albina Liutackienė pristatė
aktorių ir jo monospektaklį. Scenoje
išvydome aukštą, tvirtą, kaip lietu-

TOMAS VAISIETA

SU

viškas ąžuolas aktorių, rankoje laikantį simbolinę Lietuvą. „Toli, toli,
yra šalis, tokia graži, kokia ir sapne
nesivaidena…“ – kalbėjo aktorius
savo dainingu balsu.
Kompozicijoje „Pasikalbėjimas su Lietuva“ aktorius panaudojo lietuvių poetų ir prozos klasikų
kūrinius. Tai buvo nuostabi proga
pasiklausyti gerai žinomų lietuvių
autorių kūrinių ištraukų ir grožėtis
Tomo Vaisietos sodriu, aiškiu, aksominiu balsu. Balsu, kuris dešimtmečius skamba Lietuvos teatro scenoje,
radijuje, balsas, kurį gali atpažinti iš
tūkstančio. Aktorius savo balso intonacija ir tembru užbūrė ne vieną
klausytoją, o kai kam ir ašarą išspaudė. Juk kalbėjo apie Lietuvą!
Klausausi ir kaip sulėtinto filmo juostoje keliauju iš vieno istorinio etapo į kitą, o mintyse kartoju
mokykloje išmoktas lietuvių klasikų ištraukas. Štai J. Marcinkevičiaus

AUSTRALIJOJE

TOMAS VAISIETA – KARALIUS MINDAU GAS

„ATSPINDŽIO“ ANSAMBLIETĖMIS
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TOMAS VAISIETA

SU

SYDNĖJAUS PONIOMIS

Mindaugas, suvienijęs Lietuvą, ir
viską daręs „..tik tai dėl jos, dėl Lietuvos“, V. Krėvės Vytautas Didysis
ir pagaliau daktaras Vincas Kudirka,
sakęs „Vardan tos Lietuvos, vienybė

težydi“. O štai, lietuvių literatūros
ąžuolas K. Donelaitis ir jo būrai, A.
Baranauskas ir „Anykščių šilelis“.
Aktoriaus Tomo balso jėga girdžiu
šilelio gyventojų balsus, jaučiu pie-

Kviečia Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas

2009 m. gruodžio pabaigoje-2010 m. sausio pradžioje Pietų Amerikoje vyks XIII Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas. Ruošos komitetui vadovauja Marisa Leonavičienė. Kongresas prasidės Argentinoje ir gruodžio 2227 d. vyks Buenos Aires; gruodžio 27-sausio 3 d. tęsis Montevideo, Urugvajuje ir baigsis sausio 3-7 d. Sao Paolo, Brazilijoje.
1. Registracijos anketos priimamos iki 2009 metų birželio 30 d. Užsiregistravus prašome pervesti 30 proc. sumos per 10 dienų. Likusią sumą
prašome sumokėti iki gruodžio pirmos dienos.
2. Pavėlavusiems – t.y. nuo 2009 metų liepos 1 d. dalyvavimas brangs!
3. Kiekvienas Kūčių vakaro dalyvis (nepriklausomai nuo to, kokias
funkcijas atlieka Kongreso metu), kviečiamas atsivežti savo kraštą atspindinčią smulkią kalėdinę dovanėlę. Taip tapsite Kalėdų Seneliu ir taip pat
pats gausite dovanėlę iš kitos šalies!
Dalyvavimo Kongrese kaina 1 asmeniui:
- Visame Kongrese – 2000 USD, arba Kiekvienoje šalyje:
- Kultūrinėje dalyje Argentinoje – 800 USD;
- Studijų dienose Urugvajuje – 800 USD;
- Stovykloje Brazilijoje – 400 USD.
Į kainą įeina (dalyvaujant visame Kongrese):
- maitinimas (3-4 kartus per dieną),
- apgyvendinimas viešbučiuose,
- transportas iš vienos šalies į kitą
- transportas pagal Kongreso programą,
- visos programoje išvardintos ekskursijos bei šventės.
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vų kvapą. Kaip gali nesidžiaugti, kai
girdi aktorių, kuris savo balsu geba
taip tikroviškai perduoti tai, kas buvo
parašyta prieš keliolika dešimtmečių.
Po trumputės pertraukos sugrižome į antrąją spektaklio dalį.
Tai buvo literatūrinė ekskursija po
Lietuvos regionus. Įspūdingai perskaityta ištrauka iš Butkų Juzės pasakojimų apie žemaičių stiprybę.
Susikaupę išklausėme piršlybų momentą iš rašytojo P. Cvirkos romano
„Frank Kruk“, kuri ne vienam klausytojui sukėlė linksmo juoko. Išgirdome šiuolaikinio žurnalisto ir publicisto R. Sadausko romano „Raibas
gyvenimėlis“ ištraukas.
Aktorius programą baigė Lietuvių literatūros lakštingalos S. Nėries eilėraščiu, parašytu pagal M. K.
Čiurlionio paveikslą „Draugystė“.
Vienas klausytojas vėliau sakė
aktoriui: „Klausiausi jūsų ir verkiau,
po to juokiausi ir vėl verkiau“. Kai
aktoriaus balsas pasiekia klausytojų
širdis ir sužadina jausmus, tai ir yra
pats geriausias jo darbo įvertinimas.
Antroje dalyje aktoriui talkino
Sydnėjaus merginų folkloro grupė
„Atspindys“. Lietuviškos autentiškos dainos ir godos pakerėjo aktorių.
Jis džiaugėsi, kad Australijos lietuviai jam pateikė staigmenų. Jis buvo sužavėtas ansamblio „Atspindys“
merginų dainų. Malonu, jog toli nuo
Lietuvos nėra pamirštos lietuviškos
dainos ir apgailestavo, kad Lietuvoje jaunimas daugiau žavisi anglicizmu. Aktorius T. Vaisieta padėkojo
Australijos lietuviams už svetingumą, pasidžiaugė gražiais Australijos
vaizdais ir sakė, kad Sydnėjuje jis
yra gerose Jadvygos Dambrauskienės rankose.
Nenorėjome skirstytis po
spektaklio, tiesiog norėjosi dar pabūti ir pasikalbėti su aktoriumi. ALB
Sydnėjaus apylinkės valdybos pirminkė Albina Liutackienė padėkojo
aktoriui, prisiminimui įteikė dovanėlę ir, tarsi nujausdama mūsų norus,
visus pakvietė draugiškoje aplinkoje
su svečiu pabendrauti. Buvo smagu
kartu išgerti stiklą vyno ir pasakyti:
iki pasimatymo Lietuvoje!
Aida Zastarskytė Abromas
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Melbourno lietuvių balandis
Dar gyvendami Tomo Vaisietos vakaro „Susitikimas su Lietuva“
įspūdžiais Melburno lietuviai balandį pradėjo jau kasmetine tradicija tapusiu margučių dažymu.
Socialinės Globos d-jos moterų grupė, vadovaujama Danos
Binkienės, lietuvių klubą pavertė
dūzgiančiu aviliu. Ant stalų buvo sudėliotos elektrinės plytelės su kaistančiu vašku, įvairūs įrankiai raštams išvedžioti ir spalvoti tušinukai
mažesniems vaikams. Įkvėpimui sužadinti buvo padėliotos ir tradicinių
margučių iliustracijos, o ant atskiro
stalo puikavosi padėklas su gražiausiais margučiais, nagingų tautiečių
išmargintais per daugelį praėjusių
Velykų. Prie kito stalo moterys dažė
menininkų pamargintus kiaušinius
įvairių spalvų dažais.
Tai buvo Socialinės globos
moterų d-jos dovana Lietuvių Bendruomenei, nes mokėti reikėjo tik už
MARGUČIŲ DAkietai išvirtus kiaušinius.
ŽY MAS
MELBURNO
Susirinko pilnas klubas –
LIE TU VIŲ KLU BE
daug vaikų, jaunimo, tėvų ir senelių.
Buvo ir nelietuvių draugų, kuriems
buvo įdomu pasižiūrėti, ką tie lietuviasi daro. Visi dirbo susikaupę, bet
linksmi.
JAUNIAUSIOJI
Kitą dieną, balandžio 5-ąją,
MAR GIN TO JA – S IEN Lietuvių namuose – vėl buvo šurmuŽEMKALNYTĖ,
lys. Šį kartą klubo patalpos neužteko NA
G
AB RIE LIAUS IR D A – visi susirinko į didžiąją salę papietauti kartu su Tomu Vaisieta, baigu- NUTĖS ŽEMKALNIŲ
siu gastroles Australijoje ir grįžtan- PROANŪKĖ. ALDOčiu į Lietuvą. Visi tikėjosi dar kartą NOS BUTKUTĖS NUOjį išgirsti. Ir neapsivylė. Po pietų visi TRAUKOS
su malonumu išklausė jo skaitomų literatūros kūrinių, kurių jis savo repertuare, atrodo, turi neišsemiamą lobį.
Kadangi visa klubo veikla, įskaitant sekmadienį
verdamus pietus, vyksta „visuomeniniais pagrindais“ (t.y.
niekas už darbą negauna užmokesčio), tai aišku, kad nei
per Kalėdas, nei per Velykas klube pietų nėra. Tad ir šeimos, po pamaldų pasveikinusios draugus prie bažnyčios,
išsiskirstė namo.
Šiuo metu vaikai ruošiasi vaikų piešinių parodai
„Seniai, seniai – prieš 1000 metų“, kuri prasidės balandžio
26-ąją ir tęsis iki Motinos dienos, kuri Australijoje švenčiama antrą gegužės sekmadienį.
Alena Karazijienė
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ARGENTINOJE

Lietuviškų šaknų stiprybė

LIETUVOS TŪKSTANTMEČIO ODISĖJOS DALYVIAI IR BERISSO

MIES TO LIE TU VIAI

Su si ti ki mas Be ris so mies te
PL jau rašė, kad vasario 25 d. į
Berisso miesto (Argentina) La Plata
uostą buvo atplaukusi jachta „LTU
1000 Ambersail“, kurios sutikti susirinko daugiau negu 100 žmonių.
Šiuo renginiu oficialiai prasidėjo
seniausios lietuvių draugijos Pietų
Amerikoje „Nemunas“ šimtmečio
minėjimas.
Papildydami ankstesnę informaciją norime pasakyti, kad ceremonijoje dalyvavo Berisso miesto
savivaldybės meras Enrique Slezack, Lietuvos Respublikos Ambasadorius Argentinoje Venclovas Šalkauskas; Buenos Aires provincijos
vyriausybės Imigrantų departamento generalinis direktorius Raimundo Marmori; La Plata uosto Tarybos
pirmininkas Daniel Rodríguez Paz;
Berisso miesto Tarybos pirmininkas
Oscar Colombo; Pakrantės policija,
Nelson Blatti; Berisso miesto Imigrantų asociacijos pirmininkė Silvina
Paz Petcoff; Juan Ignacio Fourment,
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos
valdybos Pietų Amerikos atstovas ir
radijo valandėlės „Ecos de Lituania“
vedėjas; Buenos Aires provincijos
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imigrantų karalienė (miss) Yésica
Lorenzo Demichelis; Buenos Aires
provincijos lietuvių bendruomenės
karalienė Aniela Ona Remorini Gasunas.
Buvo sugiedoti Argentinos ir
Lietuvos himnai, o Berisso miesto
atstovai įteikė Lietuvos įgulai tradicines Berisso ir jo regiono dovanas.
Buvo perskaitytas dekretas, kuriuo
Berisso miesto savivaldybės meras
Lietuvos vardo tūkstantmečio sutikimą paskelbė „municipaliniu paveldu“. Tuo pačiu „Lietuvos tūkstantmečio odisėjos“ įgula paskelbta
Garbės svečiais.
Žodį tarė ir Platos uosto tarybos pirmininkas Daniel Rodríguez
Paz ir Buenos Aires provincijos vyriausybės Imigrantų departamento
generalinis direktorius Raimundo
Marmori. Taip pat pirmą kartą Berisso miesto istorijoje žodį tarė Lietuvos Respublikos Ambasadorius
Argentinoje Venclovas Šalkauskas,
visiems susirinkusiems dėkojo Berisso miesto savivaldybės meras Enrique Slezack.
Įgulos kapitonas Linas Iva-
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nauskas ir „Lietuvos tūkstantmečio
odisėjos“ organizatorius Raimundas
Daubaras perskaitė J E LR Prezidento raštą bei sveikinimus Berisso
miesto visuomenei ir savivaldybės
merui, dėkojo už suteiktą progą ir
pakvietė visus dalyvauti pagrindiniame Lietuvos vardo tūkstantmečio
minėjime, kuris vyks šių metų liepos
6 d.
Renginį organizavo lietuvių
draugija „Nemunas“, jį parėmė Berisso miesto savivaldybės meras ir
LR Ambasada Argentinoje.
Po ceremonijos Berisso miesto meras pakvietė visus į savivaldybės salę šventinių pietų. Vakare visa
„Lietuvos tūkstantmečio odisėjos“
įgula kartu su Berisso miesto lietuvių bendruomene susirinko Lietuvių
draugijoje „Nemunas“. Į Lietuvos
vardo tūkstantmečio ir lietuvių draugijos „Nemunas“ šventinį minėjimą
susirinko daugiau kaip 130 žmonių.
Kalbėjo apskrities ir savivaldybės
atstovai, buvo atidengta garbės lenta, parodytas filmas „Lietuvos tūkstantmečio odisėja: vienas vardas –
Lietuva“. Pasirodė vaikų šokių grupė „Skaidra“, kuriai vadovauja Romina Fourment Kalvelis ir Alejandra
Pumar Žebrauskas. Ši grupė įkurta
1971 metais, o joje šoka vaikai nuo
2 metukų iki 12 metų. Vaikai šoko su
džiaugsmu ir entuziazmu. Koncertavo jaunųjų šokių grupė „Nemunas“,
šokęs visoje Argentinoje, o taip pat
Kanadoje, Pasaulio lietuvių šokių
šventėje 2000 m. Taip pat koncertavo naujas lietuvių tautinių šokių
jaunųjų veteranų ansamblis „Griaustinis“. Tai buvę „Nemuno“ šokių
grupės šokėjai, kurie vėl susirinko
koncertuoti ir išlaikyti lietuvišką
dvasią. Laivo įgulos atstovas dovanojo dovanėlės lietuvių bendruomenės nariams, o „Nemuno“ atstovai
įgulai padovanojo „Nemuno“ šimtmečio marškinėlius. Alfredo Dulke,
Šimtmečio ruošos komiteto pirmininkas, pakvietė visus dalyvauti Lietuvos vardo tūkstantmečio ir Lietuvių draugijos „Nemunas“ šventėse.
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Nepriklausomybės dienos minėjimas
2009-03-01, minint 19-ąsias
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo metines, kun. Augustinas Steigvilas (MIC) aukojo šv. Mišias Aušros Vartų parapijoje Avellanedoje.
Vėliau parke Argentinos lietuvių
jaunimo sąjungos (ALJS) narė Johanna Mahne Zavickaitė ir Argentinos LB (ALB-ALOST) pirmininkas
Jorge Brazaitis tarė žodį apie šį svarbų mūsų tautai įvykį. Po iškilmingų
kalbų susirinkusieji susikaupė tylos
minutei. Kun. A. Steigvilas palaimino vainiką.
Renginį organizavo Argentinos lietuvių jaunimo sąjunga kartu
su Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga
(PLJS). Rėmė – Argentinos Lietuvių
Bendruomenė.

CEREMONIJA

PAR KE .

MIŠIOS AVELLANEDOJE

JURGIO BRAZAIČIO NUOTRAUKOS
2009 Gegužė / Pasaulio lietuvis
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Lie tu vos var do tūks tant me čio mi nė ji mas
Vasario 14 dieną Argentinoje
prasidėjo Lietuvos vardo tūkstantmečio renginiai. Pirmasis jų vyko
Berisso mieste. Tuo pačiu paminėta
ir Lietuvos Nepriklausomybės diena. Ceremonija vyko Berisso miesto
centre, kur susirinko apie 150 žmonių ir buvo atidengtas lietuviškas
Rūpintojėlis.
Lietuvių šventėje dalyvavo
Berisso miesto savivaldybės atstovė Nadina Brizzi Ivoškevičiūtė, San
Martino miesto savivaldybės atstovas Ernesto Ivoškus (mero Ricardo
Ivoškaus vardu), Argentinos Lietuvių Bendruomenės (ALB-ALOST)
pirmininkas Jorge Brazaitis bei Berisso miesto imigrantų asociacijos
sąjungos atstovas Silvina Paz Petcoff. Be jų taip pat dalyvavo Argentinos lietuvių centro pirmininkas
Arturo Mičiūdas, kunigas Agustin
Steigvilas, MIC, lietuvių draugijos
„Nemunas“ pirmininkas Ricardo
Cagliardi Semėnas, lietuvių draugijos „Mindaugas“ atstovas Leonardo
Perotti Czeszunas, Pasaulio lietuvių
jaunimo sąjungos (PLJS) Pietų Amerikos atstovas ir lietuviškos radijo
valandėlės „Ecos de Lituania“ vedėjas Juan Ignacio Fourment Kalvelis,

Buenos Aires provincijos Imigrantų
šventės karalienė Yesica Lorenzo
Demichelis, Buenos Airių provincijos Lietuvių Bendruomenės karalienė Aniela Ona Remorini Gasunas ir
vaikų lietuvių bendruomenės karalienė Milagros Morgante Avilienis
Vikonaitė.
Šventė prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo kunigas Augustin Steigvilas. Jose taip pat giedojo
choras „Mindaugas“. Po Šv. Mišių
Nadina Brizzi Ivoškevičiūtė tarė
prasmingą žodį visiems susirinkusiesiems.
Po kalbų kunigas Agustin
Steigvilas palaimino Rūpintojėlį. Šis
šventės momentas sukėlė itin daug
emocijų. 3 metrų aukščio Rūpintojėlio pagaminimu ir pastatymu rūpinosi vietiniai lietuviai: Juan Pamparas,
Juan Valuntas, Víctor Daskus, Bronius Rakunas ir Raúl Petronis. Be to,
prisidėjo ir miesto savivaldybė.
Po to susirinkusieji „Mindaugo“ draugijoje vaišinosi vakariene.
Sugiedojus Argentinos ir Lietuvos
himnus lietuvių draugijos „Mindaugas“ pirmininkas Leonardo Perotti Czeszunas tarė žodį. Sveikino ir
Argentinos Lietuvių Bendruomenės

LIETUVIŠKOS MIŠIOS. JONO KLIMAIČIO NUOTRAUKOS
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(ALB – ALOST) pirmininkas Jorge
Brazaitis. O tuomet neseniai iš Vasario 16-osios gimnazijos grįžęs Lukas
Batvinis paskaitė apie Lietuvos vardo tūkstantmečio reikšmę. Po jo kalbėjęs Juan Ignacio Fourment Kalvelis akcentavo lietuviškų šaknų stiprybę – taip toli nuo Lietuvos gyvendami jaučiamės lietuviais ir dirbame
savanoriškai, kad jas išlaikytume.
Ricardo Cagliardi Semėnas iš lietuvių draugijos „Nemunas“ oficialias
kalbas baigė maloniais palinkėjimais. Renginį organizavo Berisso
miesto Lietuvių Bendruomenė, susidedanti iš lietuvių draugijos „Nemunas“ ir „Mindaugas“, bei lietuviška
radijo valandėlė „Ecos de Lituania“.

RŪPINTOJĖLIS

PLB kraštų žinios

Estų-lietuvių pokalbių knygelė
Ši pokalbių knygelė – vienintelis šiuolaikinės lietuvių kalbos
šaltinis Estijoje, galintis pradžiuginti ne vieną kalbų mėgėją.
Lietuvių kalba yra Lietuvos
valstybinė kalba, kurią vartoja per
3,5 mln. Lietuvos piliečių vien Lietuvoje ir per milijoną lietuvių 41 pasaulio šalyse, kur aktyviai veikia išeivių sukurtos lietuviškos bendruomenės ir mokyklos...
Lietuvių kalba – viena seniausių indoeuropiečių kalbų. Šiai
baltų kalbų šakai priklauso latvių ir
17 a. išnykusi prūsų kalba... Garsus
prancūzų kalbininkas Antoine Meillet yra pasakęs: „Jei norite išgirsti,
kaip kalbėjo indoeuropiečiai, turite
važiuoti į Lietuvą pasiklausyti valstiečių kalbos...“
Pokalbių knygelėje sutilpo
150 teminių skyrių su žodžiais, išsi-

KRYŽIAUS

KE LIU

PIRITOS

ESTIJOJE

reiškimais apie verslą, šeimyninę padėtį, keliones, sportą, kultūrą, buitį...
Jei estų kalboje nėra vyriškos
ir moteriškos giminės, lietuviškų žodžių pusėje surašytos abi giminės.
Jei estų kalboje kirtis krenta
ant pirmojo žodžio skiemens, lietuvių kalboje jis labai įvairuoja.
Norėdami palengvinti skaitymą leidėjai išdrįso atsisakyti lietuviškų žodžių išmarginimo kirčiais.
Nors knygelės pasirodymu rūpinosi nemažai kalbininkų ir iš Lietuvos, atidus skaitytojas, mokantis
abi kalbas, ras klaidų, neatitikmenų,
spėlionių... Prašome atleisti.
Knygelės apimtis – 164 psl.
Kaina – 155 estiškos kronos.
Pokalbių knygelės projekto
autorė – Triin Miagi. Sudarė Cecilija
Rasa Unt. Redagavo Marju Šlapikienė, Rūta Butvilė.

VIE NUO LY NE
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Lietuvoje gana ilgai nebuvo tyrinėjamas užsienyje
gyvenančių lietuvių kultūros paveldas, jų organizacijų
veikla ir gyvenimas. Ledus pralaužė Kaune, prie Vytauto
Didžiojo universiteto įsikūręs Išeivijos institutas. O pastaraisiais metais židinėlis įsižiebė ir Vilniaus pedagoginiame universitete. To židinėlio įžiebėjas – prof. dr. Juozas
Skirius, kuris pats tyrinėja užsienio lietuvių istoriją ir į šį darbą įtraukia savo studentus. Siūlome ištrauką iš Valento Pilkausko, Vilniaus Pedagoginio universiteto istorijos
studento, bakalaurinio darbo apie Brazilijos lietuvių kultūrinę ir tautinę veiklą tarpukariu (darbo vadovas prof. dr. J. Skirius).
BRAZILIJOJE

Lietuvos Nepriklausomybės šventė 1928-1939 m.
Valentas Pilkauskas
Pirmasis San Paulo lietuvių
Vasario 16 minėjimas
Pirmasis Lietuvos Nepriklausomybės sukaktuvių minėjimas Brazilijoje įvyko 1928 m. liepos 14 d.
Lietuvių, pasak Brazilijos imigracijos statistikos, tuo metu Brazilijoje
buvo apie 27 616. Žinoma, pirmiausia turi iškilti klausimas, kodėl Lietuvos Nepriklausomybės sukaktuvės
minėtos tokiu netradiciniu laiku?
Artėjant vasario 16 d. spaudoje buvo
kalbama, kad lietuvių kolonija dar
per silpna rengti tokį renginį, todėl
būtina šį minėjimą atidėti. Tuo metu
buvo kalbama, kad reikėtų dar palaukti vienerius metus. Tačiau metų
viduryje jau atsirado iniciatyva. Be
to, šie metai buvo jubiliejiniai Lietuvos nepriklausomybei, todėl tikriausiai lietuvių bendruomenė nusprendė laikytis principo – geriau vėliau
nei niekada, ir paminėti dešimtąsias
nepriklausomybės sukaktuves vėliau, nei iš viso jų neminėti. Suprantama, kad ne tik Nepriklausomybės
minėjimai, bet ir kitos šventės iki tol
kolonijoje nebuvo organizuojamos,
nes paprasčiausiai dar nebuvo jokios organizacijos, galinčios to imtis. Viskas, kas buvo rengiama, tai
tebuvo kuklūs renginukai saviems.
Šis renginys buvo surengtas
gana skubotai. Tačiau jo programa
buvo pakankamai turtinga ir padarė gerą įspūdį ne tik lietuviams, bet
ir svetimtaučiams, kurių lietuvių
renginiuose būdavo bene visada.
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Šis Nepriklausomybės dienos minėjimas sutraukė nepaprastai daug
žmonių. Atvyko net ir senieji Lietuvos emigrantai (išgyvenę čia 17-18
metų) iš provincijos, norėdami dalyvauti lietuviškame renginyje.
Salė (Lega Lombarda) renginiui pradėta puošti dar išvakarėse,
gausiai papuošta žalumynais ir lietuviškomis detalėmis (vėliava, herbu,
V. Kudirkos, J. Basanavičiaus portretais). Scenos uždanga išmarginta Gedimino bokšto, lietuvaitės su
trispalve rankose, aukuro piešiniais
ir patriotiniu šūkiu (Amžius budėję
laisvę laimėjom per aukas ir pasišventimą).
Renginys buvo pradėtas Lietuvos himnu, kurį grojo orkestras,
o giedojo mišrus „Aušros“ choras.
Kalbėję žmonės ragino dirbti vienybėje ir gerbti tuos, kurie paaukojo
gyvybes dėl Nepriklausomybės. Beje, reikėtų pasakyti, kad turbūt per
visus Nepriklausomybės minėjimus
sakomų kalbų temos buvo apie tą
patį.
Antroje vakaro programos
dalyje suvaidinti trys vaidinimai.
Pirmasis – trijų veiksmų rūstus pasakojimas apie carinę priespaudą ir
žmogų, svajojantį apie nepriklausomą Lietuvą – „Lietuvių laisvės kovų
aidai“, žiūrovus privertė susimąstyti. O kitas – vienaveiksmė komedija „Vienas iš mūsų turi apsiversti“
sukėlė nemažai juoko. Pabaigoje
suvaidintas istorinis veikalas „Kali-
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nys“.

Po pertraukos didelis „Aušros“ choras (50 žmonių) pirmą kartą
viešai Brazilijoje padainavo lietuviškų dainų, kurios susilaukė daugiausiai aplodismentų. Jos ypač
patiko seniesiems emigrantams iš
provincijos, kurie per visus Brazilijoje praleistus metus nieko panašaus
nebuvo girdėję.
Vasario 16 minėjimai
1929-1939 m.m.
Kitais metais šis renginys buvo nepalyginamai prastesnis. Į jį susirinko vos apie 150 žmonių. Tokio
menko renginio priežastimi nurodoma neorganizuotumas. Be to, neseniai susikūręs socialistinių pažiūrų
„Lietuvių klubas“ atsisakė bendradarbiauti su „Lietuvos Romos katalikų bendruomene“ ir nusprendė
minėjimą rengti atskirai (tačiau nesurengė). Nuo tada kolonija suskilo, vykdavo keli atskiri Vasario 16
d. minėjimai. Renginiai dažniausiai
būdavo neskaitlingi (apie 200 žmonių), blogai paruošti, su ne ypač turininga programa. Pakankamai daug
žiūrovų susirinko tik į 1931 m. minėjimą, rengtą „Lietuvos Romos katalikų bendruomenės“ – apie 800,
bet tada neatvyko žmonės, turėję
sakyti kalbas, o dr. J. Basanavičiaus
mokykla, kuri žadėjo parengti vaidinimą, paskutinę akimirką atsisakė
vaidinti.
Išskirtiniai buvo 1936 metai.
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Vasario 15 d. į minėjimą susirinko
apie 1000 žmonių, o programa buvo
pakankamai plati. Tokiam žmonių
aktyvumui buvo ypatinga priežastis. Kitos dienos rytą (vasario 16 d.)
buvo šventinama lietuvių bažnyčia
Vila Zelinoje. Be to, tuoj po to įvyko Maironio mokyklos kertinio akmens šventinimo ceremonija. Tokie
neeiliniai įvykiai reikalavo, kad ir
Nepriklausomybės minėjimas būtų
gerai parengtas. Ta proga aktyviau
valstybės šventėje dalyvavo ir žmonės.
1937 m. susikūrus Brazilijos
lietuvių organizacijų centrui, kurį
sudarė didžioji dalis Brazilijos lietuvių organizacijų, visa lietuvių veikla
tapo nepalyginamai geriau organizuojama. Nesuklysime pasakę, kad
kiekvieną mėnesį įvykdavo bent vienas koncertas ar spektaklis.
Kadangi vasario 16 d. dažniausiai būdavo darbo diena, tai
šventinės iškilmės būdavo nukeliamos į sekmadienį. Bet šią dieną mokiniams minėjimas buvo surengiamas kiekvienoje mokykloje. Pagrindinės iškilmės būdavo rengiamos
didelėse V. Kudirkos mokyklos arba
Vokiečių klubo salėse. 1939 m. šiose salėse įvyko labai skaitlingi renginiai. Pranešama, kad vasario 11 d.
Vokiečių klubo salėje susirinko apie
500 žmonių, nors kitas šaltinis rašo, kad šiame renginyje buvo „tūkstantinė minia nesutelpanti salėje“.
Renginio pradžioje buvo pasakytos
konsulo Pališaičio ir garbės konsulo
Molbergo kalbos. Po to vyko meninė dalis, kuri, kaip rašė spauda, „(...)
buvo gražiai pavykusi“. Dalyvavo
didelis jungtinis lietuvių choras, vadovaujamas Stankūno. Pasibaigus
oficialiai daliai vyko šokiai iki ryto.
Vasario 19 d., sekmadienį,
kaip praneša „Lietuvis“, vyko „didingas“ Lietuvos nepriklausomybės
paminėjimas V. Kudirkos mokyklos
salėje. Paminėjime dalyvavo nepaprastai daug žmonių, visi netilpo
į erdvią mokyklos salę. Iš pradžių
konsulas Pališaitis perskaitė kalbą
apie sunkias Lietuvos Nepriklausonybės kovas, o agronomas J. Zabors-

kis – apie didingą LDK praeitį.
Abu pranešėjai
buvo palydėti
griaus min go mis
ovacijomis.
Meninė
programa buvo
labai plati. Pirmiausiai kelias
dainas padainavo V. Kudirkos
mokyklos vaikų
choras. Mokinių
chorui dainuojant
daugelio
tėvų akyse pasirodė džiaugsmo
LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILLA ZALINOJE ATIDARYMO METU
ir tėvynės ilgeM . VA SA RIO 16 D .
1936
sio ašaros. Po
mokinių choro
dainavo garsiausi kolonijos dainininkai: Ambrazevičius, Laurinaitis,
Vinkauskas, irgi palydėti triukšmingais plojimais. Mokytojo Ivanausko
vadovaujamas tautinių šokių pasirodymas ir kanklių numeris buvo pasitikti ir palydėti su didžiausiu entuziazmu.
„Lietuvis“, sakydamas apibendrinamąjį žodį, taip rašė: „Paminėjimas praėjo nuoširdžioje lietuvišBRAZILIJOS LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ
koje dvasioje. Visų kalbos ir sveiCENTRO
VALDYBA
kinimai buvo kupini nuoširdumo ir
gryno lietuviškumo“.
Žinoma, tokio tautinių jausmų vos Nepriklausomybės dieną minėjo
sustiprėjimo kolonijoje nuopelnų devynios, o 1939 m. – keturios San
negalima priskirti vien organizaci- Paulo radijo stotys.
joms. Jau keletą metų visas pasaulis
1933 m. mintis per radiją sugyveno būsimo karo nuojautomis. Ir rengti minėjimą Nepriklausomybės
lietuvių kolonija pradėjo jausti neri- dienai kilo konsului P. Mačiuliui,
mą dėl galimo pavojaus tėvynei, o nes siaučiant krizei jis nenorėjo mėtai skatino visus susitelkti.
tyti pinigų priėmimui konsulate. Tuo
tikslu susitarta su radijo stotimi. TaBrazilų radijas ir spauda
da buvo atlikta lietuviškų liaudies
Vasario 16 minėjimuose
dainų programa, kuri užtruko visą
Apie Vasario 16 d. minėjimą valandą. Ją atliko jungtinis lietužinojo ir tą datą minėjo ne tik lietu- vių choras, susidaręs iš maždaug 70
viai. Daugiausia konsulato dėka kai žmonių. Konsulas buvo pakviestas
kurios San Paulo radijo stotys į savo pasakyti kelis žodžius apie Lietuvos
programą įtraukdavo ir šiai šventei ir Brazilijos santykius.
skirtą temą. Pirmasis Lietuvos NeKitais metais konsulas skaitė
priklausomybės paminėjimas San pranešimą per tą patį „Record“ raPaulo radijuje vyko 1933 m. per ra- diją apie Lietuvos vargus ir lietudijo stotį „Record“. 1938 m. Lietu- vių drasą kovojant dėl laisvės. Be
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LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS

DIE NOS MI NĖ JI MO IŠ KIL MĖS

to, konsulas nepamiršo paminėti ir
neteisėto Vilniaus užėmimo „prieš
visus teisės principus“. O dar kitais
metais perskaitoma kalba apie Klaipėdos kraštą ir jo problemas.
1938 m. Užsienio reikalų ministerijos informacijos biurui siunčiamame pranešime pranešama, kad,

1938 M.

minint Vasario 16 d., susitarta su
aštuoniomis San Paulo radijo stotimis transliuoti lietuvišką muziką.
Devintai stočiai pristigta plokštelių,
tai ji leido brazilišką, kaskart paminėdama, kad tai daro pagerbdama
Lietuvos nepriklausomybės dieną.
Visos stotys paskaitė konsulato spe-

Projektas „Mato Šalčiaus keliais“
Panemunės, esančios netoli Kaune, bendruomenė vykdo projektą
„Mato Šalčiaus keliais“ ir kviečia visus, ką nors žinančius apie šį keliautoją,
žurnalistą, rašytoją, švietėją, prisidėti prie šio projekto. Norime bendrauti su
lietuviais pasaulyje, kurie domisi Mato Šalčiaus veikla.
Kontaktai: Kristina Celiešiūtė
Tel. +370 37 34 58 75 (d.d. 8.00 – 14.00)
El.p kristinai26@gmail.com

MATAS
ŠALČIUS
(1890-1940)
PALESTINOJE
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cialiai parengtą straipsnį. Vasario
16 d. San Paulo radiofonuose buvo lietuviška diena – nes lietuviška
programa buvo transliuojama nuo
11 val. ryto iki 23 val. vakaro. Įdomu tai, kad po šios dienos daugelis
stočių pareiškė norą nuolatos transliuoti lietuvišką muziką, kuri čia
visiems patiko. Todėl Užsienio reikalų ministerijos informacijų biuro
viršininkės Avietinaitės buvo prašoma atsiųsti plokštelių su lietuviška muzika, kad būtų galima garsinti
Lietuvos vardą Brazilijoje.
1939 m. nepriklausomybės
sukaktuvės paminėtos keturiose radijo stotyse. Ir vėl skambėjo lietuviška muzika. Bet nauja tai, kad be
lietuviškų plokštelių muzikos radijo
stoties „Record“ programoje dalyvavo mūsų dainininkai: K. Ambrozevičius, Laurinaitis, bei Stankūnas. Be muzikinės programos buvo
transliuojama ir atitinkama paskaita,
skirta Vasario 16-ajai.
Vietos spaudoje jau pirmasis
Nepriklausomybės dienos minėjimas susilaukė dėmesio. Kad ir trumpas, bet, pasak lietuvių spaudos,
gražus vakaro programos aprašymas
buvo patalpintas dideliame vietos
dienraštyje „Diario Nacional“. Vietos spauda plačiai ir gražiai Vasario
16 d. iškilmes aprašė 1936 metais.
Žinoma, daugiausiai dėmesio susilaukta dėl lietuvių bažnyčios šventinimo. „Estado de San Paulo“ buvo
įdėtas ilgas ir gražus straipsnis apie
prezidentą Antaną Smetoną su jo
nuotrauka. Negana to, per spaudos
sindikatą buvo patalpinta straipsnių
apie Lietuvą 85-iuose mažesniuose
dienraščiuose. Pranešime Užsienio
reikalų ministerijai minima, kad ir
vietos dienraščiai prisidėjo prie minėjimo, išspausdinę straipsnius su
iliustracijomis, skirtus Lietuvai.
Dėl to, kad brazilai Lietuvos Nepriklausomybės dienai skyrė
daug dėmesio, laurus reiktų atiduoti
Lietuvos konsulams, kurie sugebėdavo labai greitai susirasti pažinčių
įtakingose San Paulo įstaigose, kur
buvo galima išpešti naudos ir įvairių
nuolaidų lietuvių kolonijai.
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„Tėviškės žiburiams“ – 60 metų

KANADOJE

„Šiemet minėdami Kanados lietuvių savaitraščio
„Tėviškės žiburiai“ 60 metų sukaktį norime užtikrinti,
kad šio savaitraščio kūrėjai ir puoselėtojai neliktų blunkančio rašalo užmarštyje, kad būtų suprasta jų galvosena
ir idealai, dar šiandien laikomi svarbiais”, sako Ramūnė
Sakalaitė Jonaitienė, parengusi straipsnį pagal pranešimą Lietuvių išeivijos instituto surengtoje konferencijoje
Kaune 2009 m. kovo 19-20 d.
Idealistų eitas kelias
Bene 45 metus redagavęs „Tėviškės žiburius“ prel. dr. Pranas Gaida-Gaidamavičius yra tinkamiausias šio savaitraščio apžvalgininkas,
kuris prieš dešimtį metų rašė, jog
žvelgiant į praeitį: „Visų pirma iškyla labai kukli, sakyčiau betliejiška
laikraščio pradžia. Pasivaidena kelių pasiaukojančių narsuolių ryžtas,
tamsus klebonijos rūsys Toronte, iš
kurio turėjo sklisti lietuviškoji šviesa. Ir taip per keletą metų „Tėviškės
žiburiai“ pasklido ne tiktai Kanadoje, bet ir Amerikoje ir pagaliau
visoje išeivijoje. Tuo būdu jie tapo
išeivijos laikraščiu, kuriame telkėsi ir bendradarbiai, ir skaitytojai, ir
rėmėjai iš daugelio pasaulio kraštų.
Tokie „Tėviškės žiburiai“ išliko iki
šių dienų.
Visus, besitelkiančius apie šį
savaitraštį, jungė tautinis ir religinis
pradmuo. Daugumai ano meto lietuvių ateivių rūpėjo, kad laikraščio
skleidžiama šviesa nebūtų vienašališka, atspindėtų ir tautines-patriotines, ir katalikiškas-krikščioniškas
vertybes. Tai buvo pabrėžta ir pirmajame redaktoriaus dr. A. Šapokos
vedamajame. Mat anuo metu (1949
m.) tiek Kanadoje, tiek JAV reiškėsi
komunistinė, socialistinė ir liberalinė išeivijos spauda, kurioje buvo
daug idėjinio vienašališkumo. Dėl to
„Tėviškės žiburiai“ užėmė integralinę poziciją, apimančią visas pagrindines lietuviškojo gyvenimo vertybes“.
Po Antrojo pasaulinio karo
Kanadon, o ypač Torontan, iš Vokie-

tijos stovyklų suvažiavo vadinamieji „dypukai“. Tuometinė imigrantų
banga entuziastingai jungėsi į jau
veikiančias lietuviškas organizacijas
ir kūrė naujų. Montrealyje veikė Kanados lietuvių centro taryba (KLCT)
ir leido savaitraštį „Nepriklausoma
Lietuva“, kuri netiko naujai atvykusių dešiniųjų katalikų krikščioniškam nusistatymui ir jo netoleravo.
Pasirodė ir valdybos leidžiamas šapirografuotas KLS Centro biuletenis, tačiau jis tarnavo tik tos organizacijos informacijai ir platesnių
uždavinių nepajėgė atlikti. „Didžioji
lietuviškos visuomenės dalis liko be
spausdinto žodžio“. Persiorganizavusi į Kanados lietuvių sąjungą būsimoji Kanados lietuvių bendruomenė, taip pat pasiliko už minėto
laikraščio ribų. Šiek tiek buvo atsiremiama į amerikietišką spaudą,
tačiau ir jos pagalba darėsi ribota.
Torontas tuomet tapo bene veikliausia Kanados lietuvių kolonija. Visoje
Ontario provincijoje kurėsi atskiros
kolonijos su savo organizacijomis.
Aplinkybėse brendo naujo laikraščio
atsiradimas.
Pedagogas Antanas Rinkūnas,
ilgametis redakcijos talkininkas, rašė: „Idėja turėti torontiškiams savo
laikraštį brendo apie metus laiko
asmeniniuose pokalbiuose. 1949
m. rugsėjo 24 d. Toronte, Šv. Jono
Krikštytojo lietuvių parapijos klebonijoje, sušauktas pasitarimas Kanados lietuvių spaudos reikalu. Dalyvavo 16 asmenų. Išklausius išsamaus pranešimo šiuo klausimu, po
ilgesnių diskusijų ir daugelio įvairių

RAMŪNĖ SAKALAITĖ JONAITIENĖ
pasisakymų, nutarta leisti savaitraštį Toronte. Buvo priimta ir naujojo
laikraščio linija. Priimdami laikraščio tautinius ir religinius pagrindus
steigėjai nutarė, kad laikraščio religinis aspektas nebūtų siaurai parapijinis, kad jis nebijotų ir kitokių
minčių“.
Naujam darbui pradėti išrenkama septynių asmenų komisija, pavadinta Kanados lietuvių katalikų
kultūros (toliau KLKK) draugija: P.
Alekna, B. Sakalas, V. Užupis, dr. A.
Juozapavičius, dr. S. Čepas, kun. P.
Ažubalis ir dr. E. Jasevičiūtė. Šiai
komisijai pavesta galutinai išstudijuoti technines laikraščio leidimo
detales, įkurti spaudos bendrovę šėrų pagrindu ir redaktoriumi kviesti iš
Montrealio dr. A. Šapoką. Sunkiai ir
rizikingai naštai nešti pasiskirstoma
pareigomis: pirm. B. Sakalas, finansų reikalams – V. Užupis, administracijai – dr. A. Juozapavičius.
Adolfas Šapoka 1949 m. lapkričio 1 d. laiške Viktorui Užupiui
išreiškė savo abejones dėl laikraščio
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redagavimo bei leidybos: „…pasiduodu Jūsų sprendimui…. Pirmoji
laikraščio gyvavimo sąlyga yra medžiaginis – piniginis pagrindas….
Bijau, kad laikraštis gali atsidurti
sunkioje finansinėje padėtyje iš pat
pirmųjų žingsnių“. Finansinių reikalų klausimą išjudino pagrindinių
parapijų klebonai, kurie paaukojo
po keletą šimtų dolerių. Kiti kunigai, patys būdami neturtingi, aukojo smulkesnėmis sumomis, bet visas
pradines aukas pakėlė iki 2000 dol.
Vos du mėnesius po Šapokos
rašyto laiško, 1949 m. Kūčių dieną,
Kanados lietuvius pasveikino naujas
laikraštis „Tėviškės žiburiai“. Jau po
pirmojo numerio paaiškėjo, kad organizatorių apskaičiavimai dėl laikraščio leidimo kainos buvo apie 40
nuoš. per kuklūs. Trūko prenumeratorių, bendradarbių. Metams įpusėjant leidėjai suprato, kad daugelio
finansinių nelaimių priežastis buvo
neturėjimas savo spaustuvės. Nei
prenumerata, nei skelbimai negalėjo
„Tėviškės žiburių“ leidimo išlaidų
padengti. Išprašyta aukų iš kitų organizacijų bei apylinkių.
Jauniems, aplink TŽ susispietusiems vyrams ilgai galvoti nereikėjo. Nors ir negausus laikraščio
leidėjų būrelis buvo perskirtas į dvi
dalis. Viena, primininkaujama B.
Sakalo, liko KLKK draugijos, laikraščio leidėjo, vadovybėje. Kita dalis, vadovaujama A. Rinkūno, ėmėsi
kurti akcinę spaudos bendrovę. Bendrovės idėja susilaukė didelio pritarimo. Pinigai pradėjo plaukti dar
prieš „čarterio“ įregistravimą, o po
registracijos, atspausdinus oficialius
akcijų lapus, pradėjo rodytis ne tik
šimtinės, bet ir tūkstantinės.
Sutelktomis jėgomis, administracijai ir ekspedicijai dirbant savanoriškai, kukliai apmokant tik re-
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daktoriaus darbą, iki 1950 metų pabaigos pajėgta sukaupti per 13 000
dol., kurie išleisti leidimo išlaidoms
padengti. „Žiburių“ bendrovės ilgametis pirmininkas buvo A. Rinkūnas. Prisipirkta pagalbinių įrengimų,
o po kelerių metų prieita ir prie antrojo linotipo, šiuo atveju visai naujo,
įsigijimo. Kun. kleb. P. Ažubalis pastatė ir labai pigiai išnuomojo naujas
patalpas klebonijos priestate.
Pagaliau 1969 m. atėjo laikas KLKK draugijai ir „Žiburių“
bendrovės valdyboms daryti paskutinį lemiantį sprendimą: eiti į tolesnį bendrovės plėtimą, kaip buvo
pirmųjų iniciatorių galvota, ar apsiriboti tik laikraščio surinkimu,
stengiantis numažinti jo spausdinimo kainą. Po ilgokų ir kartais gana
skausmingų svarstymų viršų paėmė
antroji nuomonė, ir nutarta bendrovės nebeplėsti nei į pilnos apimties
komercinę spaustuvę, nei į leidyklos verslą… Spaudos bendrovės bei
laikraščio leidėjo KLKK draugijos
operacijos pradėtos jungti, kol pagaliau prieita prie bendrovės sujungimo su KLKK draugija, pavadinant
KLK Kultūros draugija „Žiburiai“.
Per devyniolika savo gyvavimo metų „Žiburių“ spaudos bendrovė daug
padėjo laikraščio leidėjams, tarnavo
ne tik Toronto, bet ir tolimesnių vietovių lietuviams savo smulkesniais
spaustuvės patarnavimais, o bendrovės leidykla buvo vadovėlių lietuvių
mokyklos leidimo pionierius.
1974 m. drauge su Šv. Jono
Krikštytojo parapija „Tėviškės žiburiai“ išsikėlė į vadinamą „Anapilio
sodybą“ Toronto priemiestyje, Missisaugoje, kur įsikūrė dabar dar veikiantys Lietuvos kankinių šventovė
(nebe Šv. Jono Krikštytojo) ir parapija, Kanados lietuvių muziejus-archyvas, įvairios salės renginiams ir
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Šv. Jono lietuviškos kapinės. Po kiek
laiko linotipo buvo atsisakyta, rinkimui pereita į rinkimo mašinas ir naudojamas aiškintuvas fotografijų perdirbimui, vėliau įsigyti šiuolaikiniai
kompiuteriai bei programos medžiagos paruošimo darbams.
Nuo pradžių ligi savo mirties
1961 m. kovo 9 d. „Tėviškės žiburius“ redagavo dr. Adolfas Šapoka.
Nuo 1954 gegužės mėn. jam pradėjo
talkinti kun. dr. Pranas Gaida. Mirus
A. Šapokai jis perėmė savaitraščio
redagavimą. Kurį laiką talkino pedagogas žurnalistas Antanas Rinkūnas,
o nuo 1966 m. antruoju redaktoriumi
dirbo Vytautas Kastytis-Tvardauskas. 1998 m., sutrikus sveikatai, jis
pasitraukė. Prel. Gaida vyriausiu redaktoriumi išbuvo iki 2008 m., nors,
jo sveikatai šiek tiek susilpnėjus,
nukelta į 39 psl.
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Įspūdžiai iš lietuvių jaunimo
suvažiavimo Pietų Amerikoje
Praėjusiame numeryje pranešėme apie Pietų Amerikos lietuvių jaunimo (PALJ) suvažiavimą. Šiandien savo
įspūdžiais iš šio forumo pasidalins Kanados lietuvių jaunimo sąjungos (KLJS) pirmininkė Rūta Samonytė ir jos
pavaduotojas Petras Vaičiūnas

PIETŲ AMERIKOS
URUGVAJUJE

LIE TU VIŲ JAU NI MO SU VA ŽIAVI MO DA LY VIAI

MONTEVIDEO,

„LITUANIKOS“ STOVYKLAVIETĖ
Pietų Amerikos lietuvių jaunimo (PALJ) suvažiavimas rengiamas
panašiai kaip ir Kanados lietuvių
jaunimo sąjungos metiniai suvažiavimai, kurie paprastai vyksta Kretingos stovyklavietėje, Vasagos mieste.
KLJS gavo pakvietimą į Braziliją, į

lietuvių sodybą „Lituanika“ padėti
Brazilijos lietuvių jaunimo sąjungos
valdybai paruošti Pasaulio lietuvių
jaunimo sąjungos (PLJS) Kongreso
stovyklos programą.
Gruodžio 29 d. mus pasitiko Brazilijos lietuvių jaunimas Sao

Paulo oro uoste, jų tarpe mūsų gera
draugė Andrea Kasteckaitė, su kuria susipažinome praėjusiame PLJS
kongrese Kanadoje. Trumpai apsilankėme Villa Zelinos kaimynystėje,
kur yra daugiausia lietuvių kilmės
gyventojų visoje Brazilijoje. Į Braziliją po Pirmojo pasaulinio karo
atvyko didelė banga lietuvių imigrantų. Villa Zelinos centre, Šv. Juozapo šventovėje, Mišios aukojamos
lietuviškai ir net ten galima nusipirkti lietuviškų prekių (pvz., juodos
duonos). Aplankėm lietuvę dailininkę Džanetę Zizas, kuri mums parodė savo tikrai tautiškus, medinius
darbus. Po to tęsėm kelionę „Lituanikos“ – Brazilijos lietuvių sodybos
link.
„Lituanika“ yra Atibaia miestelyje, apie 50 km nuo Sao Paulo. Tai
yra nuostabiai graži lietuvių sodyba,
kurios žemę nupirko Sao Paulo Šv.
Juozapo draugija po Pirmojo PLJS
kongreso Pietų Amerikoje (19751976 m.). Aplink tą vietą lietuvių
kilmės žmonės yra išpirkę sklypus
ir pasistatę vasarnamius. Pačiame
sodybos viduryje pastatyta gyvenvietės koplytėlė, valgykla ir net baseinas! Auga vaismedžiai, klykia
beždžionės, čiulba tropiniai paukščiai – tiesiog neapsakomas grožis.
Šia žeme gali pasinaudoti bet kas,
priklausantis Brazilijos Lietuvių
Bendruomenei. Kasmet ten vyksta
skautų stovyklos ir įvairūs lietuvių
susibūrimai.
Mus „Lituanikos“ stovykloje šiltai priėmė nemažas būrys jaunimo, kuris ten ilsėjosi jau keletas
dienų, nes tuo metu kaip tik buvo
vasaros atostogos. Dauguma iš jų –
lietuvių kilmės, o kiti, nors neturėję
nė lašo lietuviško kraujo, visvien aktyviai yra įsijungę į lietuvišką veiklą
Brazilijoje, pvz., šokių ansamblius,
skautų organizaciją ir t.t. Jie mus
supažindino su brazilietišku maistu, gėrimais, užsiėmimais. Šiek tiek
prisiderinę prie pietų-amerikietiško
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RŪTA SAMONYTĖ IR PETRAS VAIČIŪNAS PRIE LIETUVIŲ LAISVĖS
VILLA ZELINOJE, SAO PAULO MIESTE
mentaliteto nutarėm PLJS kongreso
ruošos darbus atidėti iki rytojaus.
Kitą dieną keli Brazilijos lietuvių jaunimo sąjungos (BLJS) valdybos nariai – Natalia Baria Dzedulionytė (pirmininkė), Eduardo Zizas
ir Andrea Kasteckaitė mus pavedžiojo po „Lituanikos“ stovyklą ir apibūdino kongreso stovyklos programą.
Kartu su BLJS valdybos nariais išnagrinėjom 13-ojo PLJS kongreso stovyklos programą – pradedant
transportu į „Lituaniką“ ir t.t. Taip
pat paruošėm Kongreso stovyklos
programos pristatymą 2009 m. Pietų
Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimo (Montevidėjuje) dalyviams.
Taip sutapo, kad Brazilijoje
mums teko švęsti Naujuosius metus.
Gruodžio 31 d. visą dieną jaunimas
ruošė Naujųjų metų puotą – vaišinomės tik po vidurnakčio. Ypač įdomus ir nepaprastai skanus patiekalas
buvo keptos vištų širdelės. Kai sulaukėme vidurnakčio, sprogdinome
fejerverkus ir visi šokom į baseiną!
Tokiu būdu nusiplovėm visus praėjusių metų purvus. Kita įdomi brazilų tradicija – Naujųjų metų naktį
suvalgyti bent 12 lęšių grūdų, kad
visi metai būtų laimingi. Linksminomės net iki ryto, kada teko pamatyti
pirmą 2009 m. saulėtekį Brazilijoje!
Kupini daug gražų prisiminimų, atsisveikinę su naujais draugais,
su „Lituanika“ ir kartu su BLJS val-
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dybos nariais, toliau tęsėme savo kelionę – į Urugvajų, į Pietų Amerikos
lietuvių jaunimo suvažiavimą.
PALJ suvažiavimas paprastai
vyksta viename iš trijų Pietų Amerikos kraštų – Argentinoje, Brazilijoje
arba Urugvajuje. Šiais metais mes
buvome pakviesti dalyvauti Urugvajaus sostinėje Montevideo suruoštame suvažiavime. Tai pusantro milijono gyventojų didmiestis, visai neprimenantis cemento ir daugiaaukščių statinių miesto, bet gyvas, pilnas
energijos, grožio ir kultūros centras,
supamas paplūdimių ir persisunkęs
Pietų Amerikos istorijos.
Į Montevideo atvykome sausio 3 d. Oro uoste mus šiltai pasitiko ir priėmė į savo namus buvęs
Urugvajaus LJS pirmininkas Nicolas Velo (ne lietuvių kilmės, bet labai mylintis lietuvius. Red.). Jis yra
Vasario 16 d gimnazijos Vokietijoje
abiturientas ir grįžęs tapo nepailstamas Urugvajaus bendruomenės veikėjas, taigi ir vienas iš pagrindinių
šio suvažiavimo organizatorių. Vos
spėję susipažinti ir nusiplovę kelionės dulkes vykome į Urugvajaus lietuvių klubą. Dauguma Urugvajaus
lietuvių yra susibūrę viename Cerro
priemiestyje, ir, gyvendami netoli
vienas kito bei glaudžiai bendraudami, priešais gimnaziją ir bažnyčią
pasistatė sau klubą su kėgliavimo ir
krepšinio salėmis, virtuvėmis ir vi-
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sų pasididžiavimui – kieme besišakojančiu ąžuolu, kuris buvo atvežtas
iš Lietuvos. Čia ir buvo suvažiavimo
išeities taškas.
Prieš ketverius metus Kanadoje viešėjo iš viso pasaulio į kongresą suvažiavęs jaunimas, kuriame
buvo nutarta, kad ateinančio kongreso šeimininkai bus Pietų Amerikos lietuviai. Nuo to laiko Kanados
ir Pietų Amerikos jaunimas artimai
bendravo ruošdamas šį tarptautinį
renginį. Iki kongreso pradžios (2009
m. gruodžio 22 d.) liko mažiau kaip
vieneri metai, tad mūsų įnašą šeimininkai labai vertino ir visiems teko
daug pasidarbuoti.
Sausio 4 d., po Mišių, kurias
aukojo prel. E. Putrimas, iškilmingos vakarienės metu vyko oficialus
suvažiavimo atidarymas su ULJS
narių, Brazilijos, Argentinos, Venesuelos, Lietuvos ir Kanados atstovų
kalbomis bei sveikinimais. Taip pat
klausėmės ir Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos pirmininko Stasio Kuliavo telefoninio sveikinimo. Tikrai
tai buvo įspūdingas tarptautinio lietuvių bendradarbiavimo įrodymas.
Suvažiavimo programa nebuvo sudėtinga – bendri pratimai, diskusijos, forumai, skiriami jaunimo
auklėjimui, ypač rūpinantis jaunimo
prisidėjimu prie lietuvybės išlaikymo ir puoselėjimo Pietų Amerikoje.
Daugiausia buvo gvildenamos galimos kongreso problemos. Ko reikėtų
tikėtis ir ko vengti, nes Pietų Amerikos lietuviai susiduria su kitokiais
sunkumais nei Kanados organizatoriai. Kanadoje mes turėjome pakankamai sunkumų suorganizuoti programą keliuose miestuose, bet Pietų
Amerikos jaunimas sudarė kongreso
organizacinį vienetą, suburdamas trijų valstybių jaunimą, kas dar daugiau
pasunkino jų darbą, nes ir pats kongresas vyks visose trijose valstybėse.
Jau pačioje suvažiavimo pradžioje buvo matyti, kad pasiruošimas kongresui buvo puikiai organizuotas. Suvažiavimo metu vykusiuose pokalbiuose, kuriuose mes
dalyvavome ir prisidėjome, buvo
persvarstyta per praėjusius metus
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surinkta informacija, sudaryti gana
detalūs kongreso planai visų trijų savaičių veiklai, pradedant nuo gruodžio 22-os dienos iki sausio 8-tos.
Dešimties asmenų grupė dar kartą
perėjome per visą darbotvarkę padieniui ir apsvarstėme detales, kad
neliktų jokių staigmenų, kai viso pasaulio lietuvių jaunimo atstovai susitiks gruodžio mėnesį.
Kanadoje mums rūpi silpnėjanti lietuviškų organizacijų veikla
ir jos dalyvių mažėjimas, tačiau mes
esame laimingi turėdami dideles ir
gerai organizuotas bendruomenes,
galime išlaikyti savo stovyklas, klubus, slaugos ir kitus bendruomeni-

nius namus, bažnyčias, mokyklas,
kurti kredito kooperatyvus ir t.t. Pietų Amerikos lietuviai nėra skaitlingi,
bet jie gyvena artimiau susibūrę, netoli savo bažnyčios, ją remia, taip pat
stengiasi išlaikyti mokyklėlę tiems,
kurie nori mokytis lietuvių kalbos.
Tai skatina jaunimą vykti į Vasario
16 gimnaziją, kur jie išmoksta lietuvių kalbos, o grįžę sugeba mokyti ir
suburti kitus. Vasario16 gimnazijos
auklėtiniai daugumoje ir buvo šio
suvažiavimo organizatoriai, tačiau
lietuvių kalbos stoka nekliudė daugumai kitų jaunuolių aktyviai prisidėti prie bendruomeninės veiklos.
Stebėtina, buvom apsupti jaunimo,

kurio lietuvybės ryšiai nėra pagrįsti
vien tik lietuvių kalba, bet jautėmės
tarp savųjų.
Kongreso atstovai turės progos keliauti per tris įdomius kraštus,
patirti ir išgyventi įvairias tradicijas,
kultūrą ir papročius, o svarbiausia –
dalinantis patirtimi spręsti lietuvių
ir lietuvybės ateitį už Lietuvos ribų.
Šio kongreso organizatoriai iš Lietuvos kultūros direktorės pareigoms
yra pasikvietę Dalią Uzdilaitę, kuri
padės atstovams pasiruošti tradiciniam lietuviškam Kūčių vakarui ir
kalėdinei programai, kad visi galėtų
prisidėti prie Argentinoje vyksiančios kongreso dalies.

atkelta iš 36 psl.
1988 m. jis jau buvo pasikvietęs į
talką Joną Andrulį, o šis savo ruožtu – Česlovą Senkevičių (1989 m.).
J. Andrulis, Anapilio korporacijos ilgametis pirmininkas ir Katalikų centro veikėjas, 1994 m. pasitraukė iš tiesioginio redakcinio darbo,
pakvietęs Ramūnę Sakalaitę Jonaitienę, kuri iki šiol kartu su Česlovu
Senkevičiumi redaguoja savaitraštį
ir, padedami talkininkų (Gedimino
Kurpio, Siginos Katkauskaitės, Jono
Andrulio, Vinco Paulionio ir kt.) parengia įvairius nuolatinius skyrius.
Techninė redaktorė – Vida Tumosienė, talkinama Genės Gaižutienės.
Administratorė – Aušra Trussow, o
taip pat yra keletas savanorių, kurie padeda prie ekspedicijos darbų –
Juozas Karasiejus ir Romas R. Otto.
KLKK draugijos vairą įvairiais tarpsniais laikė Vytautas Aušrotas, Vladas Sonda, Jonas Andrulis,
Petras Bražukas, dr. Silvestras Čepas, Ramūnė Sakalaitė Jonaitienė,
Joana Kuraitė Lasienė. Dabartinė
KLKK draugijos pirmininkė – Giedra Rinkūnaitė Paulionienė.
Kas „Tėviškės žiburius“ padarė, daugelio nuomone, pirmaujančiu
tarp laisvojo pasaulio lietuvių laikraščių? Redaktorius 1966 m. spalio 24 numeryje, skirtame 25 metų
sukakčiai, pabrėžė, jog „Tėviškės
žiburių“ kelias remiasi krikščioniškai lietuviška tradicija, nuo amžių

skatinusia visą mūsų tautą eiti ne
materialistiniu, o idealistiniu keliu:
sintezės keliu, kuris neišskiria nė
vienos gyvenimo srities ar vertybės.
Praeityje kai kas bandė įžiūrėti „Tėviškės žiburiuose“ vienokį ar kitokį
„izmą“, vieną ar kitą politinę partiją
bei tendenciją, bet visai be pagrindo.
„Visa tai TŽ yra svetima. Jų akiratis
yra žymiai platesnis – nėra suvaržytas jokių „izmų“, tendencijų, apinasrių ir partinių įsipareigojimų. Jiems
rūpėjo ir rūpi visas lietuviškasis gyvenimas – ir Tėvynėje, ir išeivijoje“.
Nors „Tėviškės žiburius“ paskatino gimti tam tikra įtampa Kanados lietuviuose, naujasis savaitraštis
visai nepuoselėjo šios įtampos. Priešingai, stengėsi ją nugalėti, į visus
klausimus žvelgdamas su tolerantišku objektyvumu ir protingu nuosaikumu. „Tėviškės žiburių“ idėjinė
kryptis aiški ir plati. Lietuviškumo
neribojama kuria nors partine tendencija, nes išeivijos sąlygomis tai ir
būtų buvę beprasmiška. Krikščioniškumo taip pat nematuojama tik priklausymu specifiškai katalikiškoms
organizacijoms pagal nelemtai pas
mus susidariusią organizacinę „kataliko“ sąvoką. „Tėviškės žiburiai“
lygiai informuoja ir apie katalikiškąją organizaciją ateitininkus, ir apie
skautus, kuriuose yra ir nekatalikų.
Laikydamasis ekumeniškai suvokiamo krikščioniškumo, savaitraštis
skiria vietos ir evangelikų gyveni-

mui. Galima neperdėtai sakyti: nors
ir būdami krikščioniškos dvasios
laikraštis, „Tėviškės žiburiai“ buvo
ir yra visiems atviri. Todėl turbūt pavyko sutelkti daug įvairių nusistatymų bendradarbių.
Prel. Gaida yra teisingai pabrėžęs, kad mūsų spauda remiasi „ne
komerciniu pradu, o idealizmu“, kuris „daug pakelia, nes neklausia, ar
laikraščio leidimas finansiškai apsimoka“, kuris „dalyką matuoja ne doleriu, o idėjiniu mastu“. „Tėviškės
žiburių“ abu pagrindiniai redaktoriai
– ir A. Šapoka, ir Pr. Gaida – atėjo
į savo darbą ne kaip žurnalistai. Jie
abu – mokslo žmonės. Imdamiesi
redaktoriaus darbo jie ne tik savo
idealizmą paliudijo, bet ir tam tikra
prasme save pačius paaukojo, kaip
teigė dr. Juozas Girnius „Aiduose“
1966 m.
„Tėviškės žiburių“ 50-mečio metraščio įvade, kuriuo ir pradėjome šią apžvalgą, vyr. redaktorius prel. Gaida klausė, ar pajėgs
„Tėviškės žiburiai“ toliau žygiuoti
tuo pačiu pajėgumu? Ir pats atsakė:
remiantis praeities patirtimi, yra pagrindo manyti, kad „Tėviškės žiburiai“ ir toliau gyvuos su naujomis
pajėgomis, su įvairiais pakeitimais,
verčiančiais prisitaikyti prie naujų
kartų skaitytojų, ir skleis tą pačią
lietuviškąją šviesą. Taigi praeičiai
lieka patirtis, o ateičiai – viltis.
Ramūnė Sakalaitė Jonaitienė
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JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE

Lietuvių fondo parama kultūros renginiams

KIA

JAV LB SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBOS PIRMININKAS JUOZAS POLIKAITIS ĮTEI10 000 DOL. LIETUVIŲ FONDO VALDYBOS PIRMININKUI RAMŪNUI ASTRAUSKUI

Lietuvių fondas jau daugiau
kaip 46 metus remia lietuvybę puoselėjančią veiklą, prioritetą teikdamas projektams, kurie apjungia įvairias kartas ir sudaro sąlygas bendrai
veiklai. Vienas iš tokių renginių buvo 8-oji Dainų šventė, kuri 2006 metais įvyko Chicagoje. Suprasdamas
šio renginio svarbą Lietuvių fondas
šiai šventei skyrė daugiau kaip 55
000 dol.
Per iškilmingą Lietuvos Nepriklausomybės dienos minėjimą,
įvykusį Lemonte, IL 2009 m. vasario
22 d., JAV LB Krašto valdybos pir-

mininkas Vytautas Maciūnas klausytojus maloniai nustebino savo pranešimu. JAV LB Socialinių reikalų tarybos pirmininkas Juozas Polikaitis,
Vyto Maciūno vardu, Lietuvių fondui perdavė 10 000 čekį ir perskaitė laišką. Savo laiške V. Maciūnas
rašė: „Savanoriškoje veikloje svarbu ne valdyti, bet veikti kūrybiškai
su reikiama parama. Tą paramą JAV
Lietuvių Bendruomenė visada jautė
iš Lietuvių fondo švietimo srityje.
Bet yra malonu ir teisinga patvirtinti, kad LF pelno skirstymas per
paskutiniuosius metus buvo labai

reikšmingas užtikrinant sėkmingą
LB svarbių renginių įgyvendinimą“.
V. Maciūnas toliau teigė: „Su
stambia Lietuvių fondo parama,
8-oji Dainų šventė ne tik kūrybiškai ir dvasiškai pasisekė, bet sąskaitas suvedus paliko ir pelno. Didžioji
dalis pelno buvo paskirta 9-os Dainų šventės ruošai, kuri 2010 metais
įvyks Toronte. Dalis pelno palikta
JAV LB Krašto valdybos ižde bendriems reikalams. O likusi 8-os Dainų šventės pelno dalis organizacinio
komiteto pirmininko dr. Audriaus
Polikaičio siūlymu, JAV LB Tarybai
įgaliojant ir įpareigojant, yra grąžinama Lietuvių fondui kaip JAV LB
įnašas, tvirtinantis tolesnį bendradarbiavimą ir pasitikėjimą“.
Čekį priėmė Lietuvių fondo
valdybos pirmininkas Ramūnas Astrauskas, kuris pabrėžė: „Tai gražus
dviejų didžiausių JAV lietuviškų
organizacijų bendradarbiavimo pavyzdys. Lietuvių fondas ir Lietuvių
Bendruomenė siekia tų pačių tikslų.
Tik dirbdami visi kartu mes galime įveikti šiandienos svarbius iššūkius“.
Lietuvių fondas, ilgametis
kultūrinių projektų rėmėjas, ir sunkiomis ekonominėmis sąlygomis
tęsia paramą, užtikrindamas mums
visiems svarbios lietuviškos veiklos
gyvavimą. Lietuvių fondas dėkoja
visiems nariams už jų geranorišką
paramą.

Politinių kalinių kapų bei paminklų priežiūra užsienyje
LR Ministro pirmininko Andriaus Kubiliaus potvarkiu sudaryta
darbo grupė, kuriai pavesta pateikti
pasiūlymus dėl lietuvių tremtinių ir
politinių kalinių kapų, kapaviečių bei
paminklų užsienyje priežiūros. Darbo
grupei vadovauti paskirtas Kultūros
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ministerijos sekretorius Juozas Širvinskas. Ją sudaro: Užsienio reikalų
ministerijos, Gyventojų genocido ir
rezistencijos tyrimo centro, Tautinių
mažumų ir išeivijos departamento,
Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos bei Jaunimo organizacijų tarybos,
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kitų visuomeninių organizacijų atstovai. Darbo grupė įpareigota iki 2009
m. liepos 1 d. parengti pasiūlymus dėl
lietuvių tremtinių ir politinių kalinių
kapų, kapaviečių bei paminklų priežiūros užsienyje ir pateikti juos ministrui pirmininkui.

diskutuojame

Dar kartą apie emigraciją ir emigrantus
Dr. Povilas Jakučionis
Ankstesni fragmentiški sociologiniai tyrimai patvirtino, kad dabartinės masinės savanoriškos emigracijos tikroji priežastis iš esmės yra
ekonominė. Išvažiuoja ne tik bedarbiai. Išvažiuoja palyginus neblogus
darbus ir atlyginimus gavę jauni ir
vidutinio amžiaus žmonės. Išvažiuoja dėl žymiai didesnių atlygių ten,
Vakaruose. Kaip kitaip paaiškinti,
kodėl daugiausia emigravusių yra iš
Kauno, Šaulių, Panevėžio apskričių,
kai didžiausias nedarbas ir mažiausi
atlygiai buvo ir yra šalies pakraščių
rajonuose? Emigrantai palieka savo
ligotus tėvus ir mažus vaikus kitų
žmonių ar tos „negeros“ valstybės
rūpesčiui. Taikliai pastebėjo rašytoja D. Šerelytė, kad emigrantai vaikus
iškeitė į pinigus. Dėl to tie vaikai,
pagal europinės apklausos duomenis,
jaučiasi nelaimingiausi Europoje.
Buvo emigracija iš Lietuvos ir
carinės Rusijos laikais. Daugiausia į
užjūrius. Žmonės gelbėjosi nuo carų represijų, nuo rekrūtų dalios. Būta
ir darbo ieškojimų. Buvo Pirmojo ir
Antrojo pasaulinių karų priverstiniai
pabėgėliai, kai žmonės traukėsi nuo
artėjančio fronto ar gręsiančių represijų. Ir tai buvo suprantama ir moraliai pateisinama. Tik dabartinę emigraciją sunku suprasti ir pateisinti.
Santykiniais dydžiais ji yra žymiai
didesnė už bet kurioje naujoje, daug
skurdesnėje už Lietuvą, Europos Sąjungos šalyje. Kuo galima tokią baisią emigraciją paaiškinti: karu, maru, skurdu, nedarbu ar tiesiog godumu pinigams? Bandymai emigraciją
pateisinti valdžios arogancija, nesirūpinimu eilinių žmonių reikalais,
žinant mūsų laikmečio visuomenės
pragmatiškumą, yra ne įtikinantys ir
net juokingi.
Emigracija jau seniai pasiekė
tokį mastą, kad reiškinys turėtų būti vadinamas nacionaline nelaime ir
imamasi ekstremalių priemonių ją
sustabdyti. Bet nė viena vyriausybė
neatkreipė į tai kiek nors rimtesnio

dėmesio ir nieko konkretaus nedarė
nelaimei pašalinti. Išskyrus keletą
konferencijų ir nekonkrečių programėlių. Ar ką nors darys dabartinė
Vyriausybė, tuo tarpu nieko raminančio negirdėti. Vis dar bandoma
savanaudišką emigrantų elgesį teisinti politiniais pretekstais ir ekonominiais sunkumais, lyg tie sunkumai
būtų vien tik Lietuvoje. Juk emigracija nesiliovė ir ūkio pakilimo metais, kai Lietuvoje ėmė trūkti darbo
jėgos. Kodėl tiek daug aukštose atsakingose pareigose dirbančių valstybės tarnautojų ir net Seimo narių
iš visų jėgų stengiasi „ištrūkti“ iš
Lietuvos į Europos Parlamentą, kitas Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių organizacijų struktūras ar
į diplomatinę tarnybą? Ar ne dėl to,
kad ten mokami kelis kartus didesni
atlyginimai? Liūdna ir gėda. Galų gale jais paseka abiturientai ir studentai,
išvykdami mokytis užsienin. Ar vėl
tam, kad negrįžti? Kas tada liks gyventi ir dirbti Lietuvoje? Juk iš Kapujos negrįžtama. Kodėl iš ramių ir sočių Vakarų (Kapujos) į kovojančią ir
vergijos naštą nešančią Tėvynę atlikę
užduotis sugrįžo partizanų siųsti delegatai? Jie sugrįžo vedami pareigos,
solidarumo su kovojančiais broliais.
O dabartiniai emigrantai negrįžta į laisvą Lietuvą, kur reikia tik
šiek tiek padirbėti ne vien savo, bet
ir kitų labui. Šiuo atveju nėra nei pareigos, nei solidarumo supratimo.
Gal lietuvių tautoje atgimsta senovės protėvių baltų tautų kraustymosi
laikų keliavimo instinktas?
Kalbama, kad emigravę žmonės Lietuvoje buvo skriaudžiami.
Jiems buvo trukdoma kurti savo
verslą. Nesuteikiamos lengvatos.
Neįsileidžiami į jau susiformavusio
„elito“ ar „mafijos“ gretas. Tame gali būti tiesos. Bet toks pateisinimas
tiktų tik nedaugeliui. Jokiu būdu ne
dešimtims, juo labiau ne šimtams
tūkstančių. Vien tik fragmentiški
tyrimai rodo, kad 80-90 proc. išvy-

kusiųjų dirba žemos kvaliﬁkacijos
darbus žemės ūkyje, statybose, aptarnavimo sferoje. Kas juos visus suskaičiavo? Kas nuodugniai tyrinėjo
ir padarė išvadas? Kuri valdžia tomis
išvadomis naudojosi ir kūrė žmoniškųjų išteklių netekčių prevencijos ir
emigracijos stabdymo planus? Buvo
tik imitacijos, tik fragmentiški studentiški darbeliai.
Iki 1990 metų nebuvo masinių
emigracijų, ieškant didesnių uždarbių, geresnio nei Tėvynėje gyvenimo. Buvo prievartinės tremtys, išvarymai, perkėlimai, pasitraukimai
nuo gręsiančių represijų. Kas gi atsitiko Kovo 11-osios Lietuvoje? Ar
tai tik ištrūkimo iš sovietinio narvo
efektas? Daugybė sunkių kankinančių klausimų turėtų paskatinti valdžią ir visuomenę rimtai svarstyti šią
grėsmingą situaciją.
Neramina tai, kad emigrantai
nejaučia kaltės dėl paliktos Tėvynės.
Jie piktai reikalauja, kad jų išsivežti vaikai lietuviškai būtų mokomi už
Lietuvos biudžeto pinigus. Negana
to, kad jų palikti vaikai mokomi ir
jų tėvams pensijos mokomos už mūsų mokesčių mokėtojų pinigus, dar ir
patys parvykę atostogų nevengia veltui pasigydyti. Nors patys ten uždirba 3-5 kartus daugiau ir mokesčius
moka ne Lietuvoje. Nuostabą kelia
jų noras išsaugoti Lietuvos pilietybę,
nors iš kelių šimtų tūkstančių išvykusiųjų vos 10 tūkstančių dalyvavo
pastaruosiuose Seimo rinkimuose.
Iki šiolei nieks neskaičiavo,
kiek ir kas emigravo po 1990 metų. Vis tvirtinama, kad jų yra pusė
milijono. Mat toks yra gyventojų
skaičiaus skirtumas tarp oficialios
statistikos paskutiniais sovietmečio
metais ir šiomis dienomis. Tada buvo 3,7, dabar – 3,35 mln. Skirtumas
– 0,5 mln. ir „basta“. Pamiršome,
kad sovietmečiu gyventojais buvo
skaičiuojama kariuomenė su liktiniais ir jų šeimų nariais. Neskaičiuojame, kiek paskui sovietinę armiją
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„pasaulio lietuvio” žinios
pasitraukė Nepriklausomybės priešų. Kiek repatrijavo į savo istorines
tėvynes buvusių kitų SSRS respublikų piliečių. Kokį skaičių reikėtų
atimti dėl neigiamo natūralaus gyventojų prieaugio? Viską tvarkingai
susumavus liktų gal „tik“ kokie 350
tūkstančių. Vis tiek – skaičius bauginantis. Imigracijos mastai iki šiol
buvo menki ir gyventojų skaičiui įtakos beveik neturėjo.
Ar yra pagrindo džiaugtis
emigrantų sėkme svetur? Tiesa, kad
ten braškių rinkėjo ar pomidorų skabytojo atlyginimai yra didesni nei
profesoriaus Lietuvoje, bet darbo ir
gyvenimo sąlygos – vergiškos. Retas ten susikūrė savo verslą. Ir tai
tik prekyboje ar kitose aptarnavimo
sferos baruose. Nežinia, kodėl šiuos
„laimės vaikus“ labai aktyviai reklamuoja nacionalinė televizija ir tuo
prisideda prie emigracijos skatinimo. Ir dar. Kažin kokių emigrantų
daugiau – ar tų, kurie prakuto, ar tų,
kurie sugrįžo cinkuotuose karstuose? Verta pagalvoti!
Kovo 11-osios minėjime Seime jo pirmininkas A. Valinskas sakė,
kad emigrantams Lietuvoje nebuvę
vietos. Vienoje radijo laidoje Seimo
narys J. Olekas į klausytojo priekaištą dėl 0,5 mln. emigrantų atsakė,
kad emigracija – tai nieko bloga. Esą
atviros sienos ir darbo jėgos judrumas yra europinės vertybės. Abu jie
tvirtino, kad išvykėliai sugrįš, kai tik
Lietuvoje bus geriau. Ogi kas tą „geriau“ padarys, jei kas trečias darbingas žmogus kala pinigus užsienyje
tik sau? Negi vien europiniai pinigai? Į tai valdžios vyrai neatsakė.
Teko pabuvoti ne vienoje Vakarų Europos šalyje ir susitikti su
tenykščių lietuvių bendruomenių
atstovais. Daugiausia inteligentais
gydytojais, mokslo darbuotojais. Jie
noriai kalbėjo apie savo pasiekimus
svečioje šalyje, pabrėždami, kad dėl
vadovaujančių postų teko aršiai pakovoti su vietiniais, kurie nedavė
jokių preferencijų atvykėliams. O
kartais trukdė ir neleistinais būdais.
Tad kalbos apie tai, kad Lietuvoje
gabiems ir iniciatyviems žmonėms
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trukdoma, o užsieniuose jie priimami
išskėstomis rankomis, manau, neturi
pagrindo. Mano klausiami, ar jie nemano grįžti namo ir čia plėtoti savo
verslą ar mokslo tyrimus, prakutėliai
kukliai nuleisdavo akis ir tepratardavo: „Gal kada nors neapibrėžtoje ateityje, bet dabar tai ne“. Teko girdėti
ir tokių frazių: „Lietuvoje liko tik
durniai. Ko ten važiuoti“. Tai buvo
ūkio pakilimo Lietuvoje metas…
Dieve duok, kad sugrįžtų kas
penktas ar dešimtas išvykėlis. Visi kiti liks gryna netektis Lietuvai.
Juk negrįžo emigrantai į tarpukario
Lietuvą, nors pasaulyje siautė 19321933 m. krizė. Negrįžo ir 1944 m.
pabėgėliai į Kovo 11-osios Lietuvą.
Ir savo vaikų neatsiuntė padirbėti tėvų gimtinės labui. Atiduoti tėvų žemei patriotinę skolą, kaip tai daro
žydai, po šimtmečių tremties sugrįždami į Izraelį. Nors ten ir neramu, ir
pavojinga. Beje, atsiprašau, – vienas
amerikonas sugrįžo, bet tik su sąlyga, kad bus išrinktas prezidentu.
Be abejonės, dėl tokios padėties kalta ne tik valdžia, bet ir visuomenė. Juk nebuvo aiškiai girdėti
jokio griežto, bet teisingo žodžio ar
veiksmo, stabdančio emigraciją. Buvo kažkoks drungnas svyravimas.
Lyg tai negerai, o gal gerai – mažiau bedarbių, parsiunčia pinigų artimiesiems. Štai Kinija emigraciją
skatina. Tai, kad Kinijoje greit bus
1,5 mlrd., o pas mus tik 3 mln. gyventojų, mūsų „gudrioms“ galvoms
nieko nepasako.
Visais laikais emigravo jauni, sveiki, veiklūs žmonės ir jokia jų
materialinė parama ar iš užjūrio rodomas patriotizmas nei menka dalimi neatstos emigracijos padarytos ir
tebedaromos žalos – jaunų, kuriančių žmonių netekties.
Baigiant norisi (nepretenduojant į mokslinį tikslumą) padaryti nedidelį ekskursą į emigracijos iš Lietuvos istoriją. Emigracija iš etninių
Lietuvos žemių ir Lietuvos valstybės
teritorijos, manau, turi labai senas
tradicijas. Gal dar nuo LDK laikų,
kai į užkariautas ar taikiais būdais
prijungtas slavų žemes valdyti at-
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vykdavo Lietuvos kunigaikščio vietininkai su savo kariaunomis ir ten
ilgam įsikurdavo. Neatmesčiau, kad
lietuvių sėkmę tose žemėse lėmė dar
ir ta aplinkybė, kad ten galėjo būti
išlikę nemaža baltų genčių gyvenamų salų ir salelių. Ką byloja išlikę
baltiški hidronimai ir toponimai. Tokia mintis man kilo dar sovietiniais
laikais lankantis Tverės ir Riazanės
srityse. Kartais vietos kaimų gyventojų paklausus, kur yra viena ar kita
vietovė, jie rodydavo į vakarus ir sakydavo: „Tam, na Litvie“ (Ten, Lietuvoje).
Istorikai ir geografai tvirtina,
kad Lietuvos etnograﬁnėse žemėse
vargu ar kada nors gyveno daugiau
kaip 2-3 mln. žmonių. Ne tik dėl
prastų gamtinių sąlygų, nuolatinių
karų ir epidemijų, bet ir dėl nuolatinių „nukraujavimų“ jauniems vyrams išvykstant į užkariautus kraštus
ar patenkant į priešų nelaisvę. Kur jie
arba žūdavo, arba asimiliuodavosi.
Tikėtina, kad didesnė emigracija į Vakarus prasidėjo tik XVIII
a. pabaigoje, po T. Kosciuškos sukilimo. Pradžioje emigracija nebuvo
masiška ir negrėsė etnoso nusilpimo
pavojais. Bet tai jau buvo savotiškas
protų ir kultūros elito nutekėjimas,
žalingas tautos švietimo ir kultūros
ugdymui. Po XIX a. vidurio sukilimų vyko jau masiniai priverstiniai
dešimčių tūkstančių nepaklusniųjų
trėmimai į Sibirą. Ir turbūt pirmųjų
kolonizatorių perkėlimas iš centrinių Rusijos sričių į Lietuvą. Tai buvo
taip pat savotiški tremtiniai, carienei
neįtikę sentikiai. Dar ir dabar Aukštaitijoje turime ištisus jų kaimus.
Gyventojų išvarymai per Pirmąjį pasaulinį karą net į Pavolgį,
repatriacijos prieš Antrąjį pasaulinį
karą, sovietų ir nacių represijos ir
trėmimai buvo didžiausi ne tik lietuvių tautos, bet ir visų Lietuvos gyventojų nuostoliai. Sunaikinta apie
200 tūkst. žydų, emigravo dešimtys
tūkstančių Vilniaus krašto gyventojų
į Lenkiją, daugiausia išsilavinę žmonės. Iškeldinti tūkstančiai vokiečių
kilmės gyventojų. Ar ne per daug
mūsų nedidelei šaliai?

