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„Pasaulio lietuvio“ žinios

Lietuva. 2009-ieji
Šie metai Lietuvos istorijoje liks išskirtiniai, ypatingi – švenčiame Lietuvos vardo 1000metį; Vilnius prisiėmė atsakomybę vadintis Europos kultūros sostine, o virš visų šių svaiginančių
aukštumų, į kurias norėjome pakilti... pasaulio
finansų ir ekonomikos krizė. Paskutinis įvykis –
prezidento rinkimai, pirmoji moteris prezidentė,
pelniusi rekordinę rinkėjų simpatiją.
Vizijose viskas – tik aukšta gaida, tik geriausia, tik išskirtiniausia, o realybėje? Mažinamos išlaidos ir veržiami diržai...
Ir nieko čia baisaus, – sako šilto ir šalto
matęs praktiškas lietuvis. Tegu bus kaip visada, ir
to pakaks, lietuviai mokėjo švęsti, kaip begyveno
– net ir Sibiro lageriuose, net ir Vakarų tremtyje.
Nebus baigti Valdovų rūmai, – didelio čia daikto.
Argi mes jais galėtume nustebinti pasaulį ir Europą, juk Europos monarchai turi senovės rūmus,
kurie apipinti ne tik legendomis, bet ir prabanga.
Gyvenimas mus verčia būti savimi, taigi ir būkime – juk turime kuo didžiuotis, save ir savo
svečius pralinksminti, pradžiuginti – galime didžiuotis savo bendruomeniškomis dainų šventėmis, kurios įtrauktos į saugotino pasaulio paveldo sąrašą, turime kryždirbystę, kuriai skirta tokia
pat ypatinga vieta pasaulio kultūroje, mes turime
įdomų ir visą kitą liaudies meną, savo nepakartojamas tradicijas, kuriomis pasinaudos mūsų režisieriai, ir atvykę svečiai turės progos pamatyti
mūsų išskirtinumą. O svarbiausia – turime puikius, darbščius, svetingus žmones.
Šventės, kurios jau vyksta ir kurios vyks
iki metų galo, yra proga užmiršti savo buities
problemas, tuo labiau, kad badu Lietuvoje tikrai
dar niekas nemiršta. Lietuvoje jau kelios kartos
nežinojo, kas yra badas, nors buvo karai, okupacijos ir nacionalizacijos. Lietuvis išradingas
– kaip visada rado išeitį iš sunkiausios padėties,
taip ras ir šiemet. Svarbiausia, kad pasaulis aplink mus būtų ramus, nekariautų, nesipyktų ir
kaimyniškai gyventų. Mes išgyvensime.
Išeivijos lietuviams šie metai taip pat
išskirtiniai – liepos 7-10 d. Vilniuje vyks Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimas, kurio metu
bus aptartos pasaulio lietuvių problemos ir išrinkta vadovybė ateinančiai kadencijai, užmegzti
planai ateičiai. Vėl būsime visi namuos... Mūsų
vėl bus ne tik, o daugiau negu trys milijonai. Kokia laimė būti visiems kartu!
Iki malonių susitikimų lietuviams šventoje
vietoje – Lietuvoje, tėvynėje.
Audronė V. Škiudaitė
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Stebim lyg ir sugrįžimo prie savo šaknų pradžią
Lietuvos vardo tūkstantmečio proga Lietuvos užsienio reikalų ministerija yra įsteigusi „Tūkstantmečio žvaigždės“ žymenį. Tarp apdovanotųjų šiuo žymeniu yra ir Lenkijos Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Irena Gasperavičiūtė. Ta proga paprašėme jos
atsakyti į keletą klausimų apie save ir Lenkijos lietuvius.

2009 M.

BA LAN DŽIO

19 D. LIETUVOS

UŽ SIE NIO REI KA LŲ MI NIST RAS

TANT ME ČIO ŽVAIGŽ DĖS “ AP DO VA NO JI MĄ ĮTEI KĖ

BENDRUOMENĖS

PIR MI NIN KEI I RE NAI

GASPERAVIČIŪTEI

– Man tik kartą teko būti Lenkijos lietuvių žemėse, bet
įspūdis, kurį patyriau, išliks visam
gyvenimui: jūsų žmonės – taurūs
lietuviai, jūsų kraštas gražus, jūsų
laukai tvarkingi. Kaip tarp tų gražių žmonių klostėse Jūsų gyvenimas, kas Jūsų tėveliai, ar lietuvybę
savo gyvenimo tikslu pasirinkote
pati, tėveliai, mokykla? Iš kur tas
Jūsų susivokimas, kad esate lietuvė?
– Aš užaugau Punsko-Seinų
krašte, mano tėvai iš ten kilę – vienas iš Paliūnų kaimo, kitas – iš Žvi-
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PUNSKO

VYGAUDAS UŠACKAS, VIEŠĖDAMAS PUNSKE, „TŪKSVYTAUTUI LISKAUSKUI IR LENKIJOS LIETUVIŲ

VALS ČIAUS VIR ŠAI ČIUI

kelių. O iš kur atsiranda tas tautinis
tapatumas, kuriame amžiuje pradedi
suvokti, kas esi, vienareiškmiai atsakyti negalima. Man atrodo, formuoja visa aplinka. O aplinka buvo lietuviška. Baigiau Punsko lietuvišką
pagrindinę mokyklą, paskui Punsko
licėjų. Mūsų visi draugai buvo lietuviai. Vaikystėje tas lietuviškumas
ryškiai gal ir nebuvo suvokiamas,
bet aplinka po truputį ugdo, kol
kažkur, pvz., mokykloje, išgirsti esminius dalykus, apie kuriuos susimąstai giliau. Pvz., atsimenu, kad
tuometinis licėjaus direktorius bu-
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vo susirūpinęs dėl krašto ateities,
dėl asimiliacijos, dėl to, kad mes čia
nykstame ir greitai išnyksime. Paskui atsimenu savo stebėjimus aplinkoje – nutautėjimo reiškinius. Pvz.,
kaimai su lietuviškais pavadinimais
(sakykim, Šaltėnai), kuriuose jau
lietuviškai nebekalbama. Per vieno
žmogaus gyvenimą patiri, savo akimis pamatai, kaip tas nutautėjimas
vyksta. Ir tada susimąstai apie savo
krašto likimą. Pasidaro liūdna. Plačiąja prasme – apie tautos likimą.
Pajunti atsakomybę dėl savęs ir kitų žmonių, juk nuo mūsų priklauso,
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koks jis bus ateityje. Liūdesį kartais
kelia net ir mano pačios giminės
statistika. Močiutė iš tėvelio pusės
gyveno vietovėje, kurią jau galima
laikyti nutautėjimo riba, ta vietovė
išgyvena paskutinį lietuviškumo etapą. Kai pagalvoji, kiek iš to kamieno
liko lietuvių, o kurie jau nuėjo kitu
keliu, gal paprastesniu, – būti lenku,
pasitenkinimas nekyla.
Gyvenant kitos kultūros apsuptyje visada lydi įspūdis, kad išliktume, reikia gyventi lyg atgimimo
dvasia. Iš patirties galima pasakyti,
kad Punske, Seinuose prarasti kalbą praktiškai lygu prarasti kultūrą,
prarasti tapatybę. Tai mus skiria nuo
išeivių, išvykusių į Ameriką ar kitas
šalis. Ten, pastebiu, praradus kalbą
tapatybė kažkaip išlieka lietuviška.
O čia santykiuose su lenkais tokio
reiškinio kaip ir nėra. Prarandi kalbą – praktiškai pereini į kitą kultūrą.
Šiuo metu Seinuose stebim
lyg ir sugrįžimo prie savo šaknų pradžią. Yra tokios tendencijos, nežinia
kiek jos bus gajos.

– Pirma klasė lietuviškoje mokykloje Vidugirių kaime. Nuo antros
klasės mūsų šeima atsikėlė į Punską.
Čia buvo dvikalbė mokykla, – mes
be jokių abejonių su sesute nuėjome
į lietuvišką. Ir tai buvo natūralu. Ir
dabar dauguma to krašto gyventojų taip elgiasi – lietuviams privalu
lankyti lietuvišką mokyklą. Likimas
susiklostė taip, kad 1987 m. įstojau
į Vilniaus universitetą studijuoti lietuvių kalbos. Lietuva dar nebuvo
nepriklausoma, tačiau pagal sutartis
buvo galimybė iš mūsų krašto abiturientams važiuoti mokytis lietuvių
kalbos, kadangi lietuviškose mokyklose buvo reikalingi mokytojai.
Aš apsisprendžiau studijuoti lietuvių
kalbą ir Vilniuje išgyvenau 5 metus
– visą Atgimimo laikotarpį, kai Lietuva atgavo nepriklausomybę. Vilniuje buvau ir Kovo 11-ąją, ir Sausio
13-ąją. Visi mitingai praėjo man dalyvaujant, aš juos puikiai atsimenu.
1992 m. vėl grįžau į Lenkiją.

– Kokios, manot, to sugrįžimo prie savo šaknų priežastys?
– Ypač didelis nutautėjimas
vyko Seinuose. Yra tokių atvejų,
kai dviejų lietuvių tėvų vaikai užaugo lenkais ir nuėjo su lenkų kultūra,
tauta. O kodėl jie sugrįžta? Manau,
turėjo reikšmės Nepriklausomos
Lietuvos dvidešimtmetis. Seinuose
iš lėto reikalai keičiasi į gerąją pusę.
Nuo 1994 m. Seinuose veikia Lietuvos Respublikos konsulatas. Čia buvo įkurti Lietuvių namai, jau ketvirtus metus turim lietuvišką mokyklą.
Seinuose mes stengiamės lietuvių
kalbą ir kultūrą atgaivinti, parodyti,
kad esam garbinga tauta, kad mūsų mokyklos yra aukšto lygio, kad
nesam prastesni. Ir Lietuvos institucijos parodo, kad Seinuose lietuviai
gali gyventi pakelta galva.
Kas konkrečiai skatina tą sugrįžimą, sunku pasakyti, bet tokių
požymių yra. Žinoma, tai vyksta ne
masiškai.

– Norėjau, tačiau mano galvoje buvo užsifiksavę, kad aš baigusi
studijas turiu grįžti atgal. Taip mus
auklėjo mokykloje: kad reikia sugrįžti į savo kraštą. Ketvirtame kurse
pagalvojau: o jeigu man reikės išvažiuoti... bet sprendimo nepakeičiau.
Nesigailiu.
Grįžusi pradėjau dirti Punsko
mokykloje mokytoja. 1996 m. laimėjusi konkursą tapau „Aušros“ vyr.
redaktore ir taip pat dėsčiau mokykloje.
1998 m. Lenkijos lietuvių suvažiavime mane paragino kandidatuoti į Lenkijos Lietuvių Bendruomenės pirmininkes. Sutikau, išrinko,
ir štai daugiau kaip 10 metų esu LB
pirmininkė.
Man tas darbas Lietuvių Bendruomenėje yra ir įdomus, ir prasmingas. Jeigu nori prasmingai praleisti laiką, tikrai verta pasukti į visuomeninius darbus. Tai man atneša
džiaugsmo, ypač jeigu pavyksta kokią problemą išspręsti. Kartais būna
sunku, ne viską spėji padaryti, bet

– Trumpai apie gyvenimą...

likti?

– Nenorėjote Lietuvoje pasi-

jeigu atlieki ką nors naudinga, yra
kuo pasidžiaugti. Dar turiu du bitynus, todėl visur sunku suspėti.
– Ar bitės savo malonumui,
ar tai verslas?
– Pusiau. Tai tėčio palikimas,
kurį reikia palaikyti. Išmokau bites
prižiūrėti. Mano buvęs mokytojas
Jurgis Valinčius padėjo man pramokti. Negalėčiau lengva ranka avilių atsisakyti, mesti tą užsiėmimą.
Kita vertus, tai yra galimybė išvažiuoti į gamtą, mišką, atsiriboti nuo
visko. Bitynai yra tėvų gimtuosiuose
kaimuose.
– Kaip sekasi bendruomeniniame gyvenime? Pvz., ar „Aušra“
išsilaiko pati?
– Lenkijos valstybė, nors ne
visiškai, dotuoja kiekvienos tautinės
mažumos vieną leidinį. Ir „Aušra“
yra remiama Lenkijos vidaus reikalų
ministerijos. Didžiąją dalį lėšų gauname iš ten. Kita dalis – prenumeratoriai. Didelių finansinių problemų
kaip ir neturime, tačiau didelės pažangos taip pat nejaučiame. Šiemet
lėšos buvo sumažintos, liko panašios
kaip ir praėjusiais metais, taigi plėstis, įsigyti naujos įrangos (kompiuteriai sensta), pvz., fotoaparatą, neturime galimybės, tačiau labai skųstis negalėčiau, šiaip taip verčiamės.
Kasmet išleidžiame 24 numerius –
„Aušra“ yra dvisavaitinis žurnalas.
Rašom apie krašto problemas, Lenkijos-Lietuvos santykius, aptariame
Lenkijos lietuvių – kaip tautinės mažumos teises, bandom jas ginti, jeigu
yra pažeidžiamos. Skiriame vietos
švietimo reikalams, kultūrai, aprašome įdomesnius žmones – aktualiausius visuomenės dalykus.
– Ar Lietuvių Bendruomenės narystė yra fiksuojama?
– Mūsų įstatai yra rengti pagal
PLB konstituciją ir įstatuose nėra
numatyta narių sąrašo. Kaip ir PLB,
mes manome, kad visi Lenkijoje gyvenantys lietuviai yra Lenkijos LB
nariai. Kiek mūsų yra, vienareikšmiai negalėčiau pasakyti.
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–O kaip vyksta, pvz., LLB
vadovo rinkimai?
– Per lietuviškas organizacijas, kurios yra LB narės. Lenkijoje
veikia lietuviškos organizacijos –
Lenkijos lietuvių draugija, Šv. Kazimiero draugija, Etninės kultūros
draugija, Mokytojų draugija, Vyskupo Antano Baranausko fondas,
Lietuvių namai ir visų mokyklų bendruomenės – Punsko, Seinų, Vidugirių, Navinykų, Pristavonių. Draugijos skyriai veikia Varšuvoje, Suvalkuose ir kt. Suvažiavime renkasi
šių institucijų atstovai ir renka LB
vadovybę. Taip sprendžiamas atstovavimo klausimas.
– Punsko ir Seinų bendruomenės yra sudarytos iš vietinių
žmonių, kurie čia gyveno amžių
amžius. O kitos, pvz., Varšuvos lietuviai – autochtonai ar suvažiavę
iš Seinų ir Punsko?
– Po Antrojo pasaulinio karo
į Lenkiją pateko nemažai išeivių iš
Lietuvos, kurie traukėsi į Vakarus.
Dalis jų liko Lenkijoje. Tų žmonių
dauguma jau išmirę. Labai stipri lietuvių bendruomenė buvo Štetine,
Vroclave. Šiuo metu skyriai jau beveik sunykę. Vaikai jau nebesidomi
ir į tokias organizacijas nebesijungia. Jie su mumis ryšio nepalaiko,

PO 2008

– Kokią veiklą vysto Lietuvių Bendruomenė?
– Lietuviškos organizacijos
yra pasidaliję užduotimis – kas ką
veikia. Kadangi kultūros namai yra
ir Punske, ir Seinuose, todėl LB kultūrinių renginių ir nerengia. LB valdyba dažniausiai užsiima atstovavimu LB interesams Lenkijos valdžios
institucijose ir bendradarbiavimu su
Lietuvos valdžia bei PLB. Pagrindinis dalykas – mūsų, kaip tautinės
mažumos, teisių užtikrinimas. Kai
Lenkija perorganizavo savo švietimo reformą, tada mes daugybe raštų
užvertėme Lenkijos švietimo ministeriją ir kitas valdžios įstaigas dėl
lietuviškų mokyklų išsaugojimo.
Pvz., kai steigėsi Seinų lietuviška
mokykla, mes bendravome ir su Seinų valdžia, ir su Lietuva. Galima tai
vadinti politiniu atstovavimu. Pvz.,

Lietuvoje studijuoja daug mūsų jaunimo. Reikia užtikrinti jų interesus.
Neseniai pasiuntėme paklausimą
Švietimo ministerijai, kokios bus
galimybės užsienio lietuviams studijuoti Lietuvoje priėmus naująjį
Aukštojo mokslo įstatymą.
–Išeivių
bendruomenėse
skundžiamasi, kad nėra jaunimo.
O pas jus veikiančio jaunimo yra?
–Tai skaudus klausimas ir
mums. Šiuo metu organizacijose nariai yra mano amžiaus – 30-40-50
metų. Mes buvome paskutinė karta, kuri po studijų grįžom į tą kraštą
ir jungėmės į organizacijas. Dabar
daug jaunimo po studijų negrįžta.
Ačiū Dievui, dauguma lieka Lietuvoje, bet kai kurie išvyksta ir į kitas
pasaulio šalis. Veikia Lenkijos lietuvių jaunimo sąjunga ir ją daugiausia
sudaro studentai, bet jie išsibarstę po
visus miestus. Jaunimo sąjungai priklauso ir Punsko licėjaus mokiniai;
yra pora jaunų žmonių Punske, kurie
veikia Jaunimo sąjungoje. Jaunimas
dabar labai mobilus. Amžius – nuo
licėjaus moksleivių iki studentų,
kurių daugelis negrįžta. O negrįžta
dažnai todėl, kad sunku rasti darbo.
Labai ribotos galimybės dirbti pagal
specialybę.
Kalbėjosi Audronė V. Škiudaitė

LLB SUVAŽIAVIMO: AMBASADORIUS EGIDIJUS MEILŪNAS (TREČIAS
PIRMAS IŠ KAIRĖS – KLEMENSAS JURKŪNAS – LLB TARYBOS PIRMININKAS

ME TŲ SPA LIO MĖ NE SIO

VAL DY BOS NA RIAI .
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todėl apie jų likimus nieko negaliu
pasakyti.
Stiprūs skyriai dar yra Varšuvoje ir Suvalkuose, kurių nariai yra
išvykę iš Punsko, Seinų ir Lietuvos.
Yra ir naujai atvykusių, nors jų nėra
labai daug. Vienetai ateina ir į Lietuvių Bendruomenės skyrius. Varšuvoje glaudžiai bendradarbiaujama su
ambasada, dalyvaujama ambasados
renginiuose.
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IS KAI RĖS ) BEI

LLB

tėvynėje

Dr. Genovaitės Kazokienės knygos pristatymas Lietuvoje
„Muzikinių paveikslų“ gimimas
Šių metų pradžioje „Logotipo“ spaustuvėje Vilniuje buvo išleista dr. Genovaitės Kazokienės knyga
„Musical Paintings. Life and Work
of M. K. Čiurlionis. 1875-1911“
(„Muzikiniai paveikslai. M. K. Čurlionio gyvenimas ir kūryba. 18751911“). Iš tiesų, knyga, pagrįsta autorės magistro disertacija, turėjo pasirodyti prieš 26 metus. 1983 m. JAV
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
taryba Genovaitei paskyrė pirmąją
premiją už geriausią darbą lietuviška tematika rankraštyje. Konkurse
dalyvavo 5-6 profesoriai ir vienas iš
jų, prof. S. Yla, taip pat pristatė rankraštį apie Čiurlionį, kuris, nors ir
užėmęs antrąją vietą, buvo atspausdintas. Likimui iškrėtus tokį pokštą
Genovaitės mokslinė disertacija ilgokai užsigulėjo Sydnėjaus universiteto bibliotekos lentynose.
2003 metais, po pirmosios
dr. G. Kazokienės knygos „Lithuanian Artists in Australia 1950-1990”
pasirodymo, ji prašneko apie neužbaigtus praeities planus. Nedvejodama ėmėsi knygos paruošimo spaudai
darbo. „Musical paintings. Life and
Work of M. K. Čiurlionis. 18751911“ kelią skynėsi sunkiai: reikėjo
į kompiuterį suvesti mašinėle rašytą
tekstą, keitėsi apipavidalintojai, buvo nelengva įgyvendinti autorės viziją, nes knyga ruošta spaudai tėvynėje, o nurodymai per mane ateidavo
iš Sydnėjaus. Darbo procesui iš dalies trukdė pablukusi iliustracijų kokybė (todėl knygoje jos pateikiamos
nespalvotos) bei kai kurių dailės
darbų pavadinimų pasikeitimas. Juk
nuo 1983 metų praėjo šitiek laiko!
Knygos redaktoriumi sutiko būti pasaulinio lygio pianistas,
paties Čiurlionio proanūkis, Rokas
Zubovas. Ją taip pat įdėmiai perskaitė, šiek tiek pakoregavo ir palaimino Australijoje gyvenantiems
tautiečiams žinomas lietuvių draugas prof. Ron Adams. Po daugybės
susirašinėjimų su autore ir Roku

PO KNYGOS PRISTATYMO M. K. ČIURLIONIO MUZIEJUJE KAUNE. IŠ KAIRĖS:
DARIUS KUČINSKAS, ROKAS ZUBOVAS, GRAŽINA PRANAUSKIENĖ, OSVALDAS
DAUGELIS IR DANUTĖ BUDREIKAITĖ
PROF .

pagaliau knyga buvo paruošta spaudai. Labai džiaugiuosi, jog leidinį
redagavo Čiurlionio kūrybos žinovas bei giminaitis, nes tik jo dėka
buvo galima fotografuoti dailininko
originalus bei sutikslinti pasikeitusius paveikslų pavadinimus. Pagaliau, po penkerių metų įtempto darbo
tarp dviejų − Australijos ir Lietuvos
krantų 2009 metų balandžio 21 dieną išleista svarbi kompozitoriaus ir
dailininko gyvenimą bei kūrybą nušviečianti knyga.
Knygos pristatymas Kaune
Vos spėjus nudžiūti rašalui,
balandžio 28 dieną, naujasis leidinys
buvo atvežtas į Kauno Čiurlionio
muziejų. Susirinko apie 30 žmonių,
tikrų kompozitoriaus ir dailininko
gerbėjų ir vertintojų. Jų tarpe M. K.
Čiurlionio giminaičiai Dalia Palukaitienė su sūnum Džiugu, dailininkė-muziejininkė Milda Mildažytė

Kulikauskienė, menotyrininkė prof.
Laima Šinkūnaitė, muzikologė Eugenija Žakienė ir kiti.
Pristatymą pradėjo žymus pianistas, nepakartojamas Čiurlionio
muzikos atlikėjas Rokas Zubovas.
Jis paskambino keturias kompozitoriaus miniatiūras fortepijonui: „Svajonėlę“, „Pastoralę“ ir du preliudus.
Muziejaus direktorius, menotyrininkas Osvaldas Daugelis pasveikino susirinkusius ir nuoširdžiai
padėkojo dr. Genovaitei Kazokienei
(kuri dėl ligos negalėjo atvykti) už
tai, kad nors ir po daugelio metų
knyga ne tik išėjo, bet dar suspės atlikti svarbią misiją: pasitarnaus plečiant lietuvių ir užsienio gyventojų
akiratį.
Leidinyje išnagrinėtos detalės, toliau kalbėjusio paties Roko
Zubovo žodžiais tariant, atskleidžia
kažką nauja, prie ko nebuvo prisiliesta. Pavyzdžiui, kad ir piešinių
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yra Radvilų
rūmuose Vilniuje.
1997 metų
vasario 16
dieną Lietuvos prezidentas
Algirdas
Bra zaus kas
dr. G. Kazokienę apdovanojo D. L.
K. Gedimino
4-to laipsnio
ordinu.
Prie
for te pi jo no
vėl sėdo Rokas. KadanIŠ KAIRĖS: STASYS URBONAS IR PROF. ANTANAS ANDRIJAUSgi „Musical
KAS AP TA RIA NAU JĄ KNY GĄ
paintings“
išleista orinagrinėjimas nėra žinomų tiesų pasi- ginalo kalba, žiūrovams pristačiau
kartojimas, o detalizuotas muzikinio autorės lietuviškai paruoštą paskaitą
veiksmo vystymosi dailininko potė- apie pagrindinius M. K. Čiurlionio
piuose aiškinimas paprasta, logiška kūrybos bruožus. Nagrinėjant iliustkalba. Genovaitės žvilgsnis į Čiur- racijas kompiuterio ekrane buvo rolionio meną yra aštrokas skalpelio domos skaidrės.
dūris į anksčiau nesuprantamus ar
Kalbėjo Čiurlionio muzikos
mistifikuotus dailininko užmojus.
tyrinėtojas – žinovas prof. Darius
Man autorė pavedė perskai- Kučinskas. Jis pasidžiaugė išėjusiu
tyti jos autobiografiją. Kreipiausi leidiniu, kuris yra dar vienas indėlis
į salėje sėdinčią Genovaitės seserį garsinant kompozitorių ir dailininką
Danutę Budreikaitę, kuri patvirtino, ne tik tėvynėje, bet ir užsienyje. Rojog esanti jos jaunesnioji sesuo, o kas Zubovas įterpė M. K. Čiurlionio
mokykloje abi dalyvavusios antiso- mažų peizažų ciklą „Jūra”.
vietinių atsišaukimų platinime. SusiPabaigai muziejaus direktodomėję žiūrovai klausėsi Sydnėjuje rius ir Danutė Budreikaitė padėkojo
įsikūrusios autorės guvenimo isto- organizatoriams už tokį įspūdingą
rijos, o man ją baigus, Genovaitei renginį. Niekas neskubėjo skirstytis,
aplodismentais buvo dėkojama už kas gurkšnojo vyną, kas sklaidė ką
lietuvybės skleidimą Australijoje ir tik įsigytą knygą, kas mezgė pažinpačioje Lietuvoje. Negalima nepa- tis su M. K. Čiurlionio giminaičiais.
minėti, jog nuo pat atvykimo į toli- Ach, kad daugiau tokių intelektualių
mąjį kontinentą (1949 metais) dr. G. pabendravimų!
Kazokienė rinko ir kaupė tiek lietuvių dailininkų, tiek įvairiausių RaKnygos pristatymas Vilniuje
miojo vandenyno salynų, Australijos
Balandžio 29 dieną tą pačią
aborigenų ir Naujosios Gvinėjos me- misiją su Roku Zubovu atlikome
no kūrinius: dievus, deives, ginklus, Čiurlionio namuose Vilniuje. Vėlgi
įrankius bei muzikos instrumentus. į pristatymą sugūžėjo tikrieji komApie 2000 eksponatų rinkinį atvežė į pozitoriaus ir dailininko mylėtojai.
Lietuvą ir padovanojo Lietuvos dai- Direktorius menotyrininkas Stasys
lės muziejui. Šiuo metu šis rinkinys Urbonas pasveikino susirinkusius ir
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pakvietė Roką trumpai apibūdinti
naują knygą. Man labai patiko pastarojo pasakymas, jog M. K. Čiurlionis svajojo apkeliauti aplink pasaulį,
tačiau niekada neminėjo Australijos.
O po daugelio metų šiame kontinente atsidūrė jo kūryba, prie kurios prisilietė mūsų gerbiama dr. Genovaitė
Kazokienė.
Lengvi tarsi vėjas Roko pirštai bėgiojo fortepijono klavišais.
Staiga mane apėmė jausmas, jog
šiuose namuose tebegyva kompozitoriaus dvasia. Juk persikėlęs iš Varšuvos į Vilnių jis čia praleido 19081909 metus, o taip pat sukūrė daug
savo muzikos, dailės kūrinių. Muziejuje kabo jaunavedžių Čiurlionių
nuotrauka, kambaryje, kur gyveno
Mikalojus, stovi pianinas, kuriuo jis
skambindavo, ant sienų puikuojasi
jo paveikslų reprodukcijos.
Kaip ir Kaune, perskaičiau
Genovaitės autobiografiją ir perėjau
prie autorės paruošto M. K. Čiurlionio paveikslų nagrinėjimo. Dideliame ekrane Rokas keitė skaidres,
kurios žvakių šviesoje atrodė dar
paslaptingesnės. Muziejaus direktorius Stasys Urbonas, visą gyvenimą
pašventęs Čiurlionio kūrybos garsinimui Lietuvoje ir pasaulyje, per
daugelį metų sukaupęs neišsemiamą
dailininko ir kompozitoriaus gyvenimo bei kūrybos bagažą, galėjo apie
jį kalbėti iki ryto. Taip pat ir žymus
Čiurlionio žinovas, filosofas, prof.
Antanas Andriejauskas. Iš jo teko
sužinoti, jog kompozitoriaus kūryba
yra dėstoma net Japonijos mokyklose.
Tą vakarą pro muziejų praeinantys žmonės matė iš vidaus sklindančią šviesą. Tai buvo šiltą knygos
priėmimą skleidusi šviesa, − vidinė
šviesa, praturtinusi susirinkusiųjų
dvasią.
Netrukus trys šimtai „Musical Paintings“ egzemplorių laivu atplauks į Australiją. Tad ir čia gyvenantys lietuviai bei kitataučiai turės
progos susipažinti su naujausiu leidiniu apie mūsų tautos genijų.
Gražina Pranauskienė

tėvynėje

Konsulinėse įstaigose bus paprasčiau tvarkyti vaiko pilietybės dokumentus
2009-05-13 LR Vyriausybės
spaudos tarnyba pranešė, kad, siekdama mažinti gyventojams administracinę naštą, Vyriausybė priėmė
nutarimą, kuriuo supaprastinama
dokumentų dėl vaikų Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo rengimo
procedūra konsulinėje įstaigoje.
Nustatyta, kad tais atvejais,
kai prašymas dėl vaikų Lietuvos

Respublikos pilietybės įgijimo paduodamas konsulinei įstaigai, tačiau
vaikas neįtrauktas į apskaitą Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigoje arba jo gimimas neįregistruotas ir todėl nėra galimybės
pateikti gimimo liudijimo, dokumentai dėl vaiko pilietybės įgijimo gali būti priimami, jei kartu su
prašymu pateikiami dokumentai dėl

vaiko gimimo įtraukimo į apskaitą
Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigoje ar įregistravimo.
Taip pat nutarta atsisakyti reikalavimo asmenims pateikti dokumentą, patvirtinantį sumokėtą valstybės rinkliavą, bei sutrumpinti visų
pilietybės dokumentų rengimo terminus.

2009-05-15 LR Seimo ryšių
su visuomene skyrius pranešė, kad
Užsienio reikalų komitetas posėdyje
svarstė ilgalaikę valstybės santykių
su užsienio lietuviais 2008-2020 m.
strategiją. Su strategija komiteto narius supažindino Tautinių mažumų ir
išeivijos departamento generalinio
direktoriaus pavaduotoja Vida Bagdonavičienė bei Užsienio reikalų
ministerijos Politikos planavimo departamento ambasadorė ypatingiems
pavedimams Violeta Motulaitė. Pagrindinis šios strategijos tikslas yra
padėti užsienio lietuviams išsaugoti
tautinį tapatumą, ryšius su Lietuva,
kultūrą, gimtąją kalbą, sudaryti sąlygas pasirengti integruotis į Lietuvos
gyvenimą tiems, kurie ketina atei-

tyje grįžti į Lietuvą. Minimą tikslą
planuojama pasiekti įgyvendinant
šiuos uždavinius: skatinti Lietuvos
Respublikos institucijų ir užsienio
lietuvių bendradarbiavimą; plėsti
Lietuvos Respublikos diplomatinių
atstovybių ir konsulinių įstaigų pajėgumus dirbti su Lietuvos piliečiais
ir užsienio lietuviais, vykdyti konsulinę plėtrą, atsižvelgiant į Lietuvos
piliečių emigracijos srautų kitimą;
skleisti informaciją apie užsienio
lietuvius Lietuvoje ir teikti užsienio
lietuviams informaciją apie gyvenimą Lietuvoje; skatinti užsienio lietuvius dalyvauti Lietuvos politiniame
ir ekonominiame gyvenime ir kt.
Komitetas, susipažinęs su pateikta informacija, priminė, kad jau

2006 m. komitete svarstant Ekonominės migracijos strategiją buvo atkreiptas dėmesys į didelį strategijų
šioje srityje skaičių bei vieningos
strategijos nebuvimą. Komitetas pažymėjo, kad reikalinga parengti vieningą Valstybės santykių su užsienio lietuviais strategiją, kurioje būtų
aiškiai įvardinti strateginiai tikslai,
uždaviniai, paskirstytos funkcijos
ir atsakomybė tarp atskirų valstybės institucijų, numatytas deramas ir
centralizuotas finansavimas. Komitetas taip pat nusprendė artimiausiu
metu kartu su atsakingų institucijų
atstovais išnagrinėti planus reorganizuoti Tautinių mažumų ir išeivijos
departamentą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

Prieš pusę metų kilusi ambicinga idėja tampa kūnu – pasirengimas III Pasaulio lietuvių ekonomikos
forumui (PLEF), vyksiančiam šių
metų liepos 2-3 d. Vilniuje, pasiekė
baigiamąjį etapą. Jame dalyvaus per
šimtą užsienio lietuvių ekonomikos
lyderių iš daugiau nei dvidešimties
pasaulio šalių bei Lietuvos.
Į PLEF organizacinį darbą įsitraukė ir savanoriai iš VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų
instituto.
Nepaisant dėl ir Lietuvos neaplenkusio ekonominio sunkmečio
bei dėl to kilusių pasirengimo trukdžių, sutelktos PLEF iniciatorių ir

organizatorių pastangos bei PLEF
dalyvių tikėjimas šio renginio reikalingumu lėmė, jog pasaulio lietuvių
verslo elitą sutrauksiančiam suvažiavimui yra tinkamai pasirengta. Po
septyniolikos metų pertraukos atgaivintas projektas (pirmieji Pasaulio
lietuvių verslininkų suvažiavimai
vyko 1990 m. ir 1992 m.) neabejotinai taps vienu reikšmingiausiu 2009
metų Lietuvos ekonominio gyvenimo įvykių.
PLEF svarba ir aktualumu tiki ir jo dalyviai. „Šis suvažiavimas
yra ypač savalaikis, nes jis taikiai
puoselės ekonomikos dialogą finansų krizės laikotarpyje, kas yra ypač

svarbu Lietuvoje. Pakviesdamas lietuvius iš viso pasaulio į Lietuvą šis
forumas skatins bendradarbiavimą,
atneš patyrimo bei inovatyvių idėjų.
Taip pat šis forumas leis susipažinti
su kitais pasaulio lietuvių lyderiais,
kurie dalijasi tuo pačiu tikslu – visi norime matyti sėkmingą bei klestinčią Lietuvą pasaulinėje ekonomikoje“, – teigia Rokas Beresniovas,
„Eagle Bank“ viceprezidentas, dalyvausiantis PLEF apvalaus stalo diskusijoje „Sprendimai finansų krizės
kontekste Lietuvoje ir pasaulyje“.
Daugiau informacijos apie
Pasaulio lietuvių ekonomikos forumą http://www.plef.lt/ TMID inf.

Dėl ilgalaikės valstybės santykių su užsienio lietuviais strategijos

PLEF dalyvaus per šimtą užsienio lietuvių, verslo ir ekonomikos lyderių
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Adolfo Šapokos atminimo įamžinimas
Kanadoje leidžiamas savaitraštis „Tėviškės žiburiai“ mini 60-ies metų jubiliejų.
Pirmasis laikraščio vyr. redaktorius buvo žymusis istorikas, pirmosios lietuviškosios
istorijos autorius Adolfas Šapoka, kilęs iš Utenos krašto. Utenos Adolfo Šapokos vidurinė mokykla domisi šio žemiečio gyvenimu, bendrauja su jo palikuonimis. PL, minėdamas Kanados lietuvių laikraščio sukaktį, nutarė pagerbti jo redaktorių ir kreipėsi į
mokytoją Birutę Kairienę, prašydami papasakoti, kaip žemiečiai rūpinasi A. Šapokos
atminimo įamžinimu.

ADOLFAS ŠAPOKA
Kaip buvo „atrastas“ A. Šapoka
Prasidėjus atgimimui Lietuvos
kraštotyros draugijos Utenos skyrius
ir Utenos rajono Naujasodžio kolūkio valdyba pradėjo domėtis Adolfo
Šapokos gyvenimu ir veikla. 1990
m. gruodžio 27 dieną Grybelių kaime Šapokų sodybos vieta įrašyta į
saugotinų istorijos objektų sąrašą
(paminklo teritorija – 0, 45 ha, reguliuojamo užstatymo zona – 2, 8 ha).
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1991 m. „Utenio“ laikraštyje
prasidėjo diskusija, kaip turėtų
būti įamžintas
žymaus istoriko
atminimas. Pirmiausia
buvo
nutarta Grybelių kaime, Adolfo Šapokos gimtinėje, pastatyti
paminklą. Kolūkio iniciatyva
Utenos žemės
ūkio valdybos
specialistų pagalba padarytas
paminklo teritorijos planas.
Utenos
rajono vykdomasis komitetas 1990 m. paskelbė konkursą
„Dėl Adolfo Šapokos gimimo
vietos įamžinimo“. Visi konkursui pateikti darbai buvo
eksponuojami
Utenos kraštotyros muziejuje 1991
metų birželio 10-liepos 11 dieną.
Konkurse dalyvavo penki autoriai:
Osvaldas Šumskus, Eligijus Bernotas,
Stasys Karanauskas, Edvardas Zitikis
ir Pranas Kaziūnas. Parodą aplankė ir
atsiliepimus parašė 218 žmonių. Lankytojų simpatijas pelnė Eligijaus Bernoto pasiūlytas paminklo maketas,
tačiau buvo nuspręsta statyti Prano
Kaziūno siūlomą stogastulpį.
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Lietuvos kraštotyros draugijos skyrius kreipėsi į Utenos gyventojus: „Tautinio atgimimo banga
palietė kiekvieną rajono žmogų, nesvarbu, kuo ir kur jis dirba ar mokosi. Anksčiau mažai žinojome ir dabar ne ką daugiau žinome apie įžymius žmones, kilusius iš šio krašto.
Daugelis uteniškių tik šiais
metais iš laikraštyje „Komjaunimo
tiesa“ spausdinto straipsnio „A. Šapoka – vertėjas?“ sužinojo, kad istorikas Adolfas Šapoka gimė ir augo
Grybelių kaime, kad jis buvo ne tik
istorikas, Lietuvos istorijos redaktorius, bet ir vertėjas, darbštus, talentingas mokslininkas, daug nusipelnęs Lietuvai savo veikla. Ilgą
laiką jo pavardė buvo nepelnytai užmiršta, jo knygos buvo bibliografinė retenybė. Ir štai sulaukėme, kada
atspausdinta knyga „Vytautas Didysis“, „Lietuvos istorija“, kurias turėsime beveik visi ir saugosime kaip
didžiausią turtą.
Mūsų, Utenos krašto žmonių,
kilni misija būtų įamžinti istoriko
Adolfo Šapokos atminimą jau tradiciniu tapusiu paminklu – stogastulpiu, kurį sutiko padaryti liaudies
meistras Stasys Karanauskas. Paminklo atidengimo iškilmėms bus
atlietas medalis ir išleistas biuletenis.
Kviečiame Jus prisidėti, kad
šis sumanymas būtų įgyvendintas, ir
simboliškai paaukoti paminklo statybai, kiek kas galite. Tai bus konkretus darbas savo rajonui”.
1993 m. rugpjūčio 18 d. įvyko stogastulpio atidengimo iškilmės
Adolfo Šapokos gimtinėje Grybeliuose. Čia susirinko Grybelių, ap-

tėvynėje

linkinių kaimų, Utenos miesto gyventojai. Atvyko Adolfo Šapokos
giminės, Lietuvos Seimo nariai –
Vytautas Landsbergis, Saulius Šaltenis, kiti svečiai iš Vilniaus, rajono
savivaldybės atsakingi darbuotojai.
Lietuvos Seimo narys, Tėvynės sąjungos pirmininkas Vytautas
Landsbergis sakė:
„Veikalas „Lietuvos istorija“,
kurio dalį parašė Adolfas Šapoka ir
visą suredagavo, išleido į gyvenimą,
tapo mūsų tautos dvasiniu reiškiniu.
Taip laikui bėgant susiklostė, kad
šiandien turime visiems suprantamą sąvoką „Šapokos istorija“. Kaip
iš istorijos gelmių atėjo sąvokos „J.
Basanavičiaus „Aušra“, V. Kudirkos sąjūdis, M. Krupavičiaus žemės
reforma, taip ir ši sąvoka tapo visų
mūsų savastimi“.
Lietuvos istorijos instituto direktorius Antanas Tyla sakė: „Yra
daug knygų. Bet yra tautos knygos,
be kurių gali būti lengvai pažeidžiamas tautos gyvybingumas. Tokia
knyga yra ir bus Adolfo Šapokos istorija“.
Respublikos kultūros ir švietimo ministro pavaduotojas Vytautas Balčiūnas: „Kultūroje svarbu ne
tik knygos, žymūs istorijos veikalai,
bet ir gimtieji takai, vietos, kur prasidėjo didelio žmogaus gyvenimas,
iš kur buvo išeita į pasaulį, tad labai
malonu, kad šiandien ši vieta taip
iškilmingai paženklinama. Adolfo
Šapokos dukterėčia Roma Grinbergienė rašė: „Ar buvo kada nors šitiek žmonių į Grybelius susirinkę?
Net žilagalviai šio kaimo gyventojai
sakė: ne, šitiek tai jau tikrai niekada
nebuvo. Žmonės iš kitų kaimų suėjo
lauko takais ir takeliais, tolimesni svečiai suvažiavo automobiliais,
miestiečiai iš Utenos – autobusais,
visi į tą pačią vietą. Ten, kur kadaise
stovėjo Šapokų namai. Tų namų dabar nėra nei žymės. Iki sekmadienio
tik medžiai ir vyresni žmonės liudijo
jo buvimo vietą. Nebėra nei Adolfo
Šapokos gimdytojų, nei jo pačio, ten
pat šią vasarą, liepos 23 dieną, mirtis
netikėtai išsivedė į anapus ir jo vienturtę dukrą daktarę Aldoną Šapokaitę Šipelis, prieš trejetą metų palai-

ADOLFO ŠAPOKOS ANŪKĖ LIANA (DEŠINĖJE) GRYBELIŲ
dojusią savo mamą, Adolfo Šapokos
žmoną, taip pat Aldoną. Laimė, mirtis negali išsinešti žmonių darbų, o
laikas ištrina iš atminties ne visus ir
ne viską. Istorikas Adolfas Šapoka
nepamirštas, jo darbai tebegyvena,
tai buvo labai aiškiai matyti ir girdėti tą saulėtą sekmadienio pavakarę, kai žmonės susirinko į Grybelius paženklinti vietos, kur Adolfas
Šapoka gimė, iš kur išėjo į pasaulį
ir žmones. Nuo šiol šią vietą žymi
įspūdingas stogastulpis, kurį sukūrė
liaudies meistras Pranas Kaziūnas.
Ąžuolą meistrui Dubingių miškuose
surado Utenos urėdijos vyrai. Statė ir paminklą tvarkė AB „Utesta“,
Utenos valstybinės kelių statybos ir
melioracijos statybos valdybos žmonės, kiti savanoriai, kuriuos sutelkė
A. Šapokos statybos komitetas, vadovaujamas Arūno Telksnio.
Tą saulėtą pavakarę Grybeliuose dainavo A. Driuko vadovaujamas tremtinių ansamblis. Stogastulpį pašventino ir kalbą pasakė Utenos
dekanas P. Adamonis. Stogastulpio
meistras Pranas Kaziūnas pasiūlė
sunešti po rąstą ir šalia stogastulpio
atstatyti Šapokų namus“.
1996 m. Utenoje pradėjo veikti mokykla gimnazija. „Utenio“ laikraštyje prasidėjo diskusija, kokiu
vardu pavadinti naują mokyklą. Pateikiame keletą nuomonių:
„Kaip turi būti įamžintas is-

KAI ME .

1997 M.

toriko atminimas. Reikia didžiuotis, kad šis tautos sūnus kilęs mūsų
krašte. Prieš tvirtai nusprendžiant
istoriko įamžinimą Utenoje, reiktų
pirmiausiai pasitarti su išlikusiais
giminėmis Lietuvoje ir Kanadoje.
Manyčiau, Utenos 8 vidurinė mokykla-gimnazija turėtų būti verta šio
garbingo žmogaus vardo. Utenoje
vertėtų vieną miesto gatvę pavadinti Adolfo Šapokos vardu, o gimtuosiuose Grybeliuose įkurti muziejų“.
(Algirdas Garunkštis, istorikas).
„Esame laisvi. Vis daugiau ir
daugiau iš užmaršties išnyra mūsų
valstybės gyvenimo puslapių, įvykių, žmonių. Tokių žmonių, kurių
vardus būtina įamžinti. Kaip nepritarti pasiūlymui, kad žymaus mūsų
krašto istoriko Adolfo Šapokos vardas būtų suteikiamas jauniausiai mūsų miesto mokyklai-gimnazijai?
Mes, kurie vidurinę mokyklą
baigėme tarpukario laiku, Lietuvos
istorijos mokėmės tik iš Adolfo Šapokos redaguoto istorijos vadovėlio.
Pats istorikas knygos įvade rašė, kad
„…medžiagos paskirstymas ir dėstymas daugiau taikomas mokyklos reikalui“. Laikant gimnazijos baigiamuosius egzaminus, Lietuvos istorijos egzaminui pasiruošti buvo skirta
net penkios dienos. Stengėmės labai
rimtai. Nei vienam dalykui neturėjome tiek daug laiko. Žinoma, taip
turėjo būti.
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tėvynėje

Netekus nepriklausomybės,
šią storą, labai reikalingą knygą teko
padėti spintoje giliau. Mokykla nedaug galimybių turėjo mokinius supažindinti su mūsų valstybės tikrąja
praeitimi. Vis dėlto žinojome, kad
buvo mokinių, kurie namuose paskaitydavo tėvų ar senolių išsaugotą
Adolfo Šapokos istoriją. Tai mokytojus džiugino. Kai pradinių klasių
mokytoja, skaitydama vadovėlyje
esantį straipsnelį „Mano tėvynė –
TSRS“, stengėsi paaiškinti, kas yra
mūsų tėvynė, mažas mokinukas pasakė: „Man mama aiškino, kad Lietuva labai seniai buvo tokia didelė,
jog siekė net Juodąją jūrą, mokytoja
paglosčiusi berniuką, širdy džiaugdamasi, patarė dažnai su mama pasikalbėti. Tai buvo, šiandien gi esame
laisvi, ir istorinei tiesai kelias atviras.
Norisi palinkėti besimokančiam jaunimui, kuris turės kurti mūsų šalies ateitį, greta kitų dalykų
gerai pažinti Lietuvos praeitį. O tai,
kad norima vieną iš Utenos miesto
mokyklų pavadinti įžymaus istoriko
vardu – gražu ir teisinga“. (Elzė Arlauskienė, mokytoja pensininkė).
„Visa širdimi palaikyčiau
gimnazijos mokytojų ir mokinių
svajonę, kad mokykla vadintųsi
Adolfo Šapokos vardu, ir ne todėl,
kad kažkam malonu baigti Adolfo
Šapokos gimnaziją, kažkam malonu
dirbti Adolfo Šapokos gimnazijoje.
Ne! Garbingas vardas tai ne tik apdovanojimas – tai greičiausiai atsakomybė ir sunkus kasdienis darbas:
reikia rūpintis garsiojo globėjo atminimu, iki kruopelytės surinkti jį
dar atsimenančių įspūdžius, saugoti
juos nuo „užmiršimo dulkių“. Jeigu
aš žinosiu, kad Utenoje yra Adolfo
Šapokos gimnazija, žinosiu, kur galiu rasti žmonių, daugiau žinančių
apie šį mokslininką. O kai reikės labai reto kurio nors Adolfo Šapokos
knygos leidimo, žinosiu, kad jis gali
būti Utenos gimnazijos muziejuje“.
(Doc. dr. Vida Kniūraitė).
1997 metais mokyklai suteiktas gimnazijos statusas ir daug Lietuvai nusipelniusio žmogaus Adolfo

12

Šapokos vardas. Tai buvo padaryta:
Lietuvos Respublikos Utenos rajono
tarybos 1997-05-14 sprendimu „Dėl
Adolfo Šapokos vardo suteikimo“ ir
Švietimo ir mokslo ministerijos kolegijos nutarimu.
Spalio 4 d. vyko istoriko vardo
suteikimo gimnazijai šventė. Atvyko Lietuvos švietimo ir mokslo ministro pavaduotojas Jonas Puodžius,
Utenos rajono meras Edmundas Pupinis, rajono savivaldybės kultūros
ir švietimo skyriaus vedėjas Alvydas
Puodžiukas, vedėjo pavaduotoja Zita
Mackevičienė. Iš Kanados atvažiavo
Adolfo Šapokos anūkė, 26 metų amžiaus, diplomuota architektė Liana
Šipelis, iš Vilniaus – istoriko dukterėčia, „Lietuvos aido“ vyr. redaktorė
Roma Griniūtė, iš Šiaulių – sūnėnas
Algirdas Šapoka. Popietę, prausiamą
lietaus, Utenos gimnazijos mokytojai ir moksleiviai bei svečiai atvažiavo į Adolfo Šapokos tėviškę – Grybelius, prie stogastulpio istorikui atminti. Skamba kanklės ir mokyklos
merginų ansamblio (vadovė Irena
Latonienė) dainuoja „Putinėli raudonasai“ bei kitas lietuvių liaudies
dainas. Moksleiviai visus apdalina
duona – žmonių bendravimo ir sutarimo simboliu. Per rankas, lietaus
ir vėjo plakama, keliauja žvakelė –
jos čia gęstanti, čia vėl įsiplieskianti liepsnelė simbolizuoja nelengvus
kelius į mokslo aukštumas. Čia pat
iškasamas klevelis, kurį mokytojai,
moksleiviai bei svečiai, sugrįžę iš
Grybelių, pasodino Utenos gimnazijos kieme…
Iš anūkės Lianos Šipelis kalbos: „Mano brolis ir aš neturėjome
garbės ir laimės pažinti savo senelį.
Adolfas Šapoka mirė dar prieš mūsų
tėvų vestuves. Bet jis paliko mums
visiems ne tik savo darbus. Mama
pasakojo, kad jis buvo labai geras,
nuoširdus žmogus. Ji labai gailėjo,
kad mums neteko jo pažinti. Mama
sakė, kad senelis labai mėgo vaikus
ir būtų mums labai patikęs. Mūsų
bibliotekoje liko jo knygos ir naujų,
taip ir neišleistų knygų apmatai. Mes
jau vaikystėje supratome, kad senelis buvo nepaprastas žmogus ir juo
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didžiavomės.
Prieš išvažiuodama į Lietuvą
šį kartą aš daug ką Kanadoje klausinėjau apie Adolfą Šapoką. Visi,
kas jį pažinojo, atsiliepė apie jį labai
gražiai. Sakė, kad jis buvo nepaprastai darbštus, garbingas, linksmas ir
ypač didelis Lietuvos patriotas. Šapokų namai Toronte buvo atviri visiems. Išeivijos lietuviai sueidavo į
juos padiskutuoti, pavakaroti, o neretai užtrukdavo ir iki išnaktų. Sako,
kad senelis, nors ir turėdamas daug
darbo, nepykdavo net ir ant ilgiausiai trukdydavusių svetelių ir tik tada, kai visi išeidavo, sėsdavo prie
savo rankraščių ir darbuodavosi iki
ryto.
Adolfas Šapoka, kaip jums
tikriausiai yra žinoma, buvo Toronte
leidžiamo laikraščio „Tėviškės žiburiai“ redaktorius. Redakcijoje jį taip
pat daug kas lankydavo ir jis kiekvienam surado gerą žodį. Jo darbas
nebuvo lengvas.
Pradžioje redakcija buvo įsikūrusi drėgname, šaltame rūsyje.
Redaktoriams atlyginimas buvo mažas. Bet kai seneliui garsus Pennsylvanijos universitetas pasiūlė profesoriaus vietą, jis atsisakė. Šapoka
buvo įsitikinęs, kad redaguodamas
„Tėviškės žiburius“ bus naudingesnis po pasaulį išblaškytiems lietuviams ir Lietuvai. Visi lietuviai, su
kuriais kalbėjausi Toronte, liudijo:
Adolfo Šapokos pasiaukojimas „Tėviškės žiburiams“ buvo beribis ir
nenuėjo veltui. Laikraštis padėjo neprarasti vilties, kad Lietuva vėl bus
laisva – vienijo lietuvius.
Deja, tas pats laikraštis atimdavo iš Adolfo Šapokos laiką, kurį
jis būtų galėjęs skirti savo didžiajam
pašaukimui – istoriko darbui. Adolfas Šapoka buvo gimęs istoriku. Tai
taip pat patvirtino visi, su kuriais
kalbėjausi. Tai liudija ir jo istoriniai
darbai.
Mūsų šeima dėkinga Utenai
ir uteniškiams, Lietuvos mokslo ir
švietimo ministerijai už Adolfo Šapokos atminties įamžinimą. Tai, kad
jo vardu pavadinta gimnazija, garantuoja, kad jis niekuomet nebus

tėvynėje

pamirštas. Gimnazistai ir mokytojai
perduos jį iš kartos į kartą“.
Savo darbais mokslininkas
sugrįžo į tėvynę
Mokyklos direktorius Minius Žiulys iškėlė idėją gimnazijoje įsteigti Adolfo Šapokos atminimo
kambarį. Tokiai idėjai pritarė mokytojai, mokiniai, visuomenė. Nes istoriko gimtinė, Grybelių kaimas, matyti iš gimnazijos, pavadintos mokslininko vardu, kiemo.
Tokiu bendruomenės sprendimu pasidžiaugė ir Lietuvos Prezidentas, kuris, lankydamasis 1998
m. gimnazijoje, sakė: „Džiaugiuosi,
kad esu mokykloje, kuriai suteiktas
Adolfo Šapokos vardas. Kai 1944 m.
liepos 9 d. ketinome apleisti Kauną,
kadangi Raudonoji armija jau siekė
Kauno priemiesčius, kiekvienas besitraukiantis su savimi ėmė tai, kas
išsaugotina. Ką gi padariau aš? Iš
savo kambario pasiėmiau vienintelę
knygą – Adolfo Šapokos redaguotą
Lietuvos istoriją, suvyniojau ją į tolį,
įdėjau ją į medinę dėžę ir užkasiau ją
prie obels. Man, jaunam gimnazistui, ji buvo labai brangi, aš tikėjau,
kad ją reikia išsaugoti, kadangi maniau greit grįšiąs ir ją atkasiąs. Tas
„atkasimas“ truko 50 metų“. (Iš V.

Adamkaus kalbos).
2001 m. vasario 13 d., istoriko gimtadienio proga, gimnazijoje
atidarytas Adolfo Šapokos atminimo kambarys. Atminimo kambarys
– nuotraukų, straipsnių, atsiminimų
tiltas, jungiantis praeitį su dabartimi.
Simbolinę atminimo kambario atidarymo juostelę perkirpo Utenos rajono meras Jonas Burokas ir Adolfo
Šapokos dukterėčia Danutė Šapokaitė Grinbergienė iš Vilniaus. Šventėje
dalyvavo gausus būrys garsiojo istoriko giminaičių, atvykusių pagerbti
jo atminimo, iš Utenos, Šiaulių, Vilniaus, Alytaus.
Ekspozicija atminimo kambaryje išdėstyta chronologine tvarka: gimtinėje, Panevėžio gimnazijoje, Kauno universitete, Prahoje ir
Stokholme, darbas Kauno ir Vilniaus
universitetuose, Adolfo Šapokos redaguota „Lietuvos istorija“, emigracijoje, „Tėviškės žiburiai“ ir in memoriem.
Atminimo kambaryje sukauptas nemažas istorinis Adolfo Šapokos palikimas. Žurnalų rinkiniai,
kuriuose buvo spausdinti Adolfo
Šapokos darbai Lietuvoje ir emigracijoje „Židinys“, „Naujoji romuva“, „Aidai“. Adolfo Šapokos atminimo kambaryje saugomi istoriko

rašyti laiškai iš Švedijos, Kanados,
nuotraukos, padovanotos giminaičių, straipsniai apie Adolfą Šapoką
periodinėje spaudoje, Grybelių kaimo gyventojų prisiminimai, mokslo
draugų prisiminimai, rankraščių faksimilės. Saugomi svečių padovanoti
suvenyrai, nuotraukų foto albumai,
kuriuose užfiksuoti mokyklos renginiai, skirti Adolfo Šapokos atminimui pagerbti, svečių knyga. Atminimo kambaryje yra saugoma A. Šapokos parašyta istorijos ir visuomenės
mokslo programa, skirta gimnazijoms. Tai paskatino Utenos Adolfo
Šapokos istorijos mokytojus sudaryti individualią programą „Adolfo
Šapokos gyvenimas ir veikla“. Pagal
ją vedamos pamokos gimnazijos pirmų-ketvirtų klasių mokiniams bei
mokyklos svečiams. Atminimo kambaryje sukaupta medžiaga nuolat
naudojama edukaciniame procese.
Kiekvienais metais, vasario 13 dieną, organizuojama konferencija „A.
Šapokos istorinis palikimas“, skirta
istoriko gimtadieniui paminėti, vedamos netradicinės pamokos – susitikimai su įžymiais žmonėmis.
Birutė Kairienė
Adolfo Šapokos gimnazijos
istorijos mokytoja
Utena

UTENOS ADOLFO ŠAPOKOS GIMNAZIJA
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PLB valdyboje

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VALDYBOS
PRANEŠIMAS
apie 2008 m. veiklą bei 2009 m. planus

I. Aplinkos pokyčių apibūdinimas
2008 metais Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės valdyba toliau stengėsi įgyvendinti XII PLB Seimo metu priimtas rezoliucijas (rezoliucijos
– http://www.plbe.org). Daugiausiai
dėmesio skirta Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimo problemoms. PLB valdyba taip pat nuosekliai bandė stiprinti ryšius su Lietuva bei aktyvinti PLB veiklą. 2008
m. įvyko LR Seimo rinkimai, kurie
pakeitė Lietuvos politinį gyvenimą.
Prieš rinkimus PLB ragino visus užsienio lietuvius, kurie turi Lietuvos
pilietybę, atlikti pilietinę pareigą ir
dalyvauti rinkimuose, siuntė kraštų
lietuvių bendruomenėms informaciją apie Lietuvos partijų programines nuostatas, ypač dėl santykių su
užsienyje gyvenančiais tautiečiais.
Įsikūrė naujos kraštų Lietuvių Bendruomenės: Liuksemburge, Islandijoje, Portugalijoje. Šiuo metu LB
įregistruotos 41 krašte. Vyksta pasirengimas lietuvių bendruomenių oficialiam registravimui Meksikoje ir
Egipte. 2008 m. naujoji Lietuvos Vyriausybė priėmė sprendimą reorganizuoti Tautinių mažumų ir išeivijos
prie LR Vyriausybės departamentą,
kurio veikla glaudžiai susijusi su užsienyje gyvenančiais lietuviais.
2008 m. PLB finansinė padėtis nepagerėjo. Nuo pat PLB valdybos kadencijos pradžios tenka spręsti sudėtingas finansines problemas,
ieškoti įvairių būdų leisti „Pasaulio
lietuvį“, užtikrinti PLB atstovybės
veiklos tęstinumą Lietuvoje.
II. Organizaciniai reikalai
2008 m. įvyko trys PLB valdybos posėdžiai, kurių metu plačiai
aptarta daug PLB veiklą liečiančių
klausimų. Vienas posėdis buvo akivaizdinis. Jis įvyko Lietuvoje ir tęsėsi dvi dienas – rugsėjo 10 ir 13
dienomis. Du posėdžiai vyko elektroniniu paštu – 2008 m. nuo balan-
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džio 16 d. iki gegužės 26 d. ir kitas
– nuo spalio 24 d. iki lapkričio 9 d.
Ištisus metus valdybos nariai keitėsi
informacija, nuomonėmis, teikė pasiūlymus įvairiais PLB klausimais.
Birželio mėnesį Valdyba pasiūlė du
narius į PLB Fondo tarybą. Rugpjūčio mėnesį Valdyba patvirtino būsimo XIII PLB Seimo narių skaičių.
Rugsėjo mėnesį patvirtinta PLB valdybos pozicija dėl LR pilietybės.
2008 m. rugpjūčio 10–12 dienomis Trakuose įvyko PLB ir PL
Jaunimo Sąjungos kraštų valdybų
pirmininkų suvažiavimas. Šiame
suvažiavime PLB valdyba taip pat
surengė atskirus posėdžius atskirų regionų problemoms aptarti. LB
kraštų lietuvių bendruomenių pirmininkai priėmė kreipimąsi į Lietuvos
Respublikos Prezidentą, prašydami sudaryti galimybę PLB tinkamai
įsijungti į Lietuvos vardo tūkstantmečio minėjimo renginius ir padėti
pristatyti PLB nueitą kelią Lietuvos
visuomenei. Suvažiavimas ragino
užsienio lietuvius balsuoti LR Seimo
rinkimuose ir 2009 m. vyksiančiuose
Prezidento rinkimuose. Suvažiavimo dalyviai LR diplomatinių atstovybių prašė plačiau skleisti informaciją apie rinkimus ir sudaryti tinkamas galimybes užsienio lietuviams
balsuoti. Pirmininkai ragino užsienio lietuvius prenumeruoti „Pasaulio lietuvį“ ir visokeriopai jį remti.
Jaunimo sąjunga prašė Kraštų valdybų remti Jaunimo kongresą, vykstantį Pietų Amerikoje. Pirmininkai
priėmė rekomendaciją, kad iki 2008
m. pabaigos kraštų bendruomenėse būtina pravesti lėšų telkimo vajų PLB valdybos veiklai ir ryšių su
visomis kraštų bendruomenėmis palaikymui remti. Vykstant Pirmininkų
suvažiavimui Rusija vykdė karinius
veiksmus prieš Gruziją. Pirmininkai
vienbalsiai parėmė Gruziją, ragindami nedelsiant ir besąlygiškai sustabdyti Rusijos karinę agresiją Gruzijos
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atžvilgiu ir išvesti karinius dalinius
iš Gruzijos teritorijos ir oro erdvės,
gerbti Gruzijos teritorinį vientisumą,
jos demokratiškai išrinktus vadovus
ir palikti Gruzijai pačiai spręsti autonominių sričių klausimus. Suvažiavime priimtas rezoliucijas skaitykite http://www.plbe.org
Šiais metais dėl asmeninių
priežasčių iš PLB valdybos pasitraukė 3 Valdybos nariai: dr. Arūnas
Teišerskis – vicepirmininkas finansų
reikalams, Jurga Vidugirienė – vicepirmininkė naujosios emigracijos
reikalams ir Inga Januitytė Lanchas
– vicepirmininkė kultūros reikalams.
Pagal PLB Konstituciją, PLB valdybos nariui nustojus būti Valdybos
nariu, jo vietą ne vėliau kaip per 30
dienų užima daugiausiai PLB Seimo
metu balsų gavęs kandidatas. Tokiu
būdu trys kandidatai – Gabrielius
Žemkalnis, Vitalija Kolesnikova ir
Valentina Loginova tapo Valdybos
nariais. Kadangi PLB finansų būklė
buvo labai prasta, Valdyba nusprendė kooptuoti Saulių Buivį iš Nyderlandų. Jis pagal išsilavinimą yra ekonomistas. Saulius Buivys tapo PLB
valdybos nariu ir Finansų reikalų
komisijos pirmininku. Inga Lanchas
ėjo PLB kultūros reikalų pirmininkės pareigas. Jai atsistatydinus PLB
valdyba nusprendė kooptuoti Leoną
Narbutį. Jis šiuo metu gyvena Lietuvoje, visuomeniniais pagrindais
eina LR Prezidento konsultanto užsienio lietuvių klausimais pareigas,
buvęs aktyvus kultūrininkas. Leonas
Narbutis tapo PLB valdybos nariu ir
perėmė PLB kultūros reikalus. Gabrielius Žemkalnis, gerai išmanantis
PLB organizacinius reikalus, tapo
vicepirmininku organizaciniams reikalams. Valentina Loginova tapo
specialiųjų projektų vicepirmininke,
o Vitalija Kolesnikova perėmė Rytų
kraštų reikalus ir tapo Valdybos vicepirmininke. Birutė Nenartavičiūtė
įsipareigojo likti Rusijos kraštų rei-
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PLB VALDYBOS NARIAI SU LR PREZIDENTU VALDU AKAMKUMI TRAKUOSE VYKUSIAME PLB IR PLJS VADOVŲ SUVAŽIAVIME.
TMID ARCHYVO NUOTRAUKA
kalų valdybos vicepirmininke. Kad
geriau informuoti ir bendradarbiauti
su kraštų lietuvių bendruomenių valdybomis, Valdyba nusprendė išsiųsti
glaustą informaciją apie PLB valdybos posėdžius visoms kraštų LB
valdyboms. Tikimės, kad per PLB
svetainę internete, „Pasaulio lietuvį“, metines ataskaitas bei PLB valdybos posėdžių apibendrinimą bus
artimesnis bendradarbiavimas ir komunikacija su mūsų kraštų lietuvių
bendruomenių valdybomis.
Kai pradėjo kurtis naujos lietuvių bendruomenės, PLB valdyba
reikalavo iš jų pateikti registravimo
dokumentus bei nuostatų nuorašus
(kopijas). Paaiškėjo, kad kai kurių
kraštų lietuvių bendruomenės niekada minėtų dokumentų nebuvo pateikusios PLB valdybai. Naujai paskirtas PLB vicepirmininkas organizaciniams reikalams šiais metais pradėjo
reikalauti iš visų kraštų jų registravimo dokumentų ir veiklos nuostatų.
Tas darbas dar tęsiamas.
III. Švietimo reikalai
2008 m. lapkričio mėn. įvyko
XIV Pasaulio lietuvių mokslo ir kū-

rybos simpoziumas. PLB valdybos
pirmininkė šiame simpoziume pirmininkavo dviems sesijoms: „Valstybė
ir tauta: jų dermė“ bei „Valstybė ir
teisėsauga“. Simpoziumo metu buvo
eksponuojamas PLB skirtas stendas.
Šio renginio organizacinius reikalus
parėmė Tautinių mažumų ir išeivijos
departamentas. PLB valdybos prašymu į simpoziumą atvyko: Jurgita
Matulaitytė iš Šveicarijos, Edita Saaf iš Švedijos, Renata Retkutė iš Anglijos, Jūratė Stanaitytė iš Švedijos,
Marisa Leonavičienė iš Urugvajaus,
Jūratė Caspersen iš Šveicarijos, Živilė Ilgūnaitė iš Anglijos, Zenonas
Jusys iš Vokietijos, Vanda Kazanskienė iš Rusijos, Renata Koerfer iš
Belgijos, Laura Dzelzytė iš Anglijos, Rimas Slavickas iš Kanados,
Arnoldas Pranckevičius iš Belgijos
ir Vytautas Bireta iš Kanados.
Šiais metais mirė du mūsų
šviesūs asmenys – a. a. Vaiva Vėbraitė ir Andrius Šmitas. Abu labai
daug prisidėjo prie užsienio lietuvių
švietimo reikalų.
2007 m. Jūratė Caspersen su
a.a. Vaiva Vėbraite buvo PLB Švie-

timo komisijos paskirtos į lituanistinių mokyklų bendrųjų nuostatų atnaujinimo grupę. Šį darbą jos tęsė ir
2008 m. Jūratė Caspersen priėjo prie
išvados, jog nustatyti visoms lituanistinėms mokykloms bendrus nuostatus yra beveik neįmanoma, nes
kiekviena mokykla dirba pagal savo
sąlygas bei galimybės, o jos įvairiuose kraštuose yra labai skirtingos.
2008 m. balandžio 10-12 dienomis įvyko užsienio lietuvių bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių
kalbos olimpiada. Taip pat balandžio
16–18 dienomis Tautinių mažumų ir
išeivijos departamentas surengė forumą užsienio lituanistinėse mokyklose dirbantiems mokytojams.
PLB valdyba yra ypač dėkinga Jūratei Caspersen už jos sutikimą
PLB vardu parengti Tautinių mažumų ir išeivijos departamento švietimo
programų analizes ir įvertinimus.
PLB atstovas Vasario 16-osios
gimnazijos kuratorijoje Antanas
Karčiauskas informavo PLB valdybą apie padėtį šioje švietimo įstaigoje bei prašė PLB Švietimo reikalų
komisijos pirmininkės ir Valdybos
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pirmininkės pareikšti nuomonę apie
siūlomus kandidatus į gimnazijos direktorius, informavo apie kuratorijos sprendimus. Dėkojame jam už jo
visus darbus Vasario 16-osios gimnazijos labui.
IV. Kultūros reikalai
Kultūros reikalų komisija 2008 m. rengėsi Lietuvos vardo
tūkstantmečio paminėjimo šventėms. Deja, ekonominė krizė privertė atsisakyti daug vertingų projektų.
Naujasis PLB Kultūros komisijos
pirmininkas Leonas Narbutis buvo
priverstas perorganizuoti mūsų indėlį į šias šventes, iš naujo derinti
su Lietuvos įstaigomis pasaulio lietuvių dalyvavimo įvairiuose renginiuose klausimus. Tenka pripažinti,
kad Lietuvos susidomėjimas užsienio lietuvių pasiekimais kultūros srityje ligi šiol buvo labai silpnas.
Kaip anksčiau informavome,
Valdovų rūmai Vilniuje iki 2009 m.
nebus pastatyti. Planuojama surengti
iškilmes, bet ne oficialų jų atidarymą Valdovų rūmų kieme arba Katedros aikštėje liepos mėnesį. Kol kas
PLB įnašas į Lietuvos valstybingumą nėra matomas Valdovų rūmuose,
nors garbės lentelėje bus išvardinti
aukotojai. PLB valdyba prašė kraštų bendruomenių sukurti savo krašto
LB vėliavą. Jos bus vienaip ar kitaip
eksponuojamos Lietuvoje įvairių
renginių metu.
Darius Polikaitis buvo paskirtas atstovauti PLB kaip vadovas užsienio lietuvių chorams, o Rita Karasiejienė – PLB atstove užsienio
lietuvių šokių grupėms.
Daug darbų 2008 m. atliko Jaras Alkis, spręsdamas užsienio lietuvių archyvų išsaugojimo klausimus.
PLB valdyba yra ypač dėkinga Daivai Barzdukienei iš JAV, kuri pravedė apklausą apie užsienio lietuvių
archyvus. Daiva Barzdukienė padarė
išsamų ir puikų pranešimą Kultūros
ir mokslo simpoziume, pateikdama
sukauptą informaciją ir išvadas. Jos
pranešimas buvo atspausdintas „Pasaulio lietuvyje“. Informacija archyvų klausimais buvo pateikta kiekvienai LB Krašto valdybai.
Atlikus apklausą buvo priei-
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ta šių išvadų: reikia sudaryti užsienio archyvų radimo, sutvarkymo ir
išlaikymo planą. Toks planas turėtų
tris uždavinius: 1. Kaip surinkti informaciją apie archyvus, 2. Kaip
juos išsaugoti originaliam pavidale
ir kaip juos išsaugoti skaitmeniniame formate. 3. Kur geriausia tokius
archyvus – tiek originaliame, tiek
skaitmeniniame formate saugoti.
V. Finansai
Nors PLB Konstitucijos 33
straipsnis reikalauja, kad kraštų lietuvių bendruomenių įnašai į bendrą
PLB iždą turi būti ne mažiau kaip 15
procentų tautinio solidarumo įnašo,
tas nebuvo vykdoma. Minėtą įnašą pateikė 2008 m. Rusijos regionų
lietuvių draugijos, Kanados, Australijos, Argentinos ir Baltarusijos lietuvių bendruomenės. Lėšas aukojo
pavieniai asmenys iš Prancūzijos,
Ukrainos, Moldovos, Liuksemburgo, Argentinos. Už 2007 ir dalį 2008
metus lėšas pervedė JAV LB 2008
m. vasaros metu, bet JAV LB valdyba nėra atsiuntusi PLB solidarumo
įnašo už 2007 ir 2008 m.
PLB Fondui prašant PLB valdyba pasiūlė du kandidatus į PLB
Fondo tarybą, kurie buvo paskirti
PLB Fondo tarybos direktoriais. Jais
tapo Horstas Žibas ir Algis Kazlauskas. Šias metais PLB Fondas atsisakė
pravesti lėšų telkimo vajų, tačiau žadėjo padėti kitais būdais – priimant
lėšas, išsiunčiant kvitus aukotojams.
PLB atstovybė Lietuvoje buvo
finansuojama Lietuvių fondo, kuris
yra JAV. Jis taip pat 2008 m. paskyrė „Pasaulio lietuviui“ 3500 dolerių,
Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimui – 7500 dolerių, premijoms Vilniaus vidurinei mokyklai
„Lietuvių namai“ – 1000 dolerių.
Esame dėkingi taip pat Kanados „Talkai“ už skirtą paramą „Pasaulio lietuviui“.
Nors kraštų lietuvių bendruomenių pirmininkai 2008 m. suvažiavime pasiryžo iki 2008 m. pabaigos
pravesti savo kraštų lietuvių bendruomenėse lėšų telkimo vajų PLB
valdybos veiklai paremti, jokių lėšų
PLB iždininkui persiųsta nebuvo.
2009 m. reikėtų siekti suras-
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ti būdų padidinti finansinę paramą
naujai išrinktai PLB valdybai. Norint efektyviai stiprinti LB kraštų
tarpusavio ryšius, būtina rengti daugiau tarpusavio susitikimų, aplankyti tų kraštų lietuvių bendruomenes,
kurioms reiktų organizacinės ir moralinės paramos. Valdybos manymu,
reikėtų tęsti PLB atstovybės veiklą
Vilniuje, kadangi ji užtikrina PLB
valdybos dalyvavimą svarstant Lietuvoje įvairius projektus, programas,
aktualias užsienyje gyvenantiems
lietuviams. Panaikinus PLB atstovybę valdybos nariai ne visuomet
galėtų atvykti į Lietuvą ir dalyvauti
įvairiuose pasitarimuose.
VI. „Pasaulio lietuvis“ ir
svetainė internete http://www.
PLBe.org
2008 m. „Pasaulio lietuvis“
(toliau: PL) buvo redaguojamas Vilniuje (redaktorė Audronė V. Škiudaitė, redakcijos sekretorė Aldona
Jonušonytė), spausdinamas Lenkijos
lietuvių „Aušros“ spaustuvėje Punske. PL platinamas beveik visuose
pasaulio žemynuose. PLB valdyba,
nepaisydama finansinių sunkumų,
priėmė sprendimą tęsti PL leidimą,
tikėdama, kad šis leidinys užsienyje gyvenantiems lietuviams dar yra
reikalingas. 2008 m. „Pasaulio lietuvio“ leidybai solidžią paramą skyrė Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie LR Vyriausybės.
Dauguma prenumeratorių tradiciškai yra JAV. 2008 m. buvo parengti
projektai, kreiptasi paramos leidybai
į Lietuvių Fondą, Tautinių mažumų
ir išeivijos departamentą ir kt. PLB
kraštų lietuvių bendruomenių pirmininkų suvažiavimo metu Valdyba
ragino kraštų lietuvių bendruomenes
populiarinti šį leidinį, skatinti savo
narius jį prenumeruoti, kitokiu būdu
paremti. PL turinys buvo skelbiamas
internete (http://www.PLBe.org).
Aktualios ir svarbiausios PLB
valdybos ir LB kraštų naujienos buvo skelbiamos internetinėje svetainėje http://www.PLBe.org. Svetainės kūrėjas ir administratorius yra
Sigitas Birgelis iš Punsko. Šioje
svetainėje galima rasti svarbiausią
nukelta į 20 psl.
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PLB valdybos Visuomeninių reikalų komisijos
2008 m. ir 2009 m. veiklos ataskaita
Komisijos pirmininkė Regina Narušienė

REGINA NARUŠIENĖ
I. Ryšiai su tauta. Pilietybė
Po 2006 m. lapkričio 13 d. LR
Konstitucinio Teismo nutarimo Pasaulio Lietuvių Bendruomenė daug
pastangų dėjo sprendžiant Lietuvos
pilietybės išsaugojimo klausimus.
Šiame nutarime buvo pažymėta, kad
buvęs Pilietybės įstatymas prieštarauja Lietuvos Konstitucijai. Nors
PLB nesutiko su šiuo sprendimu ir
viešai išreiškė savo nuomonę, Konstitucinio Teismo nutarimas turi būti
vykdomas.
2006 m. gruodžio 20 d. ministras pirmininkas Gediminas Kirkilas sudarė darbo grupę išnagrinėti
klausimus, susijusius su Lietuvos pilietybės samprata esamomis Lietuvos valstybingumo raidos sąlygomis
ir pateikti savo rekomendacijas iki
2007 m. vasario 1 d. 2007 m. sausio
19 d. Lietuvos Respublikos Seimas
pasiūlė Lietuvos Respublikos Vy-

riausybei parengti įstatymą ir kitų
teisės aktų projektus dėl Konstitucinio Teismo 2006 m. lapkričio 13 d.
nutarimo įgyvendinimo. Nors PLB
valdybos pirmininkė Regina Narušienė buvo paskirta šios grupės,
kuriai vadovavo Egidijus Jarašiūnas, nare, tačiau ji nebuvo įtraukta
į šios grupės darbus bei sprendimų
priėmimą. Ši grupė pasiūlė užsienio
lietuviams „ypatingo ryšio su Lietuva statusą“. Pasaulio Lietuvių Bendruomenė ir jos valdybos pirmininkė
nesutiko su šiuo pasiūlymu ir pateikė atskirą nuomonę dėl šios darbo
grupės rekomendacijų. Vėliau pats
Ministras Pirmininkas taip pat skeptiškai vertino šios jo sukurtos darbo
grupės pasiūlymus.
2007 m. balandžio 12 d. buvo pateiktas Seimo nario Andriaus
Kubiliaus pirmas pilietybės įstatymo projektas. Jo projektas buvo pagrįstas „lietuvių kilmės“ sąvoka ir su
mažomis pataisomis buvo priimtinas
Pasaulio Lietuvių Bendruomenei,
bet šio projekto rimtesnis svarstymas nevyko.
Lietuvos Respublikos Seimo
valdyba 2007 m. spalio 17 d. sudarė darbo grupę Konstitucinio Teismo
2006 m. lapkričio 13 d. nutarimui
įgyvendinti. Darbo grupės pirmininku buvo paskirtas Seimo narys Arminas Lydeka. Darbo grupę sudarė 18
narių, viena iš jų buvo PLB valdybos
pirmininkė. Darbo grupės sudėtyje
buvo prezidento Valdo Adamkaus
patarėjas, Seimo nariai, Tautinių
mažumų ir išeivijos departamento
direktorius, juristai, Migracijos departamento pilietybės skyriaus vedėja ir kitų organizacijų atstovai. Darbo grupė dirbo intensyviai ir ilgai.
PLB valdybos pirmininkė pateikė ir
savo įstatymo variantą, bet jis buvo
be diskusijų atmestas. 2008 m. vasario mėnesį darbo grupės projektas
buvo pateiktas Seimo valdybai. Ke-

turi šios darbo grupės nariai – Seimo narė Laima Mogenienė, Seimo
narys Gintaras Steponavičius, Tautinių mažumų ir išeivijos departamento direktorius Antanas Petrauskas ir
PLB valdybos pirmininkė Regina
Narušienė pateikė Seimui atskirą
nuomonę, nes šis projektas nesudarė
galimybės NATO valstybėse, Australijoje, Norvegijoje, Šveicarijoje,
Lotynų Amerikoje gyvenantiems
lietuviams bei kitų tautų piliečiams
išsaugoti Lietuvos pilietybę.
Lietuvos Respublikos Seimas
2008 m. birželio 30 d. priėmė papildytą pilietybės įstatymą įtraukiant
NATO valstybių piliečius, kurie galėtų išsaugoti Lietuvos pilietybę.
Balsavime dalyvavo 91 Seimo narys,
balsavo už – 78, prieš – 4 ir 9 susilaikė, t.y. už įstatymą balsavo daugiau
kaip pusė visų Seimo narių. Deja,
šis įstatymas neapėmė visų užsienio
lietuvių. Jis nebuvo labai platus, bet
apėmė didelę dalį užsienio lietuvių.
Tuo metu buvo įmanoma susitarti tik
dėl šių atskirų atvejų. Buvo numatyta ateityje šį įstatymą toliau tobulinti
ir taisyti. PLB valdyba ragino Seimą
šį įstatymą priimti.
Liepos mėnesį Lietuvos Respublikos Prezidentas grąžino Seimo
priimtą įstatymą persvarstyti ir pataisyti. Seimas liepos 15 d. priėmė
Prezidento siūlomas pataisas. Šis
pilietybės įstatymas galios tik iki
2010 m. sausio mėnesio ir naujiesiems emigrantams, įgijusiems kitos
valstybės pilietybę, nesuteikia galimybės išlaikyti taip pat ir Lietuvos
pilietybės.
Ministras pirmininkas Gediminas Kirkilas 2008 m. liepos mėnesį paprašė prof. Valentiną Mikelėną, savo teisės patarėją Remigijų
Merkevičių ir PLB valdybos pirmininkę parengti naują pilietybės įstatymo projektą, remiantis „glaudžiais
ryšiais su Tėvyne“ koncepcija. Toks
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projektas buvo pateiktas Ministrui
pirmininkui rugpjūčio mėnesį, bet
nebuvo registruotas Seime.
Prezidentas Valdas Adamkus
2008 m. spalio 29 d. sukūrė savo
darbo grupę, kuriai pavedė iki 2009
m. vasario mėnesio pateikti išvadas,
kaip tobulinti pilietybės santykius
reguliuojančius teisės aktus. Šiai
grupei vadovavo Prezidento patarėja
Aušra Rauličkytė. Prezidentas pateikė Seimui šios darbo grupės projektą, kuris buvo registruotas 2009 m.
vasario 17 d. Šis projektas vėl atskiria nuo Lietuvos emigrantus, kurie
išvyko po 1990 m. kovo 11d., jiems
siūlant „lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą“, spaudoje vadinamą
„lietuvio korta“. Ta „korta“ ir su ja
susijusios teisės dar nėra apibrėžtos.
Kuriant šį projektą užsienio lietuvių nebuvo prašoma prisidėti. Po šio
projekto įregistravimo Prezidentūra paprašė PLB valdybos komentarų. Pasaulio Lietuvių Bendruomenė,
pravedusi kraštų lietuvių bendruomenių apklausą, pateikė Prezidentui, Ministrui pirmininkui ir Seimo
pirmininkui Pasaulio Lietuvių Bendruomenės poziciją dėl Lietuvos pilietybės išsaugojimo. Kas yra labai
aišku, Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimas yra politinis, ne
teisinis klausimas.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pozicija buvo ir yra tokia:
1.Lietuvos Respublikos Konstitucija garantuoja kiekvienam Lietuvos piliečiui prigimtinę teisę į Lietuvos pilietybę, įgyjamą gimstant.
2.Ši prigimtinė teisė turi būti
išsaugota ir garantuota visiems lietuvių kilmės piliečiams visomis aplinkybėmis, net ir įgijus kitos valstybės
pilietybę.
3.Siūlomi „ypatingo ryšio su
Tėvyne statusas“ ar „lietuvių kilmę
patvirtinantis dokumentas“ vietoje
Lietuvos pilietybės nėra priimtini
užsienio lietuviams.
4.Atitinkamas Pilietybės įstatymo pataisas gali padaryti Seimas
įstatymo numatytu keliu.
5.Užsienio lietuviai neremia
Konstitucijos 12 str. pakeitimo, pa-
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gal kurį siūloma įteisinti neribotą
dvigubą pilietybę ir kuris turi būti
priimamas referendumo būdu.
4.Seimas turi teisę papildyti
Konstitucijos 18 arba 32 str., 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“.
Prie išdėstytos pozicijos buvo pridėtas paaiškinimas, parengtas
PLB valdybos pirmininkės. Tikimės, kad naujas ir geresnis Pilietybės įstatymas bus priimtas Seimo ir
pasirašytas Prezidento iki 2010 m.
pabaigos.
II. Ryšiai su Seimu:
Lietuvos Respublikos Seimo
ir PLB komisija
LR Seimas 2007 m. balandžio
19 d. sudarė LR Seimo ir Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės komisiją. Pagal tos dienos Seimo priimtus
Nuostatus ši komisija tapo nuolatinė
Seimo komisija. Komisijos paskirtis – skatinti Lietuvoje ir užsienio
valstybėse gyvenančių lietuvių bendradarbiavimą, rūpintis abipuse pagalba ir parama, keistis mokslo, kultūros ir kita informacija, Seimui ir
kitoms valstybės institucijoms teikti
pasiūlymus, kurie padėtų stiprinti
valstybingumą ir demokratinių tradicijų puoselėjimą. Komisiją sudaro:
Seimo nariai – po vieną iš kiekvienos Seimo frakcijos, 5 JAV Lietuvių Bendruomenės tarybos išrinkti
atstovai ir 5 PLB valdybos išrinkti atstovai iš kitų užsienio Lietuvių
Bendruomenių. Komisija priima
sprendimus bendru sutarimu. Pirmas
šios komisijos posėdis įvyko 2007
m. spalio 15-19 d. Antras šios komisijos posėdis įvyko 2008 m. gegužės
12-16 d. Šį kartą, kaip ir anksčiau,
vėl dominavo pilietybės klausimai
ir buvo prieita prie išvados, kad siūlomi projektai neišsprendžia dvigubos pilietybės problemos. Komisija
pakartojo ankstesnes rezoliucijas,
kreipdamasi į LR Seimą su siūlymu
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papildyti Lietuvos Konstitucijos II
skirsnio tam tikrus straipsnius, kad
nei pilietis, nei jo palikuonys prieš
savo valią neprarastų Lietuvos Respublikos pilietybės, įgytos gimstant.
Komisija nemažai laiko paskyrė
klausimams, susijusiems su užsienyje gyvenančių Lietuvos piliečių
dalyvavimo Seimo rinkimuose skatinimu, balsavimu internetu, konsulinių paslaugų teikimo užsienio lietuviams gerinimu bei patirtų biurokratinių kliūčių mažinimu. Komisija
svarstė grįžtančių į Lietuvą užsienio
lietuvių vaikų mokymo problemas,
susipažino su ekonominės migracijos reguliavimo strategijos įgyvendinimo priemonių 2007-2008 m.
plano vykdymu, Lietuvos imigracijos politikos principais, Lietuvos piliečių uždirbtų pajamų užsienyje bei
į Lietuvą atvykusių užsienio lietuvių
Lietuvoje gautų pajamų apmokestinumu.
Komisija išklausė pranešimą
apie Lietuvos įvaizdžio formavimo komisijos veiklą, kėlė Lietuvos
kultūros paveldo užsienio valstybėse išsaugojimo klausimus. Taip pat
kreipėsi į Vyriausybę siūlydama užtikrinti glaudų ryšį ir bendradarbiavimą tarp suinteresuotų institucijų ir
lietuvių bendruomenių; ragino skirti
kuo didesnį dėmesį kultūros paveldo užsienyje išsaugojimui bei Sibiro
tremtinių palaidojimo vietų priežiūros programų įgyvendinimui.
Komisijos nariai susitiko su
Valdovų rūmų atkūrimo ir paskirties
klausimų komisijos pirmininku prezidentu Algirdu Brazausku. Jis pritarė PLB siūlymui Valdovų rūmuose
įkurti valstybingumą simbolizuojančią ekspoziciją.
Posėdžių metu susipažinta su
Lietuvos teismų įstatymu ir jau ilgai užtrukusia teismų reforma bei
problemomis. Komisija kreipėsi į
Seimo pirmininką siūlydama prašyti
užsienio ekspertų išvadų dėl šio projekto ir pasiūlymų jį tobulinti.
Kiti Komisijos posėdžiai įvyko 2009 m. balandžio 20-24 d. Vėl
buvo keltas pilietybės išsaugojimo
klausimas. Posėdžio metu priimtas
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rezoliucijas skaitykite svetainėje
http://www.PLBe.org
2008 m. gruodžio 22 d. naujai išrinktas Seimas paskyrė į Komisiją narius – Rimą Baškienę, Saulių
Bucevičių, Paulių Saudargą, Andrių
Šedžių, Dalią Teišerskytę, Oną Valiukevičiūtę, Artūrą Zuoką ir Zitą
Užlytę. Sausio 16 d. Seimas paskyrė
Paulių Saudargą ir Dalią Puškorienę Komisijos pirmininkais. Užsienio
lietuvių atstovai lieka tie patys iki
naujų valdybų rinkimų 2009 m.
III. Ryšiai su Vyriausybe –
Tautinių mažumų ir
išeivijos departamentas (TMID)
2006-2009 m. buvo kuriamos
net keturios strategijos dėl valstybės santykių su užsienio lietuviais.
2008 m. po daugelio pasitarimų su
Tautinių mažumų ir išeivijos departamentu buvo surasta bendra kalba ir
pasiekta gana daug susitarimų:
1.Departamentas veiks per
kraštų lietuvių bendruomenių valdybas ir svarstys pateiktus projektus tik
tuomet, kai jie bus to krašto lietuvių
bendruomenės valdybos patvirtinti.
2.Bendradarbiaus su PLB formuojant esminius nutarimus.
3.Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas rems užsienio lietuvių veiklą partnerystės būdu.
4.Sukurta Ryšių su užsienio
lietuviais koordinavimo ir priežiūros
komisija. Liko dar sukurti komisijos nuostatus – veiklos gaires, atsakomybę ir kompetenciją. Dalyvauti
šios komisijos darbe PLB valdyba
2008 m. birželio 19 d. paskyrė 3 savo atstovus – PLB valdybos pirmininkę Reginą Narušienę, Petrą Maksimavičių ir Dalią Henke.
2008 m. rudenį vyko Seimo
rinkimai ir buvo išrinkta nauja Vyriausybė. Nauja Vyriausybė pateikė
Lietuvos Respublikos Seimui 2008
m. gruodžio 9 d. Vyriausybės programą, kurioje 13 straipsnis teigė,
kad „...iki 2009 m. birželio 1 d. panaikinti Tautinių mažumų ir išeivijos
departamentą prie LR Vyriausybės,
išeivijos reikalų koordinavimą perduoti Užsienio reikalų ministerijai ir

tautinių mažumų reikalų koordinavimą Kultūros ministerijai“. Seimas
pritarė ministro pirmininko Andriaus
Kubiliaus pateiktai programai.
PLB valdybos atstovai susitiko su Vyriausybės atstovais 2009 m.
sausio 12 d. aptarti šį Vyriausybės
sprendimą. Ši programa ir sprendimas buvo sukurtas be konsultacijų
su užsienio lietuviais. Susitikime
dalyvavo ministras pirmininkas Andrius Kubilius, užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas, kiti Lietuvos Vyriausybės pareigūnai ir PLB
valdybos pirmininkė Regina Narušienė, PLB valdybos pirmininkės
pavaduotojas Petras Maksimavičius.
Buvo pasikeista nuomonėmis ir susitarta, kad Užsienio reikalų ministerija pateiks PLB valdybai Vyriausybės
ryšių politikos su užsienio lietuviais
įgyvendinimo projektą. PLB valdyba, gavusi projektą, jį įvertins ir pateiks savo komentarus Ministrui pirmininkui. Buvo sutarta tęsti dialogą,
bandant rasti konsensusą.
Vasario mėnesio pradžioje
Užsienio reikalų ministerija pateikė
savo projektą PLB valdybai. Deja,
šiame projekte trūko konkretumo,
bet PLB valdyba pateikė ministrui
pirmininkui, užsienio reikalų ministrui ir vidaus reikalų ministrui savo
nuostatą apie šį projektą:
1.Sutikome, kad užsienio lietuvių reikalai turi būti atskirti nuo
tautinių mažumų reikalų. XII PLB
2006 m. Seimo rezoliucijoje teigiama:
„Manome, kad tautinių mažumų ir užsienio lietuvių reikalai yra
iš esmės skirtingi. Todėl siūlome
įsteigti atskirą instituciją, įgyvendinančią Lietuvos Respublikos valstybės politiką išeivijos klausimais,
kuri koordinuotų veiklą ir finansavimą, siekiant išlaikyti gyvenančių
lietuvių tautinį tapatumą, sudarant
galimybes jiems integruotis į Lietuvos Respublikos visuomenę. Šios
institucijos veiklą koordinuotų Taryba, sudaryta iš Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės ir Lietuvos Respublikos valstybės institucijų deleguotų
atstovų“.

2.Nuoširdžiai prašėme, kad,
kuriant valstybinius projektus užsienyje gyvenantiems lietuviams, programas įvardinti ne „išeivijos“, bet
„užsienio lietuvių.“
3.Pageidavome, kad Užsienio
lietuvių departamentas liktų prie Vyriausybės ir būtų pavaldus „Užsienio
lietuvių reikalų tarybai“, teigiant,
kad toks statusas pripažįsta trečdalio
tautos svarbą Lietuvos ateičiai. Užsienio lietuvių reikalų koordinavimo
perdavimas Užsienio reikalų ministerijai nėra priimtinas PLB.
4.Pasiūlymas sudaryti „Užsienio lietuvių reikalų tarybą“ prie
Vyriausybės yra priimtinas PLB. Tačiau ypač svarbu yra tai, kad ši Taryba būtų atskaitinga Vyriausybei, jai
pirmininkautų ministras pirmininkas
ir Tarybą sudarytų 8 ministrai ir 8
PLB astovai, kaip buvo siūloma.
Vyriausybės svetainėje 2009
m. kovo 23 d. skaitėme, jog „Vyriausybės pasitarime nuspręsta, jog
būtina skirti žymiai didesnį dėmesį
tautinių mažumų ir išeivijos problemoms, efektyviau, racionaliau panaudoti šiai svarbiai sričiai skiriamas lėšas ir žmogiškuosius išteklius.
Nutarta, jog nuo šiol strateginę politiką formuos Ministro Pirmininko
vadovaujamos komisijos, kurios bus
sukuriamos ir rinksis kiekvienam atskiram iškilusiam klausimui spręsti.
Tiek Užsienio reikalų, tiek Kultūros ministerijose darbą su išeivija ir
tautinėmis mažumomis kuruos viceministrai.{...} Prie Vyriausybės veikiančio departamento teisės ir pareigos išdalijimo būdu bus perduotos
Užsienio ir Kultūros ministerijoms.
Užsienio reikalų ministerijai bus
perduotas užsienio lietuvių reikalų
koordinavimo funkcijos padidinant
pareigybių skaičių iki 10-ties. {....}“
Vėl reikės iš naujo supažindinti naująją Vyriausybę ir jos padalinius su užsienio lietuvių padėtimi,
veikla bei poreikiais. Tikimės, kad šį
kartą tas procesas truks trumpiau.
IV. Užsienio lietuvių dalyvavimas
Lietuvos rinkimuose
Pasaulio Lietuvių Bendruo-
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menė ragino visus Lietuvos piliečius
užsienyje balsuoti Seimo rinkimuose 2008 m. spalio 12 d. Nors tokių
asmenų yra daug daugiau negu apima viena rinkimų apygarda, visi
užsienio lietuviai balsuoja vienoje
vienmandatėje rinkimų apygardoje
– pirmojoje Naujamiesčio. Kadangi
mums visiems rūpi Lietuvos ateitis,
pravedėme partijų apklausą. Prašėme jų trumpai atsakyti į 5 klausimus:
1.Koks Jūsų partijos požiūris
Lietuvos pilietybės klausimu ir kaip
siūlote būsimame Seime šią problemą spręsti?
2.Kokį modelį siūlote dėl bendradarbiavimo su užsienyje gyvenančiais lietuviais?
3.Kokias būdais siūlysite
spręsti užsienyje gyvenantiems LR
piliečiams vis dar iškylančias problemas, susijusias su pasų išdavimais ir keitimais, dokumentų legalizavimu, civilinės metrikacijos aktų
apskaita Lietuvoje ir pan.?

4.Kaip Jūs žadate padėti apginti ir paremti mūsų tautiečius, gyvenančius etninėse žemėse?
5.Kaip ketinate pažaboti korupciją?
Gavus atsakymus iš pagrindinių partijų, susumavome ir įvertinome jų programas, liečiančias
užsienio lietuvius, ir informavome
kraštų bendruomenes bei spaudą.
Bandėme pranešti, kaip ir kur užsienio lietuviai galės balsuoti. Gavome
skundų iš užsienio lietuvių, kad buvo per mažai vietovių, kur buvo galima balsuoti ir mažai informacijos
iš Lietuvos atstovybių. Pateikėme
šiuos nusiskundimus Užsienio reikalų ministerijai ir Lietuvos atstovams
užsienyje. Ateinantiems rinkimams
žadama, kad bus daugiau balsavimo
vietų.

atkelta iš 16 psl.
informaciją apie PLB istoriją bei nūdienos sprendimus, nuotraukų galeriją, naujienas. Daug naudingos informacijos apie PLB taip pat galima
rasti svetainėje http://www.lrs.lt/plb
(PLB skirtą dalį administruoja Virginija Grybaitė).
„Pasaulio lietuvio“ redagavimas, leidimas ir platinimas organizaciniu ir finansiniu požiūriu išlieka
vienas sudėtingiausių PLB valdybos
veiklos uždavinių.
2009 m. reikėtų atlikti „Pasaulio lietuvio“ leidybos organizacinę ir
finansinę analizę. Pastaruoju metu
„Pasaulio lietuvio“ skaitytojų ratas
mažėja, o dėl besitęsiančios finansinės krizės, leidybos, redagavimo ir
platinimo kaštai didėja. Ryšį tarp LB
kraštų būtina stiprinti, tačiau artėjantis PLB Seimas turėtų apsvarstyti
būdus, kaip tai efektyviai užtikrinti.
VII. Sielovados ir Pietų
Amerikos reikalai
Sielovados ir Pietų Amerikos
lietuvių reikalais rūpinosi prel. Edmundas Putrimas. Jis nuolat teikė
paramą toms lietuvių bendruomenėms, kurios susidurdavo su įvairio-

mis problemomis sielovados gimtąja
kalba srityje, rėmė ir padėjo organizuoti Pietų Amerikos lietuvių veiklą, susitikdavo su įvairiuose kontinentuose gyvenančiais tautiečiais,
teikė jiems dvasinę paramą, padėjo
pasirengti ir dalyvauti Marijos apsireiškimo Šiluvoje jubiliejiniuose
renginiuose. Ši veikla neatsispindėjo plačiai žiniasklaidoje, tačiau buvo
nepaprastai reikšminga ir reikalinga.
2008 m. pabaigoje Seinuose ir Punske (Lenkija) įvyko svarbus istorinis
J. E. kardinolo Audrio Juozo Bačkio
vizitas. Jo metu kardinolas Audrys
Juozas Bačkis bei jį lydintis prelatas
Edmundas Putrimas aplankė šiame
krašte gyvenančius lietuvius, susitiko su Lenkijos Katalikų Bažnyčios
hierarchais bei aptarė pačias aktualiausias sielovados problemas.
VIII. PLB valdybos veiklos
2008 m. apibendrinimas
Apibendrinant galima teigti,
kad PLB valdyba 2008 m. stengėsi
nuosekliai įgyvendinti XII PLB Seimo numatytus uždavinius. Ypač aktyvi PLB valdybos veikla pasireiškė svarstant LR Pilietybės įstatymų
naujus projektus bei Tautinių mažu-
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V. Ryšiai su nevyriausybinėmis
organizacijomis
PLB Valdybos pirmininkė da-
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lyvavo ir skaitė paskaitą „Lithuanian Development Agency“ (Lietuvos ekonominės plėtros agentūra) ir
„Vilniaus tarptautinio klubo“ (VIC)
forume „Ką Lietuva gali pateikti savo diasporai ir ką ji gali pateikti Lietuvai“.
Buvo įdomi ir reikšminga
konferencija, kurioje dalyvavo Lietuvos institucijų atstovai, kitų tautų
verslininkai bei ambasadoriai.
PLB Valdybos pirmininkė atstovavo PLB Lietuvos „Šiluvos“ minėjime Vilniuje ir Šiluvoje.
Pasaulio
Lietuvių
Bendruomenė palaiko ryšius su Valdovų
rūmų fondu Lietuvoje, Piliečių santalka, Lietuvos žmonių teisių stebėjimo institutu, Lietuvos universitetais, „Idėjų šaltiniu“, politinėmis ir
įvairiomis nevyriausybinėmis organizacijomis.

mų ir išeivijos departamento reorganizavimo klausimą. Tai stiprino PLB
ir Lietuvos valstybės institucijų tarpusavio dialogą, leido plačiajai Lietuvos visuomenei pristatyti PLB poziciją. PLB išsakyta nuomonė dažnai
buvo cituojama Lietuvos ir užsienio
lietuvių žiniasklaidoje.
PLB valdybos darbą stiprino PLB atstovybės Vilniuje veikla.
PLB atstovybė Lietuvoje vykdė PLB
valdybos pavestus darbus, atstovavo
jai įvairiose Lietuvos institucijose.
Sprendžiant įvairias problemas buvo
palaikomi nuolatiniai ryšiai su svarbiausiomis Lietuvos valstybės įstaigomis. PLB atstovybė koordinavo
visus organizacinius darbus rengiant
PLB kraštų pirmininkų suvažiavimus, rengė ir platino informaciją
apie PLB valdybos sprendimus, pareiškimus ir pan.
2008 m. PLB valdyba sprendė
šiais metais įvyksiančio PLB Seimo
organizacinius klausimus. PLB Seimo dalyviai š. m. liepos mėn. numatys tolesnes PLB veiklos gaires ir
prioritetus.
Regina Narušienė
PLB valdybos pirmininkė

plb fonde

Uždarytas PLB fondas
2009 m. balandžio 25 d. metiniame Pasaulio Lietuvių Bendruomenės fondo (PLBF) direktorių posėdyje po ilgų ir išsamių diskusijų
vienbalsiai buvo nutarta uždaryti
(dissolve) Lithuanian World Community Foundation, kaip nepriklausomą ir savistovią Illinois valstijoje
inkorporuotą ir Michigan valstijoje
papildomai registruotą Pelno nesiekiančią korporaciją (Not for Profit
Corporation). Posėdyje dalyvavo
direktoriai Vytautas Kamantas, Kazys Laukaitis, Milda Lenkauskienė, Juozas Lukas, Jonas Treška, Jr.,
Laima Zavistauskienė ir Horstas
Žibas. Nedalyvavo direktoriai Algis Kazlauskas ir Gražina Liautaud.
Svečių teisėmis posėdyje buvo ir iškeltus klausimus aktyviai diskutavo
bei apie juos kalbėjo teisės patarėjas
advokatas Saulius Kuprys ir Illinois
universiteto prof. dr. Giedrius Subačius. LWCF (PLBF) buvo inkorporuota Illinois valstijoje 1979 m. balandžio 13 d.
Uždarymo darbus per ateinančias savaites ar mėnesius turi atlikti
ir užbaigti PLBF pirmininkas Vytautas Kamantas, iždininkas Juozas
Lukas ir sekretorius Jonas Treška,
Jr. Apie uždarymą pranešta Illinois
įstaigoms (Secretary of State ir Attorney General), gautos reikalingos
formos. Paskutinį pranešimą mokesčių (IRS) įstaigoms ruošia Miles V.
Schmidt CPA, PLC , Tax Planning &
Business Consulting auditorių firma.
Siunčiami pranešimai apie PLBF uždarymą įvairių fondelių gavėjams.
2008 metų pabaigoje PLBF ižde (banke, CD ir investicijose) buvo
196,534 dol. Didžiausios sumos buvo Broniaus Bieliuko vardo stipendijų fonde (Broniaus Bieliuko 50,000
dol. palikimas) ir per Indrę Tijūnėlienę gauti dosnaus Anonimo paaukoti 100,000 dol. įsteigti du atskirus
fondus. Vienas iš jų su 50,000 dol.
suma yra Dieviškojo Kryžiaus fondas I, Kardinolo Audrio Bačkio geriems darbams remti Vilniaus arkivyskupijoje, o antras yra Dieviškojo

Kryžiaus fondas II, vyskupo Rimanto Norvilos darbų paramai Vilkaviškio vyskupijoje. Visų trijų fondų
suma buvo 150,000 dol. ir tie pinigai buvo persiųsti Lietuvių Fondui
juos ateityje tvarkyti pagal aukotojų
pageidavimus ir LF taisykles. Nuo
dabar aukas šiems trims fondams
didinti prašoma siųsti Lietuvių Fondui (Lithuanian Foundation, 14911
127th Street, Lemont IL 60439). Kiti
pinigai buvo išsiųsti pagal aukotojų
iš anksto paskirtus pinigus įvairiems
projektams remti, kaip, pavyzdžiui,
Vasario 16 gimnazijai Vokietijoje,
Pilnų namų bendruomenei Lietuvoje, Lietuvių psichologų projektams
JAV, Valdovų rūmų paramos fondui
Lietuvoje, Lietuvių išeivijos institutui prie Vytauto Didžiojo universiteto Kaune monografijų ir stipendijų
projektams remti, Klaipėdos universitetui ir kitiems panašiems projektams ar mažiems fondeliams.
PLB Valdybai skirtas aukas
prašome ateityje siųsti PLB Valdybos iždininkui (Ramutis Pliūra, 3906
Lakeview Dr, Racine, WI 53403).
JAV LB aukas siųsti JAV LB iždininko adresu, kurį reikia pasitikrinti
www.javlb.org tinklapyje. Panašiai
kaip PLB Fondas ar Lietuvių Fondas, taip ir PLB bei JAV LB organizacijos yra inkorporuotos kaip pelno
nesiekiančios korporacijos (Not for
Profit corporations) Illinois valstijoje, turi laikytis tų pačių įstatymų
bei taisyklių ir turi tokius pačius IRS
nuo mokesčių atleidimus aukotojams.
PLBF direktoriai nutarė, kad
visi PLBF archyvai, knygos ir dokumentai būtų išsiųsti į Lietuvių išeivijos institutą prie Vytauto Didžiojo
universiteto Kaune jų laikymui, saugojimui, tvarkymui, priežiūrai ir vėliau galės būti panaudoti studijoms
apie lietuviškas organizacijas išeivijoje. Su Lietuvių išeivijos institutu
jau susitarta ir trečią gegužės mėnesio savaitę trečdalis tų archyvų išplaukia per „Atlantic Express Corp.“
į Lietuvą, o kelias savaites vėliau iš-

plauks likę du trečdaliai.
PLBF nutarė prašyti PLB Valdybos pirmininkę ir valdybą ateityje
globoti, remti ir rūpintis PLB Lituanistikos katedra Illinois universitete
Chicagoje (The Endowed Chair of
Lithuanian Studies at the University
of Illinois at Chicago). Toks prašymas buvo pasiųstas PLB Valdybos
pirmininkei. Ši Katedra yra amžina
ir ji veiks, nepaisant ar bus lietuvių
„undergraduate“ ar „graduate“ programos. Lietuvių suaukoti ir Illinois
universiteto fondui (University of
Illinois Foundation) padovanoti pinigai yra negrąžinami. Jų uždarbis
kiekvienais metais apmoka ir apmokės Katedroje dirbantį profesorių ir
kai kurias kitas smulkias išlaidas. Ji
negali būti uždaryta ar panaikinta, o tuo pačiu negalima niekam
padovanotų pinigų pasiimti. Prieš
dvejus metus ta 600,000 dol. dovana (Endowment) buvo išaugusi iki
1 mln. 700,000 dol. sumos, bet per
paskutinius metus sumažėjo iki maždaug 1,200,000 dol., nes finansinė
krizė palietė University of Illinois
Foundation investicijas, panašiai
kaip ir kitų fondų. Katedros pirmasis
vedėjas buvo prof. dr. Bronius Vaškelis (1984-1992 ), antroji vedėja
– prof. dr. Violeta Kelertienė (19922008). Prof. Kelertienei išėjus į
pensiją ir 2008 m. išvykus gyventi į
Seattle, WA, katedra šiuo metu dar
neturi jos vedėjo. Illinois universitetas turi jį surasti ir pakviesti. Illinois
universiteto prof. dr. Giedrius Subačius parašė kelis išsamius ir paaiškinančius straipsnius „Drauge“ apie
katedrą, lietuvių bakalauro, magistrų ir doktorantų programų padėtį,
apie panašią kitų tautybių programų
padėtį, nes universiteto vadovybė
dėl lėšų stokos smarkiai sumažino
arba uždaro tautinių mažumų akademines programas.
PLB Fondo vadovai ir talkininkai per 30 metų savanoriškai aukojo savo darbą, apmokėjo savo pačių smulkesnes telefono, pašto ar kelionių išlaidas, patys visada aukojo
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apie PLB Fondą ir Lituanistikos katedrą
galima rasti
pasiskaityti
ir nuotraukas
pamatyti „Kas
yra
Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės Fondas?“
PLB X Seimo leidinyje,
specialiame
„Pasaulio lietuvio“ 2000
m.
rugpjūčio numeryje
(8/370), 80-85
NUOTRAUKOJE IŠ KAIRĖS: PLB FONDO PIRMININKAS VYTAUTAS psl.; ir apie
KAMANTAS, PLB FONDO IŽDININKAS JUOZAS LUKAS, PLB FONDO PLB LituanisSEKRETORIUS JONAS TREŠKA, JR.
tikos katedrą
bei „Kas yra
remiamiems projektams ir džiaugėsi Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
galimybe padėti kitoms organizaci- Fondas?“ specialiame 2003 m. liejoms ar asmenims remti naudingus pos 7-11 PLB XI Seimo leidinyje,
bei reikalingus darbus ar darbelius. 71-76 psl.
Buvo patirta daug iš atskirų asmeApie PLBF uždarymą, lietunų ar visuomenės bei Bendruomenės viškų fondų konsolidavimą ir speciveikėjų ir kai kurių organizacijų ne- fiškai PLBF pinigų pervedimą Liepelnytų bei neteisingų puolimų, kal- tuvių Fondui jau buvo daug diskutinimų, pamokslų, priekaištų, reika- tuota PLBF direktorių posėdyje prieš
lavimų, net ir šmeižtų. Tačiau buvo penkerius metus (2004 gegužės 8
sulaukta žymiai daugiau padėkų ir d.). Tada buvo nutarta eiti prie PLBF
padėta daugeliui organizacijų bei as- uždarymo ir turimų pinigų fonduose
menų įgyvendinti jų rūpimus projek- ar fondeliuose perdavimo Lietuvių
tus be jokios biurokratijos ar kom- Fondui, nes smarkiai mažėjo aukoplikuotų taisyklių. Griežtai laikytasi tojų ir talkinininkų. Nebuvo galima
visų valdžios įstatymų ir reikalavi- rasti norinčių savanoriškai dirbti ar
mų. Kiekvienas aukotojas gaudavo vadovauti. Tačiau kalbant „kas būtų,
padėkos laiškus ir kvitus. Per PLBF jei ....“, dažnai sakant „reikia ieškoti
veiklos 30 metų buvo surinkta dau- ir surasti...“, „kiti tą ir tą padarys...“,
giau kaip trys mln. dolerių iš atsiųs- ir svajojant apie geresnę ateitį prabėtų 15,800 aukų. Tiek padėkų ir kvitų go penkeri metai. PLBF neteko daubuvo išsiųsta aukotojams. Tie gau- gelio senesnių ir nuolatinių rėmėjų,
ti pinigai buvo išmokėti lietuvybės labai sumažėjo aukos, uždarbiai iš
išlaikymui, PLB seimų ir Jaunimo investicijų, o administracinės išlaikongresų paramai, studentų stipen- dos, kaip mokestis auditoriams ir radijoms, Lietuvos universitetų ir Illi- portai valdžiai, paštas, spausdinimas
nois universiteto paramai, įvairiems liko toks pats ar net proporcingai palietuvybės išlaikymo projektams. didėjo. Kritika ir reikalavimai PLB
Atsiprašome už klaidas, dėkojame Fondui buvo viešai kartojami, priuž mums atsiųstus nuoširdžius pa- menama jo atsakomybė lietuvybei
skatinimus ar padėkas.
ir lojalumas aukščiausioms lietuvių
Daug išsamios informacijos instancijoms, nekreipiant tinkamo
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dėmesio į JAV įstatymus. Ateityje
istorija spręs, kas buvo teisinga, ar
ne. Praėjusių metų pabaigoje ir šių
metų pradžioje tos diskusijos pagyvėjo. Neseniai užsidariusio BALFo
direktorių tarybos buvęs pirmininkas dr. Pranas Budininkas draugiškai
padėjo mums, perduodamas jų patirtį ir reikalingus valdžiai pranešimus
uždarant jų korporaciją. Pozityviai
prisidėjo „Drauge“ rašyti dr. Romualdo Kriaučiūno straipsniai apie organizacijų augimą, žydėjimą ir laiką
jų saulėlydžiui ar konsolidavimui.
Turime per daug panašiems tikslams renkančių aukas atskirų fondų
ir organizacijų. Pritariame jų konsolidavimui, kad taip būtų galima sumažinti pasikartojančias administracines išlaidas. Pavyzdžiui, kiekviena
pelno nesiekianti korporacija turi
pildyti visokius pranešimus valdžiai,
mokėti auditoriams už patikrinimus
bei raportus ir t.t. PLBF praktiškai
vykdo tą konsolidaciją.
Viską sudėjus kartu PLBF
pasitinka savo saulėlydį po 30 metų sėkmingo darbo. Esame laimingi,
patenkinti ir džiaugiamės, kad PLBF
direktoriai, vadovai, talkininkai, savanoriškai dirbdami, visi kaip draugiška darbo komanda galėjome daug
padėti PLB, Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungai, kraštų lietuvių bendruomenėms, lietuvių organizacijoms, universitetams, studentams ir
atskiriems asmenims įgyvendinti jų
projektus su daugiau kaip trijų milijonų dol. parama. Už gautus pinigus
didelė ir nuoširdi padėka priklauso
visiems tiems aukotojams – asmenims ir organizacijoms – kurie suaukojo daugiau kaip 3 mln. dol. lietuvybės išlaikymo reikalams išeivijoje
per PLB fondą. Dėkojame lietuviškai žiniasklaidai, kurios redaktoriai
visada informavo, rašė, skelbė bei
rėmė PLBF veiklą, leido kitiems pasisakyti teigiamai ar neigiamai rūpimais klausimais. AČIŪ VISIEMS!
PLB Fondas
Vytautas Kamantas, pirmininkas
Juozas Lukas, iždininkas
Jonas Treška, Jr., sekretorius
Grand Rapids, MI, 2009-05-15
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Lietuvos prezidento rinkimai

AIRIJOJE

Airijos lietuviai LR Prezidento rinkimuose pradėjo balsuoti
gegužės 4 dieną. 10 val. ryto Lietuvos Respublikos ambasados Airijoje
durys plačiai atsivėrė visiems Airijos lietuviams, norintiems pareikšti
savo pilietinę valią. Nors tas pirmadienis Airijoje – valstybinė nedarbo
diena, pirmųjų rinkėjų laukti ilgai
nereikėjo. Per duris įžengė ir netrukus savo valią rinkimuose pareiškė
Airijos lietuvių iniciatyvinės grupės
„Aš esu“ komanda.
„Aš esu“ pastaraisiais mėnesiais Airijos lietuviams skleidė žinią
apie artėjančius LR Prezidento rinkimus bei skatino tautiečius balsuoti.
Grupės ryšių su visuomene atstovė
Rūta Palšauskaitė, mesdama biuletenį į balsadėžę, sakė: „Šiandien – pirmoji diena, kai galima balsuoti ambasadoje. Tikimės, mūsų pavyzdys
paskatins ir kitus Airijos lietuvius
sukrusti bei kuo skubiau registruotis
balsavimui, paštu ar ambasadoje“.
Paklausta, ar nebuvo sunku
keltis ankstyvą pirmadienio rytą,
„Aš esu“ grupės narė Dalia Bulotaitė šypsodamasi pasakojo: „Jei tai būtų eilinis darbo pirmadienis, iš lovos
lipčiau sunkiai, tačiau šįryt kėliausi
dėl kilnaus tikslo ir atvykau čia kartu su visa komanda atlikti savo pilietinės pareigos. Kėlėmės anksti šiandien, tą patį darysime ir per Europarlamento rinkimus“.
Šurmuliuojantys rinkėjai dalijosi mintimis ir viltimis dėl būsimo
Lietuvos Respublikos Prezidento,
diskutavo apie kandidatus, jų rinkimines programas, esamą ekonominę
padėtį, bandė spėti rinkimų rezultatus.
Paskutinė balsavimo diena
– gegužės 17 d. Paklausti, ko tikisi
iš naujojo prezidento, vieni balsuoti
atėję tautiečiai sakėsi daug vilčių neteikiantys, kadangi prezidentas daug
pakeisti negali – jam reikia ir geros
komandos. Kiti teigė laukiantys didelių pasikeitimų vidaus, užsienio
politikos ir ypač – energetikos srity-

ŽYDRŪNO ZALIECKO

AIRIJOS

LIE TU VIUS BAL SUO TI SKATI NAN TI INI CIATY VI NĖ GRU PĖ

PA REIŠ KĖ VA LIĄ

LR PREZIDENTO

RIN KI MUO SE .

se. Jonas Zorys, į ambasadą balsuoti
atvykęs su visa šeima, sakė: „Greitu
metu grįžtame į Lietuvą, tikimės didelių pasikeitimų į gerąją pusę, todėl
balsavome už D. Grybauskaitę“.
Naujausiais duomenimis, iš
visų užsienio lietuvių bendruomenių
aktyviausiai LR Prezidento rinkimuose balsuoja Airijos lietuviai. Iš
viso rinkimams Airijoje užsiregistravo 3725 rinkimų teisę turintys Lietuvos piliečiai, iki gegužės 17d. savo
valią pareiškę buvo 2458 tautiečiai –
dvigubai daugiau nei per praėjusiais
metais vykusius Seimo rinkimus.
Airijos lietuviai balsuoti rinkimuose galėjo dviem būdais: paštu
arba atvykę į LR Ambasadą Dubline. Balsavimui paštu tautiečiai galėjo registruotis iki gegužės 11 d. Ambasadoje balsuoti buvo galima darbo
dienomis dvi savaites prieš pagrindinę rinkimų dieną bei gegužės 17 d.
Rūta Palšauskaitė

„AŠ

ESU “ JAU

NUOTR .

BALSUOJA AIRIJOS LB PIRM. RIDAS
BELIAJEVAS. IEVOS STATKUTĖS NUOTR.
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Airijos lietuviai Europarlamento rinkimams ruošėsi gamtoje

„AŠ ESU“ KOMANDA SU
IEVOS STATKUTĖS NUOTR.

GRU PE EN TU ZIAS TŲ KŪ RĖ

Gegužės 23 dieną iniciatyvinės grupės „Aš esu“ sukviesti žmonės vyko į šalia Dublino esančius
Wiclow kalnus paminėti artėjančių
Europarlamento rinkimų. Išvykos
tikslas buvo kūrybingai pasidalinti
žiniomis apie Europarlamentą ir šauniai praleisti dieną kalnuose su šašlykais, žaidimais ir užduotimis.
Kelios dešimtys entuziastų
atvykę į nuostabų gamtos kampelį kaipmat įsiruošė stovyklavietę.
Nuobodžiauti niekam neteko – „Aš
esu“ komanda buvo paruošusi krūvą
žaidimų Europos Sąjungos tematika. Iškylautojai pasiskirstė interesų
grupelėmis: vieni kepė šašlykus ir
ruošė užkandžius, kiti rinko šakas,
akmenis, lapus ir kitus gamtos siūlomus išteklius meninei instaliacijai
– Europos žemėlapiui, treti įsitraukė
į karštas diskusijas apie kandidatus į
Europarlamentą.
Nors airiškas oras nenuspėjamas, iškylautojus užklupęs lietus
nuotaikos niekam nesugadino ir jam
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EUROPOS SĄJUNGOS

ŽE MĖ LA PĮ IŠ VIE TO JE SU RINK TŲ GAM TOS IŠ TEK LIŲ .

praėjus linksmybės kalnuose tęsėsi
iki pat šeštos valandos vakaro.
Atlikę pagrindinę užduotį –
Europos Sąjungos žemėlapio „statybą“ ant žolės, entuziastai, pasistiprinę šašlykais, tęsė dieną žaisdami
tenisą ir kitus grupinį darbą skatinančius žaidimus. Pasyvesni iškylautojai mėgavosi saule ir grožėjosi
savo pačių sukurtu Europos Sąjungos žemėlapiu, pasinerdami į vis
karštesnes diskusijas.
Į išvyką taip pat buvo pakviesti Airijos lietuvių fotoklubo „Fotomanai“ nariai, kurie ne tik dalyvavo
žaidimuose ir diskusijose, bet taip
pat įamžino visą išvyką savo nuotraukose. Fotoklubo prezidentė Ieva
Sungailaitė labai džiaugėsi „Aš esu“
komandos idėja kūrybingai skleisti
žinią apie Europarlamento rinkimus:
„Dažniausiai apie rinkimus pateikiama informacija būna sausa, ir taip
sunku sudominti skaitytoją ar pašnekovą, tačiau ši idėja nuostabi, mane
iškart sudomino ši išvyka, žaidimai
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ir diskusijos tikrai praplėtė mano
žinias apie Europos Parlamentą. Be
abejo, puikiai praleidome dieną“.
Iškylautojams diena neprailgo ir vakarop visi sotūs, pavargę,
bet laimingi patraukė namo, dauguma iš jų jau apsisprendę, už kuriuos
kandidatus balsuos Europarlamento
rinkimuose. „Aš esu“ grupės koordinatorius Vaidas Šiliauskas dalijosi
įspūdžiais: „Mūsų komanda jau nuo
Seimo rinkimų 2008 spalį sugalvodavo įvairiausių būdų atkreipti rinkėjų dėmesį ir agituoti juos dalyvauti Seimo bei ką tik pasibaigusiuose
LR Prezidento rinkimuose, taigi Europarlamento rinkimai nėra išimtis
– nuobodi agitacija žmonių neveikia, taigi šios išvykos idėja, mano
manymu, buvo puiki ir šios dienos
rezultatai rodo, kad kūrybinga agitacija visad veikia geriau ir susilaukia
daugiau rinkėjų dėmesio.“
Parengė Ieva Statkutė
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Graži Lietuvių Bendruomenės šventė

BALTARUSIJOJE

Gegužės 22 dieną Minske buvo atšvęsta graži data: Baltarusijos
Lietuvių Bendruomenei sukako 15
metų. Graži paauglystė... Į šventę suvažiavo bendruomenės nariai
iš visų Baltarusijos sričių: Gardino,
Vitebsko, Bresto, Mogiliovo, o jau
Minsko lietuviai šventę ruošė. Atvažiavo TMIDo naujas direktorius
A. Daunoravičius ir jo pavaduotoja
Vida Bagdonavičienė, PLB atstovas
Lietuvoje G. Žemkalnis, dalyvavo
vietinės valdžios atstovai, ambasados darbuotojai ir, žinoma, Lietuvos
ambasadorius Baltarusijoje Edminas
Bagdonas. Visi pasveikinom vienas
kitą, atėjo vokiečių diasporos Baltarusijoje pirmininkė Olga Štokman,
kuri taip pat gražiai mus pasveikino. Bendruomenės įkūrėjai, globėjai buvusiai pirmininkei Virginijai
Tarnauskaitei buvo įteikta didžiulė
puokštė baltų rožių už visus jos darbus ir įkvėpimą tai veiklai. Vakarui
baigiantis savo meną parodė folklorinė grupė „Stary Olsa“, kuri groja
tik LDK muziką. Tai buvo galimybė
grįžti į kilmingą praeitį.
Vitalija Palubaitytė Kolesnikova
Baltarusijos LB pirmininkė
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VOKIETIJOJE
2009-04-28 į Hüttenfeldo lietuviškosios Renhofo pilies salę tautiečius ir visus prijaučiančius susirinkti ir vėl pakvietė Vokietijoje
veikiantis Europos lietuvių kultūros
centras (ELKC). Tęsdamas pažintiniu-kultūriniu renginiu „Hallo Litauen!“ sėkmingai pradėtą lietuviškų renginių ciklą, skirtą Lietuvos
vardo minėjimo tūkstantmečiui bei
siekiantį pristatyti Lietuvą užsienyje, autentišką lietuvių kultūrą šį kartą ELKC kartu su Vasario 16-osios
gimnazija sumanė pristatyti renginyje „Rennhof goes Folk!“ Susirinkusieji turėjo galimybę išvysti įvairiose pasaulio šalyse koncertavusį
ir didelį pripažinimą pelniusį liaudiškos muzikos ansamblį „Saulė“ iš
Šiaulių, kuris žiūrovus nudžiugino
pavasariškai nuotaikinga programa.
Į nemokamą koncertą gausiai
susirinkę vokiečiai galėjo pavartyti
įvairių informacinių knygelių, supažindinančių su Lietuva, apžiūrėti
neseniai lietuviškoje Renhofo fotogalerijoje atidarytą Lietuvos menininkų fotografijų parodą „Laiškas iš
Lietuvos“, pasimėgauti lietuviškais
ir vokiškais patiekalais bei po atviru dangumi atsigaivinti lietuvišku
alumi. Na, o sausakimšoje Renhofo pilies salėje dundėjo lietuvaičių
klumpės, žiūrovų akys raibo nuo
kostiumų ir liaudies atributikos įvairovės, o vikrūs šokėjai išjudino ir
šokiui pakvietė net ir pačius vyriausiuosius.
Liaudiškos muzikos ansamblį
„Saulė“ sudaro per trisdešimt Šiaulių universiteto studentų. Nors dauguma jų – pedagogikos studentai ir
tik mėgėjai muzikantai, ansamblio
pasirodymas sužavėjo profesionalumu, nuoširdumu, itin kruopščiai
parengta choreografija bei subtiliomis liaudies dainų aranžuotėmis. Šių
metų pradžioje Vasario 16-osios ir
Šiaulių universiteto gimnazijos pasirašė bendradarbiavimo sutartį, iš kur
ir kilo idėja suorganizuoti šį koncertą ir suteikti jam su Lietuva supažindinantį charakterį.
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„Saulė“ Hüttenfelde

„Ne paslaptis, kad mūsų šalis vis dar apipinta įvairių neigiamų,
dažnai nepagrįstų stereotipų, kuriuos
stengiamės naikinti būtent tokiais
renginiais. Tai jau antrasis tokio pobūdžio koncertas, lydimas audringų
plojimų bei gausos teigiamų atsiliepimų. Stengiamės užsieniečiams pristatyti teigiamas šalies vertybes tuo,
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ką turime gražiausia ir tauriausia –
autentiška lietuvių kultūra, išsaugotu žodžiu, tradiciniu šokiu ir daina.
Kad tai iš tiesų įmanoma, byloja ir
itin pozityvūs straipsniai apie renginį regioninėje vokiečių spaudoje“, –
sakė ELKC direktorius Rimas Čuplinskas.
ELKC inf.

PLB kraš tų ži nios

Vasario 16-osios gimnazijos Talentų vakaras

III

VIE TĄ

TALENTŲ

VA KARE PEL NĖ MO KI NIAI IŠ

Tokį garbingą jubiliejų šventė Marytės Dambriūnaitės Šmitienės
globojama vyskupo Motiejaus Valančiaus moksleivių ateitininkų kuopa. Pirmąjį Talentų vakarą jie suorganizavo tais laikais, kai po pilies
gaisro tokiems renginiams ir vietos
sunku buvo rasti. Reikėjo spaustis,
talpintis valgykloje. Pirmojo Talentų
vakaro sumanytojai buvo Darius Sužiedėlis iš JAV ir Danutė Baltutytė
iš Australijos – jie tą vakarą ir vedė.
Ilgą laiką šis renginys buvo mokinių
labai mėgiamas, nes dauguma jų gyveno bendrabutyje, žiemos vakarai
būdavo ilgi, jaunos galvos, pilnos
visokiausių rimtų ir nerimtų idėjų,
laukė progos pavaidinti, padainuoti,
pajuokauti scenoje. Užtat talentingų atsirasdavo labai daug – vakarai
užsitęsdavo iki trijų valandų ir ilgiau. Programa baigdavosi mokytojų pasirodymu, kurio mokiniai ypač
laukdavo ir jiems karštai plodavo.
Visuose vakaruose, be išimties, su
mokytojais vaidino ir gimnazijos direktorius Andrius Šmitas.

PIETŲ AMERIKOS. MARYTĖS ŠMITIENĖS NUOTR.

Kai mokiniai su tėveliais
ėmė apsigyventi apylinkėse, ateitininkams vis labiau reikėjo raginti,
kviesti dalyvauti tokiame vakare ir
vis sunkiau sekėsi priprašyti.
Šiemet Talentų vakaro programą sudarė 10 pasirodymų. Žiuri
komisija šį kartą buvo labai solidi:
žymi lietuvių liaudies dainų atlikėja Veronika Povilionienė, VLB Romuvos apylinkės pirmininkė Irena
Timpienė, tikybos mokytoja Angela
Parsa, abiturientė Violeta Vičaitė ir
dabar jau studentė, daugelį metų pati
buvusi šio vakaro dalyvė Daina Šmitaitė.
Vakarą vedė Gintarė Dambrauskaitė su kuopos globėja Maryte.
Jos sakė: ateitininkai švenčia, o pasirodymai – tai dovanos jubiliejaus
proga. Tarp pasirodymų jos rodė ekrane nuotraukas iš buvusių Talentų
vakarų. Čia galėjai atpažinti dar mažus savo klasės draugus, dar jaunus
mokytojus, dar tuomet nepagarsėjusius „Skampų“ narius.
Vakaras, kaip įprasta, baigėsi

mokytojų pasirodymu. Kiekvienas
mokytojas ėjo pas gydytoją su įvairiausiais negalavimais: viena mokytoja raiša, kita savaitgaliais jausdavosi Ronaldu Reaganu, dar kitas
mokytojas susiėmęs galvą ir t.t. Po
gydytojos rekomenduotų pratimų visi pasveiko, ramentai išlakstė į šalis,
visi dainavo, kaip kiekviena kūno
ląstelė jaučiasi sveika ir laiminga.
Toliau buvo įvežtas jubiliejinis tortas, prismaigstytas bengališkų
ugnelių. Kuopos globėjai Marytei
Šmitienei įteikta puokštė gėlių, ir visa salė užgiedojo „Ilgiausių metų“.
I vietą žiuri komisija paskyrė
Giuliai Scopelliti už savo pačios sukurtą ir sudainuotą dainą.
II vietą – ypatingam muzikantui Robertui Tarapui, grojusiam be
instrumentų.
III vietą – mokiniams iš Pietų Amerikos ir Loretai Lemkytei su
Lotti Ehret.
Paskatinimo premija skirta
pianistei Ronjai Deschl.
Bronė Lipšienė
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Kvedlinburgas, kur pirmą kartą įamžintas Lietuvos vardas
Pirmą kartą Kvedlinburgo vardas minimas 922 m. karaliaus Henriko I pasirašytame akte. Po Henriko I mirties jo žmona Matilda 936 m. įkūrė Šv. Servacijaus moterų
vienuolyną, kuriame 1008-1030 m. buvo surašyti Kvedlinburgo analai. Juose pirmą
kartą paminėtas Lietuvos vardas. Aplink vienuolyną išsiplėtė gyvenvietė. 994 m. karalius Otonas III Kvedlinburgui suteikė miesto teises. X- XI a. Kvedlinburgas buvo svarbus kultūrinis centras, 1384m. įstojo į Žemutinės Saksonijos miestų sąjungą, 14261477 m. buvo Hanzos narys. 1539 m. miesto gyventojai priėmė liuteronybę.

KVEDLINBURGO ŠV. SERVACIJAUS KATEDRA
MI NĖ TAS L IE TU VOS ( LOT . L I TU AE ) VAR DAS
Praėjusių metų 11 nr. PL jau
rašė apie Kvedlinburgo analų istorines aplinkybes. Šiandien papasakosime turisto akimis pamatytą šį
miestą. Gegužės 3-10 d. į Strasbūrą,
vieną iš Europos Parlamento plenarinių posėdžių vietų, kelionę grupei
Lietuvos piliečių buvo surengęs Europos Parlamento nario V. Landsbergio biuras. Ekskursijų maršrutas,
kuriame teko laimė dalyvauti ir šių
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eilučių autorei, prasidėjo lietuviams
reikšmingame Vokietijos mieste
Kvedlinburge (vok. Quedlinburg).
Kadangi 35 žmonių iš Skuodo, Kupiškio, Kauno ir Vilniaus lydėjo geros vadovės, apie šią ypatingą vietą
sužinojome daugiau negu eilinis lietuvis.
Kvedlinburgas yra išsidėstęs
Harco kalnų masyvo papėdėje, prie
Bodės upės (Saalės intakas), Sakso-
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nijos-Anhalto žemėje, į pietvakarius
nuo Magdeburgo (kuris kažkada buvo Saksonijos sostinė), o po Antrojo
pasaulinio karo atitekęs sovietų įtakos zonai ir buvęs Vokietijos demokratinės respublikos teritorija. 1994
m. Kvedlinburgas buvo įtrauktas į
UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą,
bet ne todėl, kad jis mums yra reikšmingas, o todėl, kad vienas entuziastas nutarė prikelti mieste esančius
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unikalius vadinamojo fechverkinio
stiliaus namus, kurių ten vienų skaičiavimais yra apie 800, kitų – per
1000. Lietuvoje šį statybos būdą mes
vadiname vokišku ir jį galime stebėti Klaipėdos krašte. Tai statybos
būdas, kai iš ąžuolinių rąstų surenčiamas tam tikro pavidalo karkasas,
o stačiakampės ir trikampės angos
užpildomos plytomis (seniausias būdas – išpinant medžio vytelėmis ir
prikrečiant molio masės, sumaišytos su šiaudais). Būtent fechverkinio
stiliaus statiniai, kurių yra išlikusių
iš XIV-XIX a., pirmiausia išgarsino
miestelį. Kai imta juos restauruoti,
pasinaudojus savomis ir Europos lėšomis, į miestelį ėmė plūsti turistai
iš visos Vokietijos. Architektūros paminklų tvarkymas toli gražu dar nebaigtas.
Kitas turistų traukos centras
Kvedlinburge yra buvęs moterų vienuolynas ir Šv. Servacijaus katedra,
kur saugomas vadinamasis Kvedlinburgo lobis. Kuo jis ypatingas?
Antrojo pasaulinio karo metu šią
teritoriją buvo užėmusi amerikiečių
kariuomenė ir vienas gudruolis karininkas, susirinkęs istorines Kvedlinburgo brangenybes, išsiuntė jas į
Ameriką. 1993 m. kvedlinburgiečiai
sužinojo, kad vertybių grobėjui mirus atskiri daiktai iš dingusio lobio
giminaičių yra pardavinėjami Texaso valstijoje, JAV, ir nutarė jį atgauti. Vokietijos valstybė, kuri tuo metu
jau buvo susijungusi, istorines brangenybes įvardijo kaip lobį ir paskyrė
6 mln. markių „radybas“, kurias sumokėjo šeimai, ir taip brangenybes
susigrąžino. Dabar jos yra saugomos Šv. Servacijaus katedroje. Lobis – tai Karolingų kodeksas, Kvedlinburgo evangelija dramblio kaulu
inkrustuotu viršeliu, Henriko I šukos, paauksuota šv. Servacijaus (jo
vardu pavadinta katedra) skulptūra
ir mums galėtų būti įdomus daiktas
– brangenybių dėžutė, inkrustuota
dramblio kaulu, kuri yra pagaminta
tame pat X-XI amžiuje, kaip buvo
rašomas ir metraštis, paminėjęs Lietuvos vardą. Visai galimas dalykas,
kad tą daiktą lietė ir metraštininko,

DĖŽUTĖ

X-XI A. – IŠ KVEDLINBURGO LOBIO – KURIĄ GALĖJO LIESTI
(AR METRAŠTININKO) RANKA, PIRMĄ KARTĄ ISTORINIUOSE
NIUO SE PA RA ŠIU SI LO TY NIŠ KAI ŽO DĮ „L I TU AE “ – L IE TU VA
IŠ

MET RAŠ TI NIN KĖS

o greičiau metraštininkės, kuri rašė
žodį „Lituae“, ranka.
Kvedlinburgo moterų vienuolynas ir Šv. Servacijaus bažnyčia X
a. buvo pastatyta ant smiltainio kalvos kunigaikščio Hernriko I rūmų
vietoje. Šiuo metu senosios statybos
išlikę tik fragmentai, o dabartinių
rūmų pastatai ant kalno statyti vėliau – XVI-XVII a. Pats vienuolynas
1802 m., Napoleono laikais, sekuliarizacijos proceso metu, buvo paleistas, o jo turtas privatizuotas.
Miestas, priėmęs Liuterio tikėjimą, vystėsi apačioje, kalvos papėdėje. Pirkliai ir amatininkai, sutvirtėję ir įstoję į Hanzos sąjungą,
ėmė priešintis vienuolyno abatėms,
glaudžiai susijusioms su imperatorių
gimine (1009 m. vienuolyno abatė
buvo imperatoriaus Otono III sesuo Adelaidė) ir norėjusioms valdyti
miestą. Kurį laiką vyko arši priešprieša tarp vienuolyno ir miesto. Bet
visa tai vyko jau daug vėliau, o kas
vyko čia X a. – tais mums svarbiais
1009 m.?
Kvedlinburgo
vienuolyno
metraštininkė užrašo savo arba įvykių liudytojo amžininko patikinimą

IR TOS

ŠALTI -

lotyniškai: „Šventasis Brunonas, dar
vadinamas Bonifacu, arkivyskupas
ir vienuolis, vienuoliktaisiais savo
atsivertimo metais Rusios ir Lietuvos (lot. Rusciae et Lituae) pasienyje pagonių užmuštas su aštuoniolika
saviškių kovo 9 dieną nukeliavo į
dangų“.
Kai kurie istorikai, remdamiesi kitais šaltiniais, spėja, kad įvykis
atsitiko ne Lietuvoje, o Prūsijoje,
tik Lietuvos pasienyje, bet tai neturi
reikšmės – pasauliui jau buvo pranešta, kad yra toks kraštas Lietuva.
Kiti šaltiniai sako, kad šv. Brunonas
apkrikštijo Lietuvos karalių Netimerą, kuris ir jo gentainiai įtikėjo vienuolio Brunono mokymu. Netimeras
net ketino palikti sostą ir prisidėti
prie Brunono misijos, bet jo brolis,
gyvenantis atskirai, nenorėdamas
to leisti, nužudė ne tik Brunoną, bet
ir 18 jį lydėjusių žmonių. Likusieji
gyvi liudininkai, tarp kurių buvo ir
misionierių iš Kvedlinburgo, grįžo
namo.
Kvedlinburgo metraštis, fiksuojantis Lietuvos vardą, nėra išlikęs, bet yra išlikęs jo nuorašas,
saugomas Drezdeno bibliotekoje.
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vų autoriaus, Prūsijos
mokslų akademijos steigėjo ir jos pirmojo prezidento Gotfrydo Vilhelmo Leibnico ir į Lietuvos istoriją pateko greičiausiai per XIX a. šaltinių rinkinį „Scriptores
rerum Prusicarum“, kurio I tome iš Kvedlinburgo analų buvo atspausdintos tik ištraukos su
1009 m. įvykio fragmentu. Lietuvoje pirmą kartą tą faktą prieš Antrąjį
pasaulinį karą paminėjo
pirmosios lietuviškos istorijos autorius Adolfas
Šapoka, o plačiau 1983
m. aptarė prof. Eduardas
Gudavičius, kas ir davė pagrindo 2009 metus
skelbti Lietuvos vardo
1000-mečio metais.
Šiandien Kvedlinburgas yra gyvas, judrus, turistų knibždantis
miestas (su maždaug 30
tūkst. gyventojų), kuo
galėtų pasinaudoti Lietuva ir lietuviai. Tik
KVEDLINBURGO SENAMIESČIO, SAUGOMO UNESreiktų tokio pat užsispyCO, KULTŪROS PAVELDAS
rusio žmogaus, kaip tas,
Nuorašas 1710 m. buvo publikuotas kuris nutarė atgaivinti Kvedlinburgo
garsiojo filosofo ir įvairių iniciaty- fechverkinę architektūrą ir privertė

iš nuostabos aiktelti visą Vokietiją.
Pasinaudodami Kvedlinburgo populiarumu į jo istoriją galėtume įrašyti ir trečią šio miesto įžymybę – jo
senuosius metraščius, kurie pirmą
kartą paminėjo Lietuvos vardą. Šiuo
metu, deja, ten apie mus beveik niekas nežino. Ekskursijų vadovės pasakoja, kad kažkas iš Kvedlinburgo
muziejaus darbuotojų buvo padaręs
metraščio puslapio su Lietuvos vardu kopiją, bet šiai darbuotojai išėjus
iš darbo šiandien jau vėl niekas nežino apie tą mūsų įžymybę.
Kaip matyti iš turistinių firmų skelbimų, ne viena jų rengia keliones į Kvedlingurbą, bet visi mes
ten vaikščiojame kaip anonimai arba istorijos šešėliai, – niekam nežinomi. O būtent šie metai būtų gera
proga kartu su Kvedlinburgo miesto valdžia surengti kokį triukšmingą renginį, kuris paliktų pėdsaką ir
imtų traukti vokiečius bei kitus europiečius dar ir todėl, kad tai miestas, pirmą kartą paminėjęs būsimąją
didžiąją Lietuvą nuo jūros iki jūros,
tą pačią drąsią Lietuvą, kuri 1990 m.
pralaužė sovietų imperijos geležinę
uždangą.
Kas atvers Kvedlinburgo vartus šiandieninei Lietuvai?
Audronė V. Škiudaitė
Vilnius-Kvedlinburgas

Vokietijoje vyks 7-asis Europos lietuvių krepšinio turnyras
2009 m. rugpjūčio 14 d. Huettenfelde vyks VII Europos lietuvių
krepšinio turnyras. Tai svarbiausias
kasmetinis užsienio lietuviams Europoje skirtas sporto renginys, kuris
suburia gausų tautiečių būrį, skatina
bendradarbiavimą tarp skirtingų užsienio lietuvių bendruomenių, puoselėja lietuvybę ir tautinį tapatumą.
Dalyviai varžysis dėl LR Užsienio
reikalų ministerijos įsteigtos taurės.
Gražia tradicija tapusios žaidynės buvo pirmą sykį surengtos
2002 metais Miunsteryje, Vokietijoje. Praėjusiais metais Airijos sostinėje Dubline vykusiame turnyre pir-
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mąją vietą laimėjo Anglijos „Cambridge“ komanda, finale susirungusi
su Švedijos „Vikingais“.
Iš kitų turnyrų šis išsiskiria
tuo, jog komandoje turi žaisti bent
viena dailiosios lyties atstovė. Be
to, merginos pataikytas metimas iš
dvitaškio zonos yra vertinamas kaip
tritaškis, o taiklus metimas iš trijų
taškų zonos vertinamas net keturiais
taškais. Rungtynės trunka du kėlinius po 10 minučių.
Europos lietuvius suvienijanti krepšinio šventė kasmet vyksta vis
kitoje šalyje. Šių metų turnyrą organizuoja Europos lietuvių kultūros
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centras (ELKC), talkininkaujant Vokietijos Lietuvių Bendruomenės Koelno-Bonnos apylinkės pirmininkei
Ievai Kleinauskas ir Vokietijos „Žalčių“ komandos kapitonui Mindaugui
Jacinevičiui.
Šių metų žaidynės ypač išsiskirs ir tuo, kad turnyro uždarymas
sutaps su rugpjūčio 14-16 dienomis
Huettenfelde vyksiančio Europos
lietuvių roko festivalio „Eurofestivalis 2009“ atidarymu!
Papildomos informacijos apie
turnyrą bei dalyvavimo sąlygas rasite turnyro svetainėje www.eurokrepsinis.net ELKC inf.
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Lietuvos vardo tūkstantmečio minėjimas
Argentinos lietuvių susivienijimo kultūros komisija surengė vieną iš keleto šios svarbios sukakties
minėjimų Argentinoje. Balandžio 19
d. draugijos salėje paskaitą apie Lietuvos vardo pirmą paminėjimą rašytiniuose šaltiniuose, Kvedlinburgo
kronikose (Annales Quedlinburgenses), skaitė Arnaldo Vezbickas.
Paskaitininkas minėjo, kad tų
metų įvykius, aprašytus toje kronikoje, galima skaityti Lietuvos įžengimu į istorinius laikus. Papasakojo
apie tų laikų lietuvių žemių kaimynus ir lietuvių kovas su jais. Kro-

nikoje minimas įvykis, susijęs su
Lietuva (Lituae), yra misionieriaus
šv. Brunono, dar vadinamo Bonifacijum, ir jį lydėjusių misionierių
nužudymas lietuvių žemių ir Rusios
pasienyje. Prieš tai Šv. Brunonas
apkrikštijo lietuvių kunigaikštį Netimerą. Tai įvyko beveik 250 metų
prieš galutinį lietuvių žemių suvienijimą, prieš Mindaugo krikštą, tai
yra prieš Lietuvos valstybės susikūrimą ir vos ne keturis šimtmečius
prieš galutinį lietuvių įsijungimą į
krikščioniškąjį pasaulį (1387 m.).
Paskaitos metu ekrane buvo rodo-

ARGENTINOJE
mos šių įvykių piešinių ir graviūrų
fotografijos.
Šie istoriniai įvykiai domino
klausytojus, kurių buvo susirinkę
tikrai nemažai ir kurie po paskaitos
dar ilgai šnekučiavosi tarp savęs ir
su paskaitininku, pasivaišindami
Kultūros komisijos narių paruoštais
užkandžiais. Minėjimas buvo įdomus ir reikalingas įvadas į kitus šiais
metais Lietuvos, Argentinos ir kitų
kraštų lietuvių rengiamus Lietuvos
tūkstantmečio vardo minėjimo aktus.
Algimantas Rastauskas
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BRAZILIJOJE
Mieli bičiuliai, siunčiu žinutę
su nuotraukomis apie keletą šių metų
Sao Paulo lietuvių kartu švęstų švenčių: pradžioje apie Vasario 16-ąją ir
Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimo – Kovo 11-osios
minėjimą. Kaip visuomet, Brazilijos
Lietuvių Bendruomenė surengė vieną minėjimą vasario penkioliktąją.
Daug mūsų protėvių ainijos
atvyko pagerbti mūsų kūrybingus
ir kultūringus judėjimus. Prisistatė Sao Paulo lietuvių choras, vadovaujamas chorvedžio Audriaus Pauliaus Tataruno, dvi vietinių šokių
ansamblių grupės – „Nemunas“ ir
„Rambynas“, vadovaujami Samiros
Rimkutės ir Sandros Mikalauskaitės
Petroff; skautų grupė „Palanga“, vadovaujama vyriausios skautininkės
Genės Bacevičienės, ir Sao Paulo
vaikų šeštadieninės mokyklos „Žilvitis“, vadovaujamas Andrejos Kasteckaitės, Audros Zizaitės, Giovanos Barios (Dedulionytės) ir Klaros
Rimkutės.
Susirinkusiuosius
gražių
švenčių proga sveikino dabartinis
Sao Paulo Lietuvos Respublikos
generalinis konsulas Rikardas Blagevitch-Blaževičius ir Sao Paulo
organizacijoms – Brazilijos lietuvių
sąjungai, Brazilijos lietuvių katalikų bendruomenei, Brazilijos lietuvių
jaunimo sąjungai bei Brazilijos Lietuvių Bendruomenei atstovaujantys
Algimantas Saldys, Audris Paulius
Tatarunas, Natalija Bária/Dedulionytė, Jurgis Prokopas.
Pradžioje lietuviai susibūrė
savo parapijoje Vila Zelinoje, iškilmingose šv. Mišiose, kurias aukojo
kun. Jonas Delininkaitis, dabartinis
vietinės lietuvių bendruomenės kapelionas. Minėjimas užtruko daugiau kaip penkias valandas, bet visi dalyvavusieji į namus grįžo linksmi ir įsitikinę, jog Sao Paulo mieste
lietuvių kultūra dar kruta, neišnyksta.
Vienoje nuotraukoje matysite
sėdinčius iš kairės: Vytautą Saga-
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Sao Paule lietuvių kultūra dar neišnyko
tauską (Advento metu dažnai krautuvių samdomą vaidinti Kalėdų senelį), Mečį Paleckį, Leonardą Mitrulį (BLB nariai), Praną BlagevitchBlaževičių (dabartinio Sao Paulo
konsulo tėvą), kun. Joną Delininkaitį (Sao Paulo lietuvių bendruomenės
kapelioną) ir konsulą Rikardą Blagevitch-Blaževičių.
Kovo
pradžioje
buvome
išvažiavę į Sao Paulo valstijos pajūrio uostą sutikti „Vienas vardas
– Lietuva – Tūkstantmečio odisėja“
buriuotojų, kurie priplaukė Brazilijos krantus iš kaimyninio Urugvajaus krašto. Su didžiu džiaugsmu mano šeima bei daug Brazilijos
Lietuvių Bendruomenės narių atvyko jų sutikti, nors buvo apsiniaukusi diena. Kovo 7 d. juos atvežėme
susipažinti su mūsų „Lituanikos sodyba“, esančia už 90 km. nuo Sao
Paulo miesto, kur keletas lietuvių
palikuonių yra įsikūrę vasarnamius.
Tenai svečiams buvo surengtas priėmimas su „churrasco“ (šašlyku) – patiekalu su įvairiomis vietinėmis daržovėmis, po to visi iki vėlaus
vakaro šokom sambos ritmu.
Kitą sekmadienį visi Sao Paulo ir apylinkių lietuviai atvyko klausytis įgulos narių pasakojimų apie
jachtos kelionę. Dar kartą vietiniai
lietuviai užpildė seselių Pranciškiečių namus, klausėsi įdomių įgulos
narių istorijų. Išsiskirstėme labai patenkinti.
Dar vienoje nuotraukoje matote mane ir mano devynmetę dukrytę Marcelytę Puodžiūnaitę ant „Ambersail“ jachtos denio.
Šią žinią baigiu mūsų visų
padėkos žodžiais, skirtais Brazilijos Lietuvių Bendruomenės valdybos pirmininkui Jurgiui Prokopui
bei konsului Rikardo Blaževičiui už
jų pastangas čionai priimti „Ambersail“ laivo iš Lietuvos įgulos narius,
kurie mums atvežė geų žinių.
Adilsonas Puodžiūnas
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Kas vieniems – šiukšlės,
kitiems – turtai brangiausi

JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE

Balzeko lietuvių kultūros muziejuje Chicagoje

KARILĖS VAITKUTĖS NUOTRAUKOJE: LIETUVIŲ
STANLEY BALZEKAS IR GROŽVYDA GIEDRAITYTĖ
Dabartinis žodis „muziejus“
kilo iš lotynų kalbos, o į šią kalbą atėjo iš graikų. Graikų kalboje
„mouseion“ reiškė vietą ar šventyklą, skirtą mūzoms – menų deivėms.
Taigi, šioje šventykloje būdavo kontempliuojama apie įvairius menus,
vykdavo filosofinės diskusijos. Pirmuoju tokiu muziejumi galima laikyti graikų filosofo Platono muziejų
Atėnuose.
Vakarų Europoje žodis „muziejus“ buvo atgaivintas XV amžiuje, kai muziejumi buvo pavadinta
Lorenzo de’ Medici kolekcija Florencijoje. Tuomet žodis greičiau apibūdino kolekciją, o ne pastatą. Iki
XVII amžiaus žodžiu „muziejus“
būdavo apibūdinamos įvairių keistų
ar retų daikčiukų kolekcijos. Vėliau

KULTŪ ROS MU ZIE JAUS ĮKŪ RĖ JAS

muziejaus reikšmė tapo panaši į dabartinę – tai pastatas, kuriame saugomi ir viešai eksponuojami žmonijos ir ją supančios aplinkos materialiniai liudijimai. Galima sakyti, kad
seniausias toks muziejus, kuriam
šiuo metu yra per 250 metų, yra Britų muziejus Londone.
Jungtinėse Amerikos Valstijose šiuo metu yra gerokai per penkiolika tūkstančių įvairaus dydžio ir
įvairios paskirties muziejų. Muziejų
kolekcijos – jų dydis ir vertė – priklauso ir nuo muziejaus pobūdžio.
Savaime suprantama, kad aviacijos
muziejuje bus kaupiama su aviacija
susiję eksponatai, o gamtos muziejuje – susiję su gamta. Kadangi Jungtinės Amerikos Valstijos yra imigrantų šalis, nenuostabu, kad čia yra gau-

sybė didesnių ar mažesnių muziejų,
pasakojančių vienos ar kitos tautos
imigracijos istoriją bei pristatančių
jų kultūrą. Vien Chicagos kultūros
sąjunga (Chicago Cultural Alliance)
jungia daugiau nei 25 įvairių tautybių muziejus.
Toks yra ir Balzeko lietuvių
kultūros muziejus. Kas ir kaip kaupiama muziejuje? Atsakius keliais
žodžiais – viskas, kas susiję su Lietuva ir lietuviais. Žinoma, ne visi
eksponatai turi vienodos vertės ir
vienodos svarbos, ne visi tuo pačiu
keliu pateko į muziejų. Didelė dalis
fondų muziejui yra tiesiog padovanojama. Dažniausia, galima sakyti,
trafaretinė istorija yra tokia: skambina antros ar trečios kartos lietuviškai nebemokantys lietuvių imigrantų
palikuonys ir klausia, ar muziejui
nereikią lietuviškų knygų ir įvairių
daiktų, kurie priklausė jų jau mirusiems tėvams ar seneliams. Skambinantieji teigia su malonumu padovanosią tuos daiktus muziejui, nes jų
šeimoms jie nebereikalingi – lietuvių kalbos jie nemoką, todėl skaityti
knygų negalį, o kiti daiktai – suvenyrai, gintarai, drožiniai, juostos ir
panašūs – jiems nėra reikalingi ir, jei
muziejus jų nepriimsiąs, teksią viską
išmesti. Muziejus atsako, kad maloniai visas dovanas priims. Kartais
tokiu būdu yra gaunama ne viena kita knyga ar keli suvenyrai, o ištisos
bibliotekos ir kolekcijos.
Visuomet ypač sušildo asmeninės dovanotojų istorijos. Štai neseniai į muziejų atvyko Chicagoje
gyvenanti Grožvyda Giedraitytė. Pagyvenusi moteriškė su lagaminėliu
rankose atvažiavo autobusu, nes automobilio tikriausiai nevairuoja. Atrakinusi lagaminėlį ištraukė pagalvėlę su užvalkalu, keliolika vyriškų
tautinių kaklaraiščių, kelias juostas,
nukelta į 37 psl.

Balzeko lietuvių kultūros muziejus atidarytas kasdien, nuo 10 val. ryto iki 4 val. popiet.
Adresas: 6500 South Pulaski Road, Chicago, IL 60629. Telefonas: 773-582-6500. Internetinės svetainės adresas: www.balzekasmuseum.org
2009 Birželis - Liepa / Pasaulio lietuvis
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Lietuvis laimėjo tarptautines triatlono varžybas

LUKAS VERŽBICKAS –

NU GA LĖ TO JAS

Šešiolikmečiui
lietuvaičiui
Lukui Veržbickui iš New Lenox,
IL, Lincoln-Way Central gimnazijos
pirmamečiui mokiniui („freshman“),
pergalės įvairiose varžybose dabar
yra dažnas reiškinys. Bet toks laimėjimas, kokį jis pasiekė gegužės 16 d.
Šiaurės ir Pietų Amerikos valstybių
triatlono varžybose Oklahoma City
mieste, buvo pirmasis jo sportinėje karjeroje. Jaunasis lietuvaitis šį
kartą varžėsi „junior elite“ grupėje,
kurioje buvo daugiau nei 50 sportininkų ne tik iš JAV, Kanados, bet ir
Vidurio bei Pietų Amerikos valstybių, kurios į Ohlahoma City atsiuntė
savo geriausius jaunuosius atletus.
Lukas rungtyniavo 16-19 metų amžiaus jaunuolių grupėje. Nemažai
sportininkų už jį buvo trimis metais
vyresni, kas gana daug reiškia tokio
jauno amžiaus atletui.
„Atėjau, pamačiau, nugalėjau...“ Taip galėtų pasakyti L. Veržbickas, varžybose įveikęs daugiau
nei pusšimtį geriausių jaunųjų sportininkų iš kelių dešimčių Šiaurės,
Vidurio ir Pietų Amerikos valstybių.
Mūsų Lukas iš New Lenox, IL, mies-

34

telio Chicagos pašonėje, buvo nenugalimas, nepaisant to, kad tai buvo
jo pirmosios tarptautinio lygio tokio
pobūdžio triatlono, kuris nuo 2000ųjų yra olimpinė šaka, varžybos.
Geriausių rezultatų Lukas pasiekia
bėgdamas (jis kiek anksčiau Bostone sumušė JAV moksleivių 5000 m
rekordą 14:18:42 rezultatu ir nustebino sportu besidominčiuosius), jo
plaukimas ir važiavimas dviračiu dar
nėra taip gerai išvystytas.
Varžybas Oklahoma City lietuvaitis pradėjo 750 metrų plaukimu
ir 20 km važiavimu dviračiu. Į paskutinę rungtį – 5000 m bėgimą – Lukas įsijungė kiek atsilikęs.
„Po kelių kilometrų supratau,
kad galiu laimėti šias varžybas“, –
mums telefonu iš Oklahomos pasakojo pats Lukas, kurio svajonė išsipildė. Įveikęs 5000 m bėgimą per
15:48 min. jis, turėdamas bendrą
58:03 min. laiką, buvo geriausias
tarp daugiau nei 50-ies jaunųjų elitinės grupės sportininkų ir pelnė aukso medalį.
Antrąją vietą iškovojo 19-erių
kanadietis Connor Hammond iš Lon-

Pasaulio lietuvis / 2009 Birželis - Liepa

don, Ontario – 58:29 min. Trečias liko amerikietis Benjaminas Kanute iš
Geneva, IL, su tokiu pat 58:29 min.
rezultatu. Reikia pažymėti, kad Lukas su Benjaminu priklauso tam pačiam „Multisport Madness“ klubui.
Ketvirtą vietą šiose tarptautinėse
varžybose pelnė taip pat kanadietis
Jan Donald iš Ontario provincijos
(58:37 min.), o penktą – Brazilijos
atstovas (59:00 min.)
Nepaisant to, kad šioje jaunių
elitinėje grupėje dalyvavo daugiau
kaip 50 sportininkų, dėmesio centre
buvo jaunasis lietuvis Lukas Veržbickas, kurio Bostone kiek anksčiau
pasiektas rekordinis laikas 5000 m
bėgime atkreipė viso pasaulio sporto
žinovų dėmesį. Nors šį kartą lietuvis
turėjo žymiai sunkesnę užduotį, nes
pradžioje reikėjo varžytis plaukimo
ir važiavimo dviračiu trasose, jo pagrindinė šaka – bėgimas – nedaug
nukentėjo ir 15:48 min. rezultatas
paskutinėje rungtyje – bėgimo takelyje – jam atnešė aukso medalį.
Kalbantis su jaunuoju laimėtoju paaiškėjo, kad jis dalyvaus didžiulės apimties – pasaulio jaunimo pirmenybėse, kurios šį rugsėjį
bus surengtos Australijoje. Taip pat
rugpjūčio mėnesį mūsiškis žada dalyvauti JAV pirmenybėse Colorado
Springs elitinėje grupėje. Kaip sakė Luko treneris ir patėvis Romas
Bertulis, šį kartą sportininkui buvo
apmokėta už kelionę ir išlaikymą.
O ateityje jis bus nuolat remiamas
JAV Olimpinio komiteto kaip vienas
perspektyviausių JAV jaunųjų sportininkų bėgimo ir triatlono srityse.
Taigi jo šeimai atkris daug išlaidų,
kurias iki šiol jai pačiai teko dengti.
Čia reikia dar pridėti, kad jaunasis Lukas yra pažangus mokinys
ir moksle: savo klasėje jis yra vadinamajame „honor“ sąraše. Kadangi
mokslo metai jau baigiasi, tai jis dabar galės daugiau laiko skirti sportinėms treniruotėms.
Edvardas Šulaitis
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Lietuvių kultūros dienos Įsrutyje

RUSIJOJE

Karaliaučiaus krašto lietuvių bendruomenė balandžio 24-26
dienomis Įsrutyje (Černiachovske)
surengė Lietuvių kultūros dienas,
skirtas Lietuvos vardo tūkstantmečio paminėjimui. Šios šventės iniciatoriai – Černiachovsko miesto ir
rajono administracija, Karaliaučiaus
krašto lietuvių kultūrinė autonomija
bei Įsručio lietuvių švietimo, kultūros bei informacijos centras. Karaliaučiaus krašte lietuvių kultūros
dienos vyksta jau penkiolikti metai,
tačiau Černiachovske jos organizuotos pirmą kartą. Ta proga į Įsrutį atvyko daug svečių ir meno kolektyvų
iš Lietuvos bei kitų Karaliaučiaus
krašto miestų. Lietuvių kultūros
dienų atidarymo ceremonijoje sveikinimo kalbas sakė LR Konsulato
Kaliningrade generalinis konsulas

V. Stankevič, Černiachovsko rajono
meras V. Chlimankovas, Karaliaučiaus krašto Lietuvių kultūrinės autonomijos vadovas A.Muliolis.
Po iškilmingo atidarymo ceremonijos lietuviškas žodis, menas ir
muzika pasklido po miesto gatves,
aikštes bei mokyklas. Vietiniai lietuviškos muzikos kolektyvai („Nadruvėlė“, „Gabija“, „Penke vaike“,
„Šeimyna“) koncertavo miesto mokyklose, bibliotekoje, Vilniaus pedagoginio universiteto choras „Ave Vita“ ir Černiachovsko miesto kamerinis choras „Harmonija“ – katalikų
bažnyčioje, Šiaulių krašto tautodailininkai ir Vilniaus „Senamiesčio teatro“ artistai savo meną demonstravo miesto teatro aikštėje. Visi dalyviai ir svečiai po to dar kartą susitiko
baigiamajame koncerte miesto kul-

tūros rūmuose. O tos dienos šventinę programą pabaigė Marijampolės
miesto pučiamųjų orkestro koncertas
ir įspūdingas Vilniaus „Senamiesčio teatro“ ugnies spektaklis Įsručio
pilyje, po kurio šventės šeimininkai visus svečius vaišino tradicine
žuviene. Balandžio 26 d. Lietuvių
kultūros dienų Karaliaučiaus krašte
renginiai persikėlė į Įsručio sporto
aikštę, kur vyko draugiškos Černiachovsko ir Marijampolės miestų futbolo klubų varžybos, bei į Karaliaučių, kur savo pažintį su šiuo kraštu
tęsė Šiaulių tautodailininkai ir „Ave
Vita“ choras. Pastarasis ne tik lankėsi Karaliaučiuje, bet ir surengė dar
keletą pasirodymų L. Rėzos lietuvių
kultūrinėje draugijoje, katalikų bažnyčioje bei lietuviškose mokyklose.

Choras „Ave Vita“ – aktyvus
tarptautinių festivalių, konkursų,
švenčių dalyvis, todėl yra apkeliavęs
bene visą Europą, praėjusiais metais persikėlė per Atlantą ir aplankė
Jungtines Amerikos Valstijas, tačiau
nuolatos puoselėjo viltį aplankyti
kaimynę Rusiją. Svajonės pildosi –
nuo šiol kolektyvas, skelbdamas ilgą
aplankytų šalių sąrašą, galės paminėti ir Rusiją, o tiksliau – Kaliningrado sritį.
Vilniaus pedagoginis universitetas bei choras „Ave Vita“ užmezgė naują pažintį su Rusijos valstybiniu Imanuelio Kanto universitetu.
Būtent šios partnerystės dėka kolektyvas turėjo galimybę dalyvauti lietuvių kultūros dienų šventėse
Kaliningrado bei Įsručio miestuose,
koncertuoti Kaliningrado filharmonijoje.
Padėką už padėtą pagrindą
naujai partnerystei bei kelionės ir
koncertų galimybes choras reiškia I.
Kanto universiteto dėstytojai Violetai Lopetienei. Jau trejetą metų lietuvių kalbą universitete bei 40-ojoje

Kaliningrado gimnazijoje dėstanti V.
Lopetienė pasirūpino ne tik universitetų draugyste, visos viešnagės Kaliningrado srityje metu moteris buvo
puikiausia gide, vertėja, gydytoja,
geros nuotaikos nešėja.
Per keturias viešnagės kaimyninėje Rusijoje dienas choras
„Ave Vita“ koncertavo net šešis kartus. Pirmosiomis išvykos dienomis
kolektyvas aktyviai ruošėsi ir dalyvavo Įsručio miesto lietuvių kultūros dienų renginiuose. Čia koncertuoti teko drauge su kitais vietiniais
lietuvių kolektyvais, taip pat atlikti
bendrą dainą su vaikų ansambliu.
Pasirodymus Įsrutyje stebėjo išties
nemaža žmonių auditorija. Po pasirodymų juos mačiusieji gyrė choro
meistriškumą.
Baigęs pasirodymus Įsrutyje
choras nuvyko į Kaliningrado miestą. Čia choras giedojo mišiose Šventosios šeimynos bažnyčioje, kur rinkosi Įsručio lietuvių bendruomenė,
mieste vyko du koncertai.
Nors visi koncertai kolektyvui buvo labai svarbūs, įsimintini,

juos pranoko valandos su puse trukmės koncertas Kaliningrado filharmonijoje, į kurį susirinko daugiau
nei 200 klausytojų. Kaip teigė choro meno vadovas Kastytis Barisas,
koncertas filharmonijoje buvo jo
svajonės išsipildymas, mat jis 1985
metais, atlikdamas privalomąją karinę tarnybą Kaliningrade, vadovavo
karių ir karininkų vokaliniam ansambliui, su kuriuo koncertavo šioje
filharmonijoje ir nuo seno puoselėjo
viltį vėl joje surengti koncertą su dabar vadovaujamu choru.
Į koncertą susirinkusieji klausytojai negailėjo aplodismentų ir pagyrų chorui. „Klausant jūsų choro
per kūną bėgiojo šiurpuliai, o kaip
išradingai jūs dainoms pritaikote judesius, neįmanoma nesižavėti“, – atviravo į Kaliningradą rusų kalbos tobulinti atvažiavusi vokietė kultūros
studijų studentė Katarina.
Kelios viešnagės dienos netruko prabėgti, atsisveikindamas su
Kaliningrado sritimi choras ištarė
„iki“, tikėdamasis dar sugrįžti.
Vilija Andrulevičiūtė

Choro „Ave Vita“ viešnagė Kaliningrado srityje
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Kulbių šeima Etiopijoje
Ateitininkų žurnale vaikams
„Bitutė“ ir JAV dienraštyje „Draugas“ buvo rašoma apie Kulbių šeimą iš Chicagos apylinkių. Tai mama
Rūta, tėtis Tadas ir penki vaikai: Kovas (14 m.), Lukas (11 m.), Vidas (13
m.), Vasara (8 m.) ir Rytas (6 m.).
Nors vaikų vardai lietuviški, tačiau
jie visi užaugo Jungtinėse Amerikos
Valstijose, o praėjusią vasarą visi
atsidūrė Afrikoje – Etiopijoje. Jie
pasakoja apie šią šalį ir gyvenimą
toli nuo namų.

Mama Rūta. – Keliaudami
rytą į mokyklą ir į darbą, praeiname
pro asilus, ožkas, avinėlius, karves,
viščiukus ir net peslius. Galėtum pagalvoti, kad gyvename ūkyje, bet ne
Etiopijos sostinėje Adis Abeboje.
Mes visi gimę ir užaugę JAV,
o dabar esame čia tam, kad padėtume pasaulio neturtingiems žmonėms
ir patirtume gyvenimą trečiojo pasaulio šalyje. Taip norime praplėsti
savo vaikų akiratį, pasaulėžiūrą. Aš
iki tol dirbau Chicagoje, konsultavimo įmonėje, o čia, Etiopijoje, metus
savanoriškai dirbu vienoje jaunimo
organizacijoje.
Vasara. – Aš lankau trečią
klasę. Mano klasėje yra 34 vaikai,
o mano mokytojas – Ato Behailu.
Kaip ir visi etiopai, jis labai draugiškas. Po pamokų lankau afrikietiškus
šokius, futbolą ir mokausi amharų
kalbos. Čia labai anksti temsta – vi-
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sada apie šeštą valandą. Tada iškart
atšąla, nes Adis Abeba yra įsikūrusi kalnuose, todėl naktį reikia storos
antklodės, kad nesušaltum.
Vidas. – Etiopijoje užsieniečiams neleidžiama lankyti valdiškų
mokyklų, todėl mes einame į tarptautinę mokyklą. Aš esu septintokas. Mano klasės draugai suvažiavę iš įvairiausių šalių: Tanzanijos,
Angolos, Džibučio, JAV, Anglijos,
Kenijos, Italijos, Indijos. Daugelio
čia dirba tėvai. Adis Abeboje yra
daugiau nei 100 ambasadų. Klasėje
mes visi kalbame angliškai, bet kai
vaikai kalba su savo broliais ar sesutėmis, paprastai kalba savo gimtosiomis kalbomis, pavyzdžiui, aš
– lietuviškai. Visoje mokykloje mokosi 450 mokinių, o čia yra tik du tualetai! Nėra nei muilo, nei tualetinio
popieriaus – turi atsinešti savo. Priešingai nei Amerikoje, klasėse sienos
niekuo nenukabinėtos. Yra tik vienas langas, laikrodis ir šiukšlių dėžė.
Mokytis čia nė kiek ne sunkiau nei
Amerikoje, gal tik iš kitų vadovėlių
sunkiau mokytis.
Lukas. – Man labiausiai patinka žaisti futbolą. Praėjusį sekmadienį Etiopijos nacionalinėje aikštėje stebėjome rungtynes. Futbolininkai labai vikriai žaidė ir nuostabiai
valdė kamuolį. Amerikoje bilietas
kainuoja 20 JAV dolerių, o čia vieta
tekainavo 30 JAV centų. Galima nusipirkti bandelių, organizuojama loterija. Dauguma žiūrovų buvo vyrai. Kai
jiems nusibodo žiūrėti į futbolo aikštę,
jie apsisuko ir žiūrėjo į mūsų šeimą.
Žmonės dažnai mus stebi, nes mes kitaip atrodome (turbūt ir elgiamės).
–Kas jus Afrikoje labiausiai
nustebino?
Vidas. – Čia vaikai kitaip žaidžia ir sportuoja. Mes žaidžiame
futbolą su „Saulės“ klubo komanda.
Aikštė purvina, akmenuota, galima
rasti ir gyvūnų liekanų, kaulų, kitokių šiukšlių. Ir nelabai kas ją tvarko. Aikštė yra šalia fabriko ir gatvės,
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tad kartais sunku kvėpuoti užterštu
oru. Per aikštės vidurį eina takas, tad
net kai ką nors žaidžiame, žmonės
vaikšto juo, nekreipdami į mus dėmesio. Kartą net asilus tuo taku parvedė namo ir niekas iš etiopų dėl to
net nenusistebėjo.
Tėtis Tadas. – Mane labiausiai nustebino, kad šis miestas, turintis apie 3–5 milijonus
gyventojų, yra saugus, palyginus
su daugeliu kitų pasaulio didmiesčių. Visoje Lietuvoje gyvena vos
3,5 milijono žmonių, o čia tiek
pat jų telpa nedidelėje sostinėje.
Žmonės čia labai dosnūs ir nori
mums padėti. Nors čia pritraukiame
daug elgetų, prašančių maisto ir visokių kitokių dalykų, yra daug etiopų, kuriems įdomūs kitokie žmonės.
Kartais ateina mokytis anglų kalbos,
kartais tik stebi, kaip mes apsirengę,
o kartais nori tiesiog paliesti mūsų
šviesius plaukus. Yra žmonių, gyvenime nemačiusių svetimtaučių. Malonu, kai prieina koks asmuo su plačia šypsena, garbingai uždeda ranką,
norėdamas paliesti svetimtautį, ir
padėkoja, kad lankome jo šalį.
Rytas. – Mane tai gyvuliai labiausiai stebina. Esu matęs zebrų,
begemotų, krokodilų, beždžionių,
antilopių ir kupranugarių. Jie gyvena atokiai nuo žmonių ir miestų,
tad važiavome jų pamatyti į parkus.
Buvo smagu, kai su Vasara bandėme
pagauti zebrus: labai tyliai slinkome tarp žolių, o du zebrai stovėjo ir
klausėsi žolės šiurenimo ir pabėgo.
Kovas. – Mane stebina, kad
čia viskas kitaip negu Amerikoje.
Namai, maistas, gatvės, gyvuliai,
net kėdės kitokios! Etiopijoje jos
yra labai žemos ir mažos. Daugelis
gatvių tėra purvo takai. Kai lyja, jomis nepraeisi. Už miesto gyvenantys
žmonės dar keliauja arkliais. Maistas čia skanus. Dažnai valgome injerą – toks raugintas blynas ar duona.
Ant jos uždeda mėsos ir daržovių,
tada visi susėdę plėšia blyną, merkia
į mėsos košę ir valgo. Nereikia nei
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lėkštės, nei šakučių, nei peilių.
– Ko labiausiai pasiilgote,
ko trūksta Etiopijoje?
Lukas. – Aš pasiilgau savo šuniuko Zuzos, savo miegamojo ir lovos. Mūsų namas Etiopijoje
yra mažas, todėl dalijuosi nepatogia
viengule lova su savo broliu Vidu.
Dar pasiilgau savo draugų, likusių
Amerikoje. Mūsų mašinos, nes čia
visur vaikštome pėsti ir batai nemenkai nusidėvėję. Bet aš žinau, kad
šitie sunkumai yra maži, ypač kai
palygini savo gyvenimą su vietinių
etiopų, juk kai kurie gyvena gatvėje.
Rytas. – Aš pasiilgau savo
žaisliukų. Negalėjome čia visko atsivežti, tad aš tepasiėmiau kelis „Lego“ ir žaidžiu su jais. Etiopų vaikai
neturi daug žaislų, tad pasidaro patys
arba sugalvoja ką nors. Pavyzdžiui,
pripildo seną kojinę, uždeda gumutę,
pririša prie medžio ir spardo arba pasidaro kamuolį iš plastikinių maišų.
tuvą?

– Kada žadate atvykti į Lie-

Vidas. – Nors mes visi gimę
JAV, labai daug žinome apie savo
tėvynę Lietuvą. Amerikoje mes pirmiausia išmokome kalbėti lietuviškai, o angliškai – būdami penkerių
metų. Dabar tarptautinėje mokykloje mokomės amharų ir prancūzų
kalbų. Chicagoje kiekvieną šeštadienį lankėme lietuvišką mokyklą,
dar esame ateitininkai, skautai, žaidžiame „Lituanicos“ krepšinio komandoje. Mes, visi vaikai (išskyrus
Rytą), vykome į Lietuvą kartu su
tėčiu. Man tada buvo 10 metų. Kaip
tik vyko Kaziuko mugė ir buvo labai

šalta ir gana tamsu. Lankėme daug
bažnyčių, nes tėtukas dirbo su jėzuitais. Man rodėsi, kad Lietuvoje visi
kalba labai greitai.
Vasara. – Lietuva skiriasi
nuo Afrikos, ypač gamta. Čia gatvėse labai smirda, nes automobiliai
leidžia juodus dūmus. Kadangi nėra
šiukšliadėžių, žmonės šiukšles meta
tiesiog ant žemės. Matome čia daug
kūdikėlių, kuriuos mamos, įdomiai
prisirišusios skaras, nešasi ant nugarų. Tiesa, yra ir panašumų. Lietuvoje irgi yra turgų ir mažų krautuvėlių.
Amerikoje – tik didelės parduotuvės, į kurias žmonės vyksta automobiliais. Afrikoje maistą perkame
mažose būdelėse. Čia taip pat daug
bažnyčių ir dažnai vyksta religinės
procesijos. Keista, kad automobilių
vairuotojai, važiuodami pro bažnyčią, persižegnoja.
– Kaip Etiopijoje švenčiate
religines šventes?
Kovas. – Etiopijoje – religingi žmonės. Čia maždaug pusė gyventojų yra musulmonai, o kita pusė – Etiopijos ortodoksai. Tai atskira religija, kuri vystėsi atskirai nuo
kitų krikščionybės šakų. Biblijoje

Etiopija minima 32 kartus. Netgi
manoma, kad Jėzų aplankę karaliai
kilę iš šio regiono. Žmonės čia yra
religingi. Jie visus metus trečiadieniais ir penktadieniais nevalgo mėsos, dažnai eina į bažnyčią. Jie taip
pat švenčia Kalėdas, bet ne gruodžio
25 dieną, o sausio pradžioje, nes jie
naudoja Julijaus kalendoriaus sistemą (mes – Grigaliaus). Kalėdoms jie
taip smarkiai nesiruošia kaip Europoje ar Amerikoje ir nedovanoja tiek
dovanų. Jiems Kalėdos yra dar viena
paprasta religinė šventė. Etiopijoje
daug svarbesnės yra Velykos.
Kiekvieną sekmadienį mes
lankome katalikiškas Mišias. Kartais Mišios aukojamos amharų, kartais italų, geėzo (senoji Abisinijos
kalba) ar anglų kalbomis. Mišios
skiriasi tuo, kad muzika ir giesmės
dažniausiai yra afrikietiškų tonų ir
taktų. Kartais etiopų giesmėse choras su džiaugsmu dainuoja šaukdami: „Ai-jai-jai-jai-jai!“ Įdomu, kad
religiniai simboliai labai panašūs į
tuos, kuriuos matome atvykę į Lietuvą. Vienoje krautuvėlėje matėme
medinį kryžių, kuris atrodė lygiai
taip pat, kaip Vilniaus Aušros Vartų
Marija su kūdikėliu Jėzumi.

Kas vieniems – šiukšlės, kitiems – turtai brangiausi
atkelta iš 33 psl.
siuvinėtą paveikslą, staltiesėlių. Betraukdama „turtus“, kaip ji pati tai
vadino, ponia Giedraitytė pasakojo,
kai šie daiktai priklausę ne jai, o jos
kaimynei, Anelei Kirvaitytei, buvusiai mokytojai, aktyviai skautei. Poniai Kirvaitytei jau suėję 92 metai,
giminės ją iškėlę gyventi kitur, o su
jos daiktais pasielgę ne taip gražiai
– kai kurie tiesiog buvę išmesti. Mūsų aukotoja negalėjusi matyti, kaip
šios, jos žodžiais tariant, lietuviškos
brangenybės buvo bepražūvančios.
Surinkusi visa, ką galėjusi, išskalbė,
išlygino, išglostė ir atgabeno į muziejų. Paveikslą mokytoja Kirvaitytė
pati savo rankomis siuvinėjusi. Pagalvėlės apvalkalą – taip pat. Visas
šis „turtas“, kurį kažkas kitas jau buvo nurašęs į šiukšles, dabar bus saugomas muziejuje. Apie ką pasakos ši

maža kolekcija? Ne tik apie juostų
raštus, siuvinio spalvas ar piešinio
motyvus. Ši maža kolekcija taip pat
pasakos apie lietuves moteris, augintas pirmosios Lietuvos nepriklausomybės metais, apie jų pažiūras, apie
tai, ką jos laikė vertybėmis, kas joms
buvo brangu, ką jos išsivežė iš Lietuvos, ką saugojo ir tausojo iki šių
dienų. Joms savo pačių rankomis
siuvinėti berželiai, juostos su įrašais
„Kur banguoja Nemunėlis, kur Šešupė teka, ten Tėvynė mano miela“
buvo kasdienis priminimas apie tai,
kad savoji kultūra turi būti branginama. Gaila, kad šiais laikais atsiranda
ir tokių, kuriems tautinė juosta yra
tik senas, neaiškios paskirties daiktas, kurio nėra kur padėti.
Karilė Vaitkutė
„The Lithuanian Museum Review“
redaktorė
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Pastarajame LR Seimo ir PLB komisijos posėdyje 2009-04-21 tarp kitų probleminių klausimų daug laiko – visas pusdienis – vėl buvo skirtas dvigubos pilietybės problemai. Pranešimus skaitė LR Prezidento patarėja teisės klausimais
Aušra Rauličkytė, teisės specialistai dr. Dainius Žalimas ir Vytautas Sinkevičius,
Kanados ir Lenkijos lietuvių bendruomenių pirmininkės papasakojo apie dvigubos pilietybės sampratą savo gyvenamuose kraštuose. Siūlome tris pranešimus iš
šio posėdžio išeivijai taip aktualia tema.

Pilietybės įstatymo projektas tarptautinės teisės kontekste
doc. dr. Dainius Žalimas

DAINIUS ŽALIMAS, VILNIAUS UNIVER SI TE TO T EI SĖS FA KULTE TO T ARP TAU TI NĖS IR E U RO POS S Ą JUN GOS TEI SĖS
KATED ROS VE DĖ JAS , LR P RE ZI DEN TO
DEK RE TU
NAU JO JO

SU DA RY TOS

PILIETYBĖS

DAR BO

GRU PĖS

ĮSTATY MO PRO JEK -

TUI PA RENG TI NA RYS

Pagrindinis šaltinis vertinant
Pilietybės įstatymo projektą tarptautinės teisės kontekste yra 1997 m.
Europos konvencija dėl pilietybės
(toliau – Europos konvencija arba
Konvencija). Europos konvencija
nekeičia to esminio principo, kad pi-
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lietybės reglamentavimas iš esmės
yra valstybės vidaus arba išskirtinės kompetencijos reikalas, tačiau
konvencijos tikslas, kaip ir tarptautinės teisės normų tikslas apskritai,
yra nustatyti bendruosius pilietybės,
ypač pilietybės įgijimo, reglamentavimo principus, kurių vis dėlto valstybės, turėdamos plačią nuožiūros
laisvę, turėtų laikytis.
Taigi jau iš Konvencijos preambulės aišku, kad daugelis pilietybės klausimų lieka valstybės išskirtinės kompetencijos srityje, kaip,
beje, ir požiūrio į dvigubą pilietybę
klausimas. Tai labai aiškiai yra pažymėta Konvencijos preambulėje,
kur tiesiog pripažinta, kad valstybių praktika dėl dvigubos pilietybės
iš tiesų yra įvairi ir gali būti įvairi.
Beje, Konvencija, jeigu žiūrėtume
tarptautinės teisės požiūriu, yra tam
tikras postūmis, palyginus su kita,
ankstesne, Europos Tarybos konvencija, t. y. 1963 m. konvencija dėl
dvigubos pilietybės atvejų mažinimo
ir karo prievolės dvigubos pilietybės
atveju. Galima sakyti, kad tam tikra
prasme tarptautinėje teisėje požiūris į dvigubą pilietybę iš neigiamo
ar akivaizdžiai neigiamo pakito, tarkim, į neutralų. Dėl to 1997 m. Europos konvencija pati savaime jau nebesiekia mažinti dvigubos pilietybės
atvejų, ji siekia tiktai sureguliuoti
kolizijas, kylančias dėl dvigubos
pilietybės, ir pripažįsta kiekvienos
valstybės teisę skirtingai ir, atsižvelgiant į jos individualią situaciją, nustatyti dvigubos pilietybės toleravimo laipsnį. Pavyzdžiui, ji pripažįsta
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valstybės laisvę reikalauti iš natūralizuojamų asmenų atsisakyti buvusios pilietybės, jeigu siekiama didesnės šių asmenų integracijos į šalies
visuomenę, arba, atvirkščiai, nereikalauti buvusios pilietybės atsisakymo, jeigu siekiama skatinti tos valstybės pilietybės įgijimą. Kad ir kaip
bebūtų, nors tarptautinė teisė pripažįsta visišką valstybės nuožiūros
laisvę dėl požiūrio į dvigubą pilietybę, Lietuvoje šitą požiūrį, priminsiu,
nustato Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio 2 dalis, iš kurios aišku, kad dviguba pilietybė turi
būti išimtimi ir negali tapti taisykle.
Konvencijos ar kokioms nors kitoms
tarptautinės teisės normoms toks požiūris, priminsiu, tikrai neprieštarauja, nes tai yra suvereni Lietuvos
valstybės teisė reglamentuoti tokio
pobūdžio klausimus ir nustatyti dvigubos pilietybės toleravimo laipsnį.
Tačiau Europos konvencija,
nors ir palikdama kiekvienai valstybei teisę nustatyti savo požiūrį į
dvigubą pilietybę, vis dėlto yra labai naudinga, išsklaidant kai kuriuos
mėginamus įpiršti Lietuvoje stereotipus apie pilietybę, kurie naudojami
kartais ne visai korektiškai mėginant
pakeisti Konstitucijos turinį ir raginant nepaisyti neigiamo ir ribojančio
Konstitucijoje nustatyto Lietuvos
Tautos ir valstybės požiūrio į dvigubą pilietybę, siekiant „apeiti“ Konstituciją ir kaip nors numatyti galimybę visiems lietuviams ar Lietuvos
piliečiams turėti ir kitos valstybės
pilietybę.
Taigi apie šituos stereotipus,
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kuriuos labai akivaizdžiai sklaido
Konvencijos turinys. Pirmasis stereotipas, kurį išsklaido Konvencija,
yra pilietybės tapatinimas su tautybe. Iš Konvencijos akivaizdu, kad pilietybė nėra tautybė ir pilietybė nėra
tautybės pakaitalas. Tai yra dvi skirtingos kategorijos, kurios neturėtų
būti tarpusavyje painiojamos. Tautybė suponuoja tiktai etninę kilmę ir,
kaip tokia, asmens teisių ir pareigų
valstybei nesuponuoja. O pilietybė
pagal Konvencijos 1 straipsnį yra asmens teisinis ryšys su valstybe ir jis,
pabrėžiu, nenurodo ir neturi nurodyti jo etninės kilmės. Pilietybė įgyjama ir jos galima netekti įstatymo nustatyta tvarka, bet aš neįsivaizduoju,
kaip galima netekti tautybės, ir juo
labiau jos akivaizdžiai niekas negali
atimti.
Pilietybės įstatymo projekte,
atsižvelgiant į Europos konvencijos
apibrėžimą, pilietybė apibrėžiama
būtent kaip nuolatinis teisinis asmens ryšys su valstybe, grindžiamas
abipusėmis teisėmis ir pareigomis.
O Konvencijos 5 straipsnis, beje,
draudžia reglamentuojant pilietybę
diskriminuoti asmenis etninės kilmės pagrindu, tačiau remiantis etnine kilme kartais galimos tam tikros
preferencijos palengvinant pilietybės įgijimą. Viena iš tokių preferencijų, beje, yra numatyta Pilietybės
įstatymo projekte, kuriame, kaip ir
galiojančiame įstatyme, yra pilietybės įgijimas supaprastinta tvarka
lietuvių kilmės asmenims (galiojančiame įstatyme ne visai teisiniu požiūriu korektiškai tai suformuluota
kaip teisės į pilietybę išsaugojimas,
nes iš tiesų tokios teisės šie asmenys
negali išsaugoti, nes niekada Lietuvos pilietybės nėra turėję).
Antrasis stereotipas, kurį labai akivaizdžiai išsklaido Konvencija, – tai yra mitas apie prigimtinės
teisės į Lietuvos pilietybę egzistavimą. Iš tiesų tarptautinėje teisėje nėra
prigimtinės teisės į konkrečios valstybės pilietybę, todėl ir nėra prigimtinės teisės į Lietuvos pilietybę, kurios tariamai jokiais atvejais negalima netekti, net jei savo noru įgyjama

kitos valstybės pilietybė. Prigimtinė
teisė iš tiesų neturėtų būti painiojama su vienu iš pilietybės įgijimo būdų, t. y. pilietybės įgijimas gimimu,
arba filiacija, kurio reglamentavimą
valstybė, beje, gali keisti, kartu keisdama ir įgyjančių gimimu jos pilietybę asmenų ratą. Pavyzdžiui, vietoj
jus sanquinis (pilietybė, įgyjama pagal tėvų pilietybę) principo teoriškai
galima nuspręsti taikyti jus soli (pilietybė įgyjama pagal gimimo vietą)
principą, ir atvirkščiai. Ir tai yra iš
esmės kiekvienos valstybės apsisprendimo reikalas, nevaržomas jokių prigimtinių teisių į jos pilietybę.
Taigi prigimtinė teisė neturėtų būti painiojama ir su vienu iš
Konvencijos 4 straipsnyje nurodomų pilietybės reglamentavimo principų. Konvencija nurodo kaip vieną
iš pilietybės reglamentavimo principų, būtent tą, kad kiekvienas žmogus turi teisę į pilietybę. Pabrėžiu,
teisę į pilietybę, bet ne teisę į konkrečios valstybės pilietybę. Ši teisė
reiškia ne neatimamą teisę į konkrečios valstybės pilietybę, o teisę
būti kurios nors valstybės piliečiu
apskritai. Tai yra teisė nebūti be jokios valstybės pilietybės. Ir tai reikia
labai aiškiai pasakyti. Konvencijos
aiškinamasis raštas taip pat pagrindžia teiginį, kad kiekvieno žmogaus
teisė į pilietybę suprantama bepilietybės išvengimo kontekste. Tai
reiškia valstybių pozityvią pareigą
reglamentuoti pilietybės klausimus
taip, kad žmogus nebūtų be jokios
pilietybės, o ne taip, kad turėtų dvigubą pilietybę. Taigi teisę į pilietybę žmogus gali įgyvendinti įvairiai
– įgyti vieną pilietybę gimimu ir jos
netekti įgijęs kitos valstybės pilietybę natūralizacijos būdu, jeigu tokias
pasekmes nustato pirmosios valstybės įstatymai.
Pabrėžčiau, kad teiginių apie
pilietybės tapatinimą su tautybe ir
prigimtinę teisę į konkrečios valstybės pilietybę nepagrindžia jokia
tarptautinės teisės doktrina, jokie
tarptautinės teisės mokslininkai, jokie tarptautiniai teismai, jokios tarptautinės sutartys ir jokios paprotinės

tarptautinės teisės normos. Todėl
panašios teorijos, kuriomis mėginama paneigti Konstituciją ir Konstitucinio Teismo doktriną ir siekiama
„apeiti“ konstitucinį dvigubos pilietybės ribojimą, teisiniu požiūriu
skamba diletantiškai.
Trečiasis stereotipas, kurį akivaizdžiai išsklaido Konvencija, yra
tas, kad asmuo, įgijęs kitos valstybės pilietybę, tariamai negali netekti turėtos pilietybės, nes tai neva
būtų savavališkas pilietybės atėmimas. Vienas iš Konvencijos principų, įtvirtintų jos 4 straipsnyje, t. y.
vienas iš pilietybės reglamentavimo
principų, iš tikrųjų yra tas, kad iš
nieko savavališkai negali būti atimta
pilietybė. Bet kaip ir kiekviena Konstitucijos nuostata, taip ir Konvencijos nuostata negali būti ištraukta iš
konteksto ir aiškinama atsietai nuo
kitų Konvencijos nuostatų. Būtent
iš kitų Konvencijos nuostatų aišku,
kad pagal Konvenciją savavališku
pilietybės atėmimu nelaikomas toks
asmens elgesys, būtent pabrėžiu –
toks asmens elgesys, kuriuo jis pats
atsisako turėtos pilietybės, nes savo
noru įgyja kitos šalies pilietybę. Pabrėžiu – savo noru įgyja kitos šalies
pilietybę.
Tai yra aišku jau netgi iš Konvencijos preambulės, kuri nurodo,
kad kiekviena šalis yra laisva nustatyti pasekmes tais atvejais, kai jos
pilietis įgyja ar turi kitos valstybės
pilietybę. Viena iš tų pasekmių, beje, nustatyta Konvencijos 7 straipsnyje, – Konvencija leidžia valstybei
nustatyti, kad asmuo netenka jos pilietybės savo noru įgijęs kitos valstybės pilietybę. Taigi tokia pasekmė
yra visiškai teisėta pagal tarptautinę
teisę, o Lietuvoje tokią pasekmę lemia konstitucinis dvigubos pilietybės ribojimas. Todėl teiginiai apie
tai, kad Lietuvos valstybė tariamai
atima iš lietuvių pilietybę, kai jie savo noru įgyja kitos šalies pilietybę,
yra niekuo nepagrįsti. Teisės požiūriu jie yra absoliučiai neteisingi.
Beje, vienas iš pagal Konvenciją leistinų pilietybės netekimo pagrindų, nukrypstant nuo šios temos,
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yra ir toks asmens elgesys, kuris yra
žalingas gyvybiniams arba pagrindiniams valstybės interesams. Lietuvoje dėl to pagal Pilietybės įstatymo
projektą pilietybės nebus netenkama,
bet dėl tokio elgesio ji negalės būti
įgyta ir net atkurta. Tai yra šio įstatymo projekto naujovė. Pavyzdžiui,
asmenys, kolaboravę su okupaciniu
Sovietų sąjungos režimu ir dalyvavę agresijoje prieš Lietuvą, jau akivaizdžiai pilietybės atkurti negalėtų,
nors jie ir būtų 1940 m. birželio 15
d. turėjusių Lietuvos pilietybę asmenų palikuonys arba patys būtų tada
turėję Lietuvos pilietybę.
Vėlgi nukrypstant šiek tiek
nuo temos, būtent tokį pilietybės
santykių nutraukimui būdingą pagrindą, t. y. žalingą pagrindiniams
valstybės interesams asmens elgesį
nustatė, pavyzdžiui, Lenkijos įstatymas kaip pagrindą „lenko kortai“ atimti arba jos neišduoti. Turint omenyje dar tai, kad „lenko korta“ įgyjama duodant iškilmingą pasižadėjimą
Lenkijos konsulo akivaizdoje, galima teigti, kad „lenko korta“ yra kvazipilietybės santykiai, nesuderinami
nei su Seimo nario mandatu, nei su
galimybe kandidatuoti Prezidento
rinkimuose pagal Lietuvos Konstituciją.
Ketvirtasis stereotipas, kurį
išsklaido Konvencija, yra tas, kad
lietuviams, įgyjantiems kitos šalies
pilietybę, išsaugoti Lietuvos pilietybę tariamai padeda jos 16 straipsnis,
kuris leidžia nereikalauti kitos valstybės atsisakymo, kai tai yra neprotinga. Tačiau iš straipsnio teksto ir iš
Konvencijos aiškinamojo rašto yra
visiškai aišku, kad jis skirtas tiktai
tai valstybei, kuri taiko natūralizaciją, kad ji nereikalautų iš norinčio
jos pilietybę įgyti asmens atsisakyti turimos pilietybės, kai tai yra neįmanoma ar neprotinga, pavyzdžiui,
sunkiai įvykdoma dėl neprotingų
reikalavimų. Ir mes iš tiesų, rengdami įstatymo projektą, turėjome
omenyje tokį vieną atvejį iš praktikos, kai Armėnijos pilietybę turėjęs lietuvių kilmės asmuo negalėjo
įgyti Lietuvos pilietybės vien tiktai
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dėl to, kad Armėnijos pilietybės galima atsisakyti tik atitarnavus jos
kariuomenėje, o, deja, jis Armėnijos
kariuomenėje nebuvo tarnavęs. Viena iš šio Pilietybės įstatymo galimų
naujovių – galbūt būtų galima dar labiau supaprastinti pilietybės įgijimą
lietuvių kilmės asmenims nustatant,
kad nebūtų reikalaujama iš jų atsisakyti kitos valstybės pilietybės tais
atvejais, kai tai yra neįmanoma arba
tiesiog pagal aplinkybes neprotinga.
Bet tai nieko bendra neturi su teise į
dvigubą pilietybę, o yra tik Lietuvos
pilietybės įgijimo sąlygų klausimas.
Pilietybės įstatymo projektas
įgyvendina Konvencijos 14 straipsnyje numatytus dvigubos pilietybės
atvejus (žiūrint tarptautinės teisės
kontekste, iš esmės tai yra rekomenduotini dvigubos pilietybės atvejai).
Pagal Konvencijos 14 straipsnį dvigubos pilietybės galimybė turėtų
būti numatyta tuo atveju, kai ji turima ne asmens laisva valia, būtent
vaikui įgyjant abi pilietybes gimimu
ir įgyjant kitos valstybės pilietybę
automatiškai dėl santuokos su kitos valstybės piliečiu sudarymo (jei
toks automatinis pilietybės įgijimas
numatytas tos valstybės įstatymu).
Taip pat dar nustatyti papildomai išskirtinių istorinių, teisinių ir politinių aplinkybių nulemti atvejai, apie
kuriuos kalbėjo gerbiamoji Respublikos Prezidento patarėja. Ir aš tiktai
pridursiu, kad, žiūrint iš tarptautinės
teisės pozicijų, tokie asmenys – ištremti iš okupuotos Lietuvos Respublikos, išvykę ir nebegalėję sugrįžti į Lietuvos Respubliką dėl pagrįstos baimės būti persekiojamiems
arba netgi dėl pagrįstos baimės dėl
savo gyvybės Lietuvos piliečiai –
tam tikra prasme galėtų būti prilyginti pabėgėliams. Tuo tarpu, jeigu
kalbėtume apie asmenis, kurie pasitraukė iš Lietuvos po 1990 m. kovo
11 d., tai tarptautinės teisės požiūriu
tokių asmenų pabėgėliams prilyginti negalima, nes jiems nekyla jokios
pagrįstos baimės, dėl kurios jie negalėtų grįžti į tėvynę. Tai jokiu atveju negali prilygti pasitraukimui iš šalies dėl okupacijos ir represijų. Taigi
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asmenys, išvykstantys iš valstybės
tik dėl ekonominių priežasčių, pagal
tarptautinę teisę pabėgėliais nelaikomi, o mėginimai juos prilyginti politiniams pabėgėliams, mano požiūriu,
yra kai kurių neatsakingų politikų
neleistinas populistinis elgesys.
Žinoma, plėsti dvigubą pilietybę galinčių turėti asmenų ratą
Konvencija apskritai netrukdo. Tačiau, kaip minėta, Lietuvos įstatymų
leidėjui to neleidžia Konstitucija.
Norint dar labiau, nei numatyta Pilietybės įstatymo projekte, išplėsti
galinčių turėti dvigubą pilietybę asmenų ratą, reikėtų apskritai panaikinti Konstitucijos 12 straipsnio 2
dalyje įtvirtintą konstitucinį dvigubos pilietybės ribojimą: reikia pasakyti sąžiningai ir atvirai, kad jeigu
mes norėtume pripažinti teisę turėti
dvigubą pilietybę taip pat asmenims,
kurie savo noru po 1990 m. kovo 11
d. įgijo kitos valstybės pilietybę, tai
Konstitucijos 12 straipsnio 2 dalies
nuostata turėtų skambėti taip, kad
kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis kartu gali būti ir kitos valstybės piliečiu.
Taigi norint patenkinti tam
tikros išeivijos dalies norus, kad visi gyvenantys užsienyje Lietuvos
piliečiai (ar visi lietuviai) galėtų turėti ir kitos valstybės pilietybę, akivaizdžiai reikia keisti Konstituciją,
jos 12 straipsnį, kuris gali būti pakeistas tik referendumu. Tačiau šis
klausimas taip pat neturėtų būti supaprastinamas, turėtų būti matomos
visos tokio galimo Konstitucijos
pakeitimo pasekmės. Žvelgiant į jį
tarptautinės teisės kontekste aš pabrėžčiau, kad, ko gera, tokiu atveju
tektų keisti ne vieną Konstitucijos
straipsnį. Štai yra 2008 m. lapkričio
18 d. Europos žmogaus teisių teismo sprendimas Tanase ir Chirtoaca
prieš Moldovą byloje, kurioje Teismas nusprendė, kad jeigu valstybėje
dviguba pilietybė yra labai paplitusi
ir faktiškai į ją turi teisę kiekvienas
pilietis, kaip yra, pavyzdžiui, Moldovoje, tai tokiu atveju negali būti
taikomas ribojimas būti parlamento
nariu tik tiems asmenims, kurie tu-
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ri tik vieną tos šalies pilietybę, nes
toks ribojimas yra diskriminacinis ir
akivaizdžiai neproporcingas. Kitaip
tariant, jeigu dviguba pilietybė yra
labai paplitusi, tai ją turinčių asmenų eliminavimas iš dalyvavimo parlamento rinkimuose yra neteisėtas.
Taigi reikia pasakyti aiškiai ir visiškai atvirai, kad nusprendus iš esmės
leisti visiems Lietuvos Respublikos
piliečiams kartu būti ir kitos valstybės piliečiais, taip pat reikėtų keisti
ir Konstitucijos 56 straipsnio 1 dalį,
kuri nustato, kad Seimo nariu negali
būti asmuo, nesusijęs pasižadėjimu
ar priesaika su užsienio valstybėmis.
Todėl svarstant visiško dvigubos pilietybės liberalizavimo klausimą,
taip pat reikėtų turėti omenyje ir šį
aspektą ir atsakyti sau į klausimą,
ar iš tiesų yra norima, kad Lietuvos
parlamento nariais taptų bet kurios
kitos valstybės pilietybę turintys asmenys.
Be to, reikia turėti omenyje ir
tai, kad neribojamas dvigubos pilietybės paplitimas eventualiai sukurtų
tokią situaciją, kai atsirastų daug į
Lietuvos visuomenę ir politinį gyvenimą neintegruotų Lietuvos piliečių,
todėl ateityje mūsų šalies likimą galėtų lemti jos gyvenime nedalyvaujantys ir su Lietuvoje gyvenančiais

jos piliečiais mažai ką bendra turintys asmenys, t. y. politinis Lietuvos
gyvenimas taptų vis labiau priklausomas nuo labai menkus ryšius su
šalimi palaikančių arba apskritai tokių ryšių neturinčių asmenų, kurie,
nepaisant to, turėtų tokią pačią teisę
spręsti šalies likimą, kaip ir kasdieniame jos gyvenime dalyvaujantys
piliečiai. Atsižvelgiant į tai, tektų
svarstyti, ar nederėtų kai kurių valstybių pavyzdžiu riboti tokių piliečių,
kurie yra visiškai neintegruoti į Lietuvos visuomenę ir politinį gyvenimą, rinkimų teisę reikalavimu nuolat
gyventi Lietuvoje tam tikrą laiką, t.
y. iš esmės galėtų tekti riboti užsienyje gyvenančių Lietuvos piliečių
politines teises.
Kaip matyti, visiškas dvigubos pilietybės liberalizavimas nėra
tik teigiamas arba neigiamas dalykas
ir gali atnešti dar daugiau problemų,
negu įsivaizduojamų privalumų. Todėl vengiant minėtų pakankamai radikalių konstitucinių reformų, aš raginčiau Lietuvos piliečius būti savo
šalies patriotais ir piliečiais bei savo
noru nesiekti jokios kitos valstybės
pilietybės. Klausimą, ar Lietuvos piliečiui yra pilietiška siekti kitos vastybės pilietybės, palikčiau retoriniu.
Bet kuriuo atveju prisiminti-

nas Konstitucijos 28 straipsnis, kuris
įpareigoja visus Lietuvos Respublikos piliečius laikytis jos Konstitucijos, todėl jokie piliečiai neturėtų raginti nei Respublikos Prezidento, nei
Seimo narių, kurie visi davė priesaiką būti ištikimi Konstitucijai, imtis
antikonstitucinių žingsnių ir ieškoti
kelių, kaip „apeiti“ Konstituciją išplečiant dvigubos pilietybės atvejus
taip, kad kitos valstybės pilietybę
galėtų turėti visi Lietuvos piliečiai.
Tokie raginimai iš esmės yra raginimai pažeisti ištikimybės Lietuvos
valstybei priesaiką, todėl savo turiniu jie yra antikonstituciniai ir niekaip nedera su pilietiškumo sąvoka.
Būtent pagarba Konstitucijai yra tas
pagrindas, kuris turi jungti visus Lietuvos Respublikos piliečius ir kuriuo
remiantis galima diskutuoti, ieškoti
ir rasti optimaliausius bei teisėtus
sprendimus, susijusius su Lietuvos
pilietybe. Išlaikant pagarbą Konstitucijai šie sprendimai turėtų būti
arba pagal veikiančią Konstituciją,
arba siūlantys nustatyta tvarka keisti
atitinkamas Konstitucijos nuostatas,
o ne jas paminti.
Parengta pagal pranešimą
LR Seimo ir PLB komisijos
posėdyje 2009-04-21

Kanados konstitucijoje dviguba pilietybė neminima
Joana Kuraitė

Kanados LB valdybos pirmininkė, LR Seimo ir PLB komisijos narė
Buvau pakviesta trumpai apibūdinti paskutiniuosius Kanados pilietybės įstatymo pakeitimus, kurie
įvyko prieš tris dienas – balandžio
17 d. Kanados parlamentas priėmė
Pilietybės įstatymo pakeitimą, kuris apribojo užsienyje gimusių teisę
įgyti Kanados pilietybę. Aš trumpai
paaiškinsiu, kas ten įvyko. Norėčiau
pabrėžti du dalykus.
Pirma, yra esminis skirtumas
tarp Kanados konstitucijos ir Lietuvos ta prasme, kad Kanados konstitucija nieko nemini apie dvigubą pilietybę. Antras dalykas, Kanada savo įstatymuose yra visiškai neutrali

dvigubos pilietybės klausimu. Visai
neužsimena ir Kanados vyriausybei
neįdomu, ar žmogus, kuris prašo Kanados pilietybės, yra vienos ar dviejų, ar trijų kitų kraštų pilietis. Kanados, savaime aišku, demografinė
situacija skiriasi nuo Lietuvos, mes
ieškom, kad kuo daugiau žmonių atvažiuotų į mūsų didelį kraštą, nes čia
yra mažai gyventojų.
Mūsų pirmasis Pilietybės įstatymas priimtas 1947 m. Iki to laiko
buvome Didžiosios Britanijos piliečiai, tada mes pakeitėme savo Konstituciją ir įstatymus, kad galėtume
turėti savo pilietybę. Mūsų įstatymas

visais kitais atvejais labai panašus į
Lietuvos, kad pilietybę galima įgyti
gimstant Kanadoje, gimstant už Kanados ribų, gali įgyti pilietybę, jeigu
vienas iš tėvų yra Kanados pilietis.
Taip pat mes daug kam suteikėm pilietybę natūralizacijos tvarka. Noriu
pabrėžti, kad dabartiniame Lietuvos
Respublikos projekte yra mažas terminas. Pas mus anksčiau buvo reikalaujama teisėto, nuolatinio gyvenimo Kanadoje penkerių metų. O
dabar sumažinta iki trejų metų, nuo
1977 m., bet šiuo metu lieka treji
metai, o pas jus yra tik vieneri metai, daug trumpesnis laikotarpis.
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Šie paskutinieji pakeitimai
buvo daromi todėl, kad iškilo rūpestis ne dėl dvigubos pilietybės,
bet kad pasaulyje buvo labai daug
Kanados piliečių, kurie automatiškai įgijo Kanados pilietybę, net kai
kuriems nežinant automatiškai buvo
duota pilietybė pagal tėvų pilietybę.
Nutarimas buvo toks: siekiant išsaugoti Kanados pilietybės reikšmę reikia apriboti iki vienos kartos. Kitaip
sakant, jeigu man, Kanados pilietei,
gimtų vaikas už Kanados ribų, tas
vaikas automatiškai yra Kanados pi-

lietis, jeigu tas vaikas, tarkime, mano dukra, gimusi už Kanados ribų,
susituoktų su kuo nors, ji, Kanados
pilietė, susilaukia šeimos, tai jos
vaikai nebeturi teisės įgyti Kanados
pilietybę, jeigu jie negrįžta į Kanadą. Tada jie mūsų natūralizacijos
tvarka prašosi Kanados pilietybės.
Kitaip sakant, pilietybė nėra suteikiama automatiškai.
Šis klausimas pasidaro labai
aktualus įvairiuose kraštuose. Keičiasi sąlygos, keičiasi politika. Mūsų valdžia irgi labai ilgai svarstė šį

klausimą, kelis kartus konsultavosi
su visuomene ir galų gale priėjo prie
šio pakeitimo. Kanados vyriausybė
turi vaizdo klipą. Rodomas žmogus,
kuris pabunda šeštadienį iš ryto sužinojęs, kad yra Kanados pilietis.
Tai yra būdas informuoti pasaulyje
pasklidusius žmonės, kad kai kurie
iš jų jau dabar nebegalės toliau perduoti savo vaikams Kanados pilietybės ir kad kiti įgis Kanados pilietybę
automatiškai.
Parengta pagal pranešimą LR
Seimo ir PLB komisijoje

Lenkijos pilietis niekados nepraranda Lenkijos pilietybės
Irena Gasperavičiūtė

Lenkijos LB pirmininkė, LR Seimo ir PLB komisijos narė
Norėčiau atkreipti dėmesį į
keletą aspektų ir palyginti, kaip Lenkija sprendžia panašias problemas.
Jinai irgi sprendžia iš naujo, šiais
metais, vasario mėn., priėmė naują
Pilietybės įstatymą.
Norėčiau pradėti tuo, kad Lenkija savo Konstitucijoje yra įrašiusi,
jog Lenkijos pilietis niekados nepraranda Lenkijos pilietybės, nebent jis
savo valia atsisako. Šitas įrašas yra
esminis, nusakantis pilietybės esmę.
Aišku, pilietybė ir tautybė yra visiškai skirtingi dalykai, tačiau Lenkijos Konstitucijoje yra parašyta, kad
Lenkijos valstybė užtikrina lenkų
kultūros plėtrą savo valstybėje ir
lenkų tautos interesus. Ir tai akivaizdžiai jaučiama Lenkijos gyvenime,
kad ta valstybė rūpinasi lenkų tautos
kultūra ir lenkų tautos interesais, gina tuos interesus. Aš manau, kad du
šitie įrašai ir leidžia spręsti kai kuriuos dalykus, kaip tai konkrečiais
atvejais daro Lenkijos valstybė.
Grįžtant prie Pilietybės įstatymo, apie dvigubą pilietybę iš tikrųjų
nekalbama daug. Pilietybės įstatyme
parašyta štai kas: kiekvieno Lenkijos piliečio, nesvarbu, kiek jis pilietybių turi, pareigos ir teisės Lenkijos valstybei yra tokios, kaip ir kito
žmogaus, kuris turi tik Lenkijos pilietybę, bei priduriama, kad Lenkijos valstybė neužtikrina papildomų
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teisių vien dėl to, kad tas žmogus yra
kitos valstybės pilietis. Kitaip sakant, Lenkijos valstybė nepripažįsta
kitos pilietybės. Jinai pripažįsta savo
pilietį ir jinai (lyg ir galima kabutėse pasakyti) „nesidomi“ tuo, kiek pilietybių turi tas asmuo. Pavyzdžiui,
jeigu konkretizuotume, aš turiu dvi
pilietybes: Lietuvos ir Lenkijos. Jeigu aš, pavyzdžiui, kur nors Lenkijoje teisme pareikalaučiau vertėjo iš
lietuvių kalbos į lenkų, man tos teisės nepriklauso, nes Lenkijos valstybė su manimi bendrauja tik kaip su
Lenkijos piliete. Taigi iš esmės nusakytas pats pagrindinis principas.
Iš esmės įstatymas yra liberalesnis nei ankstesnis, atrodo,
1962 m., ir daugiau kalbama apie
pilietybės suteikimo galimybes, nes,
kaip jau minėjau, pilietybės atėmimo galimybės nėra. Yra tiktai nurodyta tvarka, kokiu būdu galima atsisakyti turimos pilietybės. Turimos
pilietybės galima atsisakyti, tačiau,
kaip formuluojama, su tuo atsisakymu gali sutikti Lenkijos Prezidentas.
Konkrečiai vartojami šitie žodžiai
„gali sutikti“. Vadinasi, jeigu aš atsisakau Lenkijos pilietybės, turiu sulaukti Prezidento sutikimo, jis gali
sutikti.
Kiti, kaip jau minėjau, įstatymai yra šiek tiek liberalesni. Pavyzdžiui, diskutuojant išsiskyrė Seimo
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ir Senato nuomonės dėl mišriose šeimose gimusių vaikų ir užsienyje gyvenančių pilietybės. Tačiau galutinis
sprendimas buvo toks. Senatas siūlė
atsiklausti, leisti tėvams pasirinkti,
kurio tėvo pilietybę, tačiau galutinai
buvo priimta nuostata, kad nesvarbu,
kokią kitą pilietybę tas vaikas turi,
vis dėlto, jeigu vienas iš tėvų turi
Lenkijos pilietybę, tam vaikui ta pilietybė yra suteikiama.
Naujovė buvo dėl „Lenkų kortos“. Apie „Lenkų kortą“ iš tiesų aš
nekalbėsiu, nes čia kita tema. Tačiau
įstatyme yra numatyta, kad „Lenkų
kortos“ turėtojas, pagyvenęs metus
Lenkijoje, prisiregistravęs Lenkijoje
vienerius metus, automatiškai lengvatiniu būdu gauna Lenkijos pilietybę. Taigi užtenka prisiregistruoti
Lenkijoje vieneriems metams, kad
gautų Lenkijos pilietybę.
Aš galėčiau iškelti visiškai
teorinį klausimą, bet manau, kad
jis būtų probleminis: kokį sprendimą Lietuva priimtų, jeigu 200 tūkst.
Lietuvos lenkų įgytų Lenkijos pilietybę, ar iš jų visų Lietuva atimtų
Lietuvos pilietybę ir koks būtų teisinis statusas? Teoriškai pagal Lenkijos įstatymus taip įvykti gali.
Parengta pagal pranešimą LR
Seimo ir PLB komisijoje

Susitikimai

Gyvenu įdomiu metu
Šiemet 70-metį švenčia Lietuvos Seimo narys, teisininkas Liudvikas Sabutis. Kaip
kolegos savo sveikinime rašė, jis gimė sudėtingam, bet įdomiam gyvenimui, Kovo
11-osios Nepriklausomybės Akto signataru tapo jau turėdamas didžiulį teisininko patyrimą ir galėjo būti labai naudingas atsikuriančiai Lietuvos valstybei. Todėl šio garbingo jubiliejaus ataskaitai turi ką pateikti – jo kurti įstatymai gula į Nepriklausomos
Lietuvos valstybės pamatus, o jo kompetencija ir nuosaiki asmenybė daug prisidėjo
prie to, kad Lietuva taptų ne tik teisine, bet ir žmogų gerbiančia valstybe. Jubiliejaus
proga Liudvikas Sabutis sutiko papasakoti apie savo gyvenimo kelią.
Sąžiningai sakau: džiaugiuosi, kad gyvenu tokiu įdomiu metu.
Tuomet, kai mes svarstėm, kaip toliau gyventi, kaip atkurti nepriklausomybę, pabrėždavau: esu gimęs
Nepriklausomoje Lietuvoje ir noriu
joje gyventi.
Taigi, atėjau į pasaulį 1939ųjų vasario 1-ąją. Žinome, kokie tai
buvo metai – grėsmingas ruduo, karo pradžia; 1940-ieji – sovietinė, o
1941-ieji – Vokietijos intervencija.
Mūsų šeima gyveno prie pat Lietuvos sienos su Vokietijai jau priklausiusiu Klaipėdos kraštu. Tėvukas
Antanas Sabutis buvo nusipirkęs 70
arų sklypelį ir pasistatęs puikią sodybą Kretingoje, ant Kartenos kelio.
Jo tėviškė, kaip ir mamos Onutės,
buvo kaimynystėje – Žemaitijos platybėse. Mes, keturi vaikučiai, augom
laimingi, kol 1940 m. vėlyvą rudenį
neperšalo mama ir tėtis 1941-jų gegužę ją, vos 29-erių, turėjo palaidoti.
O birželį jau pleškėjo Kretinga. Vienas iš šovinių pataikė ir į tėvuko ūkinį pastatą, jis taip pat sudegė. Tėtis
su keturiais vaikais, pro šalį slenkant
frontui, pasitraukė į Petreikų kaimą,
nepaklusęs šaukimui į vermachtą.
Grįžę rusai jį vėl šaukė į kariuomenę. Neišėjo, vienu ir kitu atveju rizikuodamas gyvybe.
Tėtis vedė antrą kartą, susilaukėme dar keturių brolių, seserų. Mūsų tėvelis buvo baigęs gerą meistrų
mokyklą ir buvo puikus stalius, statė namus, darė tvirtus baldus, kurie
mūsų namuose yra išlikę iki šiol.
Kartu jis buvo linkęs į žemdirbystę, nors savos žemės neturėjo – apie

10 ha nuomojo iš labai ekonomiškai
besitvarkančio Kretingos pranciškonų vienuolyno. Mes anksti išmokom
dirbti ir gyventi savarankiškai. Ūkyje visad buvo trys arkliai, keturios
karvės, pora vežimų, karieta, žemės
ūkio padargai, kuliamoji, dyzeliu sukamos girnos ir visa kita… ir amžinas laukimas, kada išveš į Sibirą.
Trumpai tariant, man nepasisekė laiku baigti vidurinės mokyklos, – septyniolikmečiui teko išvykti
į Šilutės mechanizacijos mokyklą,
čia įgijau mechanizatoriaus-šaltkalvio profesiją ir per Klaipėdos darbininkų telkimo punktą išvykau į Kareliją kirsti miško. Ten per pusantrų
metų užsigrūdinau, dirbau medkirčiu
ir vilkiko vairuotoju, buvau paimtas
į „voiską“. Tarnavau raketiniuose
daliniuose prie Leningrado, kur vėl
mane užkrovė darbais – pradėjau
nuo būrio vado pavaduotojo ir baigiau viršila. Grįžau į tėviškę ir per
trejus metus, dirbdamas ir dalyvaudamas meno saviveikloje, baigiau
vakarinę vidurinę, sukūriau šeimą,
įstojau į Vilniaus universiteto Teisės
fakultetą, nors dūšioj buvau suplanavęs studijuoti dailę (interjerą-eksterjerą), chirurgiją. Bet nei chirurgijos,
nei žurnalistikos, kuriai taip pat turėjau polinkį (dirbau vietinio radijo
diktoriumi, žinių rengėju), neįsisavinau, tačiau labai sėkmingai baigiau
teisę.
Paklausite, kodėl toks pasirinkimas? Mėgau teisingumą. Šeimos
konfliktuose visada užtardavau brolius ir seseris, kai matydavau, kad
tėvas iš jų per daug reikalauja (o jis

LIUDVIKAS SABUTIS
buvo griežtas), – jau tada man „pranašavo“ advokato amatą. Gal tai, gal
ir ne leido suprasti, kad teisininkas
gali padėti žmogui. Tik nenuėjau
dirbti advokatu, žmonės sakė, – advokatai brangininkai. Dirbant prokuroru ir vykdant įstatymų priežiūrą
man daug pasisekė padėti žmonėms.
Visuomet reikia likti pačiam savimi,
išlaikyti padorumą ir suprasti kitų
bėdas.
Draugai, su kuriais eidavom
į šokius, sakydavo – kaip tu gali:
trejus metus dramos teatro būrelyje
vaidinai teigiamus herojus, o dabar
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LIUDVIKAS SABUTIS SU ŽMONA SIGITA IR SŪNUM LIUDU VILNIAUS SENAMIESČIO PANORAMOJE
nuėjai į prokuratūrą? Sakiau, kai kada man kaltininko labiau gaila, negu
nukentėjusiojo arba nukentėjusiosios, – kai įsigilini į situaciją, matai,
kad būna ir taip, kad nusižengimas
išprovokuojamas. Žinoma, tuomet
nusikalstamumas buvo mažesnis negu dabar, gal ir nusikaltimai buvo
paprastesni, bet man, kaip pradedančiajam, visko buvo per daug, – sudėtinga ir įdomu.
Pradėjau tardytoju Kretingos
tarprajoninėje prokuratūroje, po to
buvau pasiųstas į Ignaliną vyriausiuoju prokuroru. Tuo metu prasidėjo Sniečkaus atominės elektrinės
statyba. Generolai mane keiksnodavo: „Iš kur tu čia toks atsiradai, kad
mus kontroliuoji, pastatėm dvi elektrines prie Leningrado ir prokuroro
nematėm, o tu dabar mums ramybės
neduodi?!“ O man padorūs žmonės
sakydavo: „Žiūrėk, prokurore, kad
nevežtų ataušusio skiedinio, nes trūkinės pamatai, turėsit daug bėdų“.
Mes vykdėm prokurorinę priežiūrą
ir statybose, visur kišom savo trigrašį, kad ir to meto standartai nebūtų
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pažeidžiami, ypač dėl kokybės.
Iš ten po šešerių metų buvau pakviestas į Vilnių, į tuometinę
„kadrų“ kalvę – Centro komitetą.
Juridiniais klausimais teko kuruoti Aukščiausiąjį teismą, Teisingumo
ministeriją, advokatūrą, prokuratūrą, respublikinę Nepilnamečių reikalų komisiją. Trejus metus atidirbus
paskyrė LTSR prokuroro pirmuoju pavaduotoju. Tuo metu sovietinė
vadovybė jau matė, kad vadinamoji
„glasnostj“ savo padarė: ir Sąjungoje, ir Lietuvoje atsirado tam tikrų judesių viešumo link. Pradėta ieškoti
žmogaus, kuris tomis sąlygomis tiktų būti Lietuvos prokuroru. Tas pareigas pasiūlė užimti man. Kai tvirtino Maskvoje, mane „akėjo“ skersai
išilgai, teigė, kad pas mus ir „bolotomestničestvo“ (sava pelkė), „a litovskije zakony toljko dlia litovcev“
(lietuviški įstatymai tik lietuviams).
Aš tik atsakiau: „Na osnove vsiesojuznych“ (sąjunginių įstatymų pagrindu). Kai ėjau iš Lietuvos atstovybės Maskvoje į Kremlių ir TSRS
generalinę prokuratūrą, mačiau, kaip
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Krymo totoriai jau drebino miesto
sienas. Tai buvo 1987-ųjų rugpjūtis…
Jaučiau, kad į tą postą einu
laikinai, bet maniau – jeigu toks likimas, neatsisakysiu. Grįžęs į Vilnių
radau daugybę darbų, ankstesnės ramybės jau negalima buvo tikėtis –
neva gavai gerą postą ir gali ramiai
gyventi. Be to, Lietuvos kompartijos
vadai visaip spaudė ir norėjo žmonių
nepasitenkinimą sukrauti man, kaip
prokurorui, ant galvos, kad vykdydamas priežiūrą tuos žmones – sąjūdiečius izoliuočiau, areštuočiau,
įvesčiau tvarką ir drausmę. Aš į tuos
procesus žiūrėjau labai atidžiai ir palankiai, o jiems paaiškindavau: „Pasiskaitykit Gorbačiovo kalbas – viešumas liepia daugiau bendrauti su
žmonėmis, išgirsti jų geras mintis“.
Tokiu stiliumi išvengdavau staigaus
puolimo ir priešlaikinio atleidimo,
bet jaučiau, kad jų nepasitenkinimas
manimi auga. Tuo labiau, kad net pačioje prokuratūroje leidau įsisteigti
Sąjūdžio grupei, kurios veikloje ir
pats dalyvavau. Tai, beje, buvo vie-

Susitikimai

nintelė tokio pobūdžio grupė visoje
Lietuvoje. Pagaliau jiems pavyko
surasti priežasčių, ir mano 50-mečio proga (vasario mėnesį) Brazauskas ir Beriozovas išsiuntė į Maskvą
slaptą raštą dėl įvykių Lietuvoje, didelę dalį kaltės suvertę man. Važiavo brigados. Jie manė, kad 1989 m.,
švenčiant Vasario 16-ąją, bus išprovokuotos riaušės Kaune ir Vilniuje,
bet lietuviai elgėsi labai atsakingai
ir gražiai. Vienok, vasario 24 dieną
buvo paruoštas specialus slaptas įsakymas su sprendimu mane atleisti,
be teisės dirbti bet kokį darbą prokuratūroje.
Likimo pirštas – po keleto savaičių pertraukos man iš Sąjūdžio
būstinės Tarybos paskambino ir pasakė: „Mes posėdžiaujame, mums
reikia dviejų kandidatų į AT Prezidiumo sekretorius vietoj Jono Gurecko. Esi tamsta ir Kazimieras Motieka. Motieka atsisako, ar sutinki?“
Paprašiau laiko pamąstyti. Ką tik
išėjus iš vieno katilo… Šitoje Aukščiausiojoje Taryboje visi projektai buvo „marinuojami“, gesinami.
Naktį, pusę antros, vėl skambina:
„Ar jau apsisprendei?“ Sakau, nėra
ką spręsti – sutikti negaliu. Man atsako: „Mes kito kandidato neturim,
rytoj bus sesija, mes palaikysim“.
Per tris uždarus balsavimus
Aukščiausiojoje Taryboje ir man pasiaiškinus, kodėl buvau išprašytas iš
tokio aukšto prokuroro posto, „liaudies šulai“ per trečią balsavimą vis
dėlto ryžosi ir balsavo už mane, tapau Aukščiausiosios Tarybos prezidiumo sekretoriumi.
1989-1992 metų laikotarpis
ryškiai perėjo per mano gyvenimą,
darbą ir per žmogiškąją patirtį. Po
sąjūdietiškų rinkimų 1990 m. vasario-kovo mėnesį, daugumai atėjus į
Aukščiausiąją Tarybą – nei kabinetų, nei įstatymų projektų neradom
ir niekas jų neruošė, viską reikėjo pradėti patiems. Naujai išrinkta
Aukščiausioji Taryba (Atkuriamasis
Seimas) dar kartą mane išrinko (niekam nebalsavus prieš) sekretoriumi
ir prezidiumo nariu. Juo atidirbau iki
pat 1992 m. rudens, kai buvo balsuo-

LIUDVIKAS SABUTIS PRISIRIŠIMĄ PRIE ARKLIŲ ATSINEŠĖ IŠ TĖVO
jama paleisti Aukščiausiąją Tarybą.
Aš tvirtinau: „Esam išrinkti penkeriems metams, turim atidirbti ir aš
nebalsuosiu už priešlaikinį parlamento paleidimą“. Dauguma balsavo už, ir įvyko didžiausia Lietuvos
nepriklausomybėje bėda: purvinais
batais, purvinomis mintimis, su didžiausiu kerštu į Seimą atėjo buvę
socialistai-komunistai, niekaip neprisidėję prie nepriklausomybės, o
ieškoję ir tebeieškantys būdų, kaip
ją sumenkinti.
Ir dabar klausantis jų išvedžiojimų ir postringavimų matyti:
kaip nesakė tiesos, taip ir nesako,
kaip melavo, taip ir meluoja. Jie tiesiog negali nemeluoti. Jiems viskas
priklausė, jie mano, kad ir šiandien
jiems viskas turi priklausyti. Jie prisimena, jog per mus, sąjūdiečius,
negalėjo atvirai daryti savo politikos, dėl to nuo 1992 m. aš ketverius
metus negalėjau gauti jokio darbo
valstybės tarnyboje, nors buvau suradęs bent keletą vietų. Visur kontroliavo V.Beriozovas, A.Brazauskas
ir jų parankiniai. Buvau priglaustas
juriskonsultu „Lietuvos aide“, kurį stropiai gyniau. Mačiau, kad yra
žmonių, kurie provokuoja redaktorių, stengiasi iššaukti teisminius ginčus, dirbtinai prisiteisti dėl garbės ir
orumo įžeidimo nemažas sumas. Iš
23 ieškinių per dvejus metus pasisekė sumažinti iki 3 ir gerokai padėti,
kad laikraštis nežlugtų. Keitėsi lai-

NAMŲ

kai, keitėmės ir mes.
1995 m., kai mane pakvietė
darbui į Vilniaus savivaldybę, dalyvavau Seimo rinkimuose. Plungėje
išrinktas buvau patvirtintas Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininku, įsteigėme nemaža
naujų savivaldybių, paruošėme pagrindinius valstybės tarnybos įstatymus. Ir dabar vėl, ačiū lietuviams,
esu trečią kartą išrinktas į Seimą.
Dirbu be jokių postų kaip valstybės politikas. Ir man yra smagumas
ir laimė kurti, tiesiog dirbti kuriant
įstatymus, patarti kitiems. Iš tiesų
dirbu ne tik parlamentinį, bet ir teisinį darbą valstybės valdymo ir savivaldos srityje. Daug matau spragų,
nepadarytų dalykų, bet viskas eina į
gerąją pusę. Manau, kad taip ir eis.
Duok Dieve, nepalūžti šiandieninei Vyriausybei, nepalūžti koalicijos partneriams. Seime reikia turėti
85 balsus. Tada visas kairuoliškas
purvas atšoka. Prieš jėgą ir melą turi būti solidari, veiksminga, protaujanti jėga. Tikėjausi, kad turėsime
ir veiklesnį Lietuvos prezidentą, ir
valstybės vidaus reikaluose pajudėsime į priekį.
Mano tėvas niekada lietuviškos valdžios nekeikė ir nė iš vienos valdžios lengvatų nelaukė, pats
viską susikūrė ir savo vaikus mokė:
„Vaikai, viską turit pasidaryti patys,
be kitų malonės“.
Parengė Audronė V. Škiudaitė
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Aplankykite Lietuvą

Šiemet Lietuvos kultūros sostinė įkurdinta Plungėje

MOMENTAS

IŠ

TARPTAUTINIO OGINSKIŲ FESTIVALIO PLUNGĖJE

Antri metai rengiamą konkursą „Lietuvos kultūros sostinė“
šiemet laimėjo Plungė (praėjusiais
– Zarasai). Kalbiname Plungės rajono merę Elvyrą Valeriją Lapukienę, kas Žemaitijoje galėtų patraukti
užsienio lietuvius.
– Kas tie žmonės, kurie
Plungei pelnė tokią garbę (ir atsakomybę) – Lietuvos kultūros sostinės vardą?
– Praėjusiais metais mes taip
pat buvome patekę į dešimtuką (už-
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ėmėme 6-8 vietas). Šiemet dalyvavo 17 savivaldybių (Telšiai teikė du
projektus), iš kurių mūsų projektas pripažintas geriausias. Projektą
rengė Kultūros centro direktorius
Romas Matulis, dabartinė kultūros
skyriaus vedėja Vida Saukalienė,
labai noriai prisidėjo mūsų miesto
menininkai, Nacionalinio parko darbuotojai ir kt. Buvo labai daug idėjų,
kultūrininkai labai gražiai dirbo. Dabar rūpinamės, ar Kultūros ministerijos pažadėtos lėšos – 300 tūkst. bus
skirtos, nes daug darbų jau yra pada-
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ryta. Naujų etatų nesteigėme, mūsų
žmonės kūrybingi ir darbštūs ir visus darbus atlieka patys. Lėšos skiriamos tik patiems renginiams. Tikimės apsieiti nedidelėmis išlaidomis.
Pirmas renginys buvo Užgavėnės Plateliuose. Tai naujas turistinis objektas, kuris taip pat yra laimėjęs konkursą 2008 m. – plateliškiai
važiavo į Prancūziją pristatyti savo
projektą, kuris veikia visus metus –
Plateliai patrauklūs ir žiemą, ir vasarą. Jų Užgavėnes įtraukėme į Lietuvos kultūros sostinės projektą ir

knygų lentynoje

„Lietuvių kultūrinis paveldas Amerikoje“ fotograﬁjų albumas
JAV Lietuvių Bendruomenės
kultūros taryba išleido foto albumą
„Lietuvių kultūrinis paveldas Amerikoje“, kuris supažindina skaitytojus su gausiu Amerikos lietuvių
kultūriniu palikimu Amerikoje. Foto albumas turi keletą skyrių, kurie
aprašo ir nuotraukomis vaizduoja
Amerikos lietuvių istoriją, kultūrinius centrus, pirmąsiais bažnyčias,
bažnyčias, statytas po 1950 metų,
vienuolynus, jaunimo stovyklas, nekilnojamą meną, paminklus ir koplytstulpius, lietuvių kapines. Foto
albumas yra rašytas lietuvių ir anglų
kalba ir yra skirtas ne tik Amerikos
lietuviams, bet ir supažindinti tautiečius Lietuvoje ir svetimtaučius su

daugiau kaip 100 metų lietuvių kultūriniais pasiekimais Amerikoje.
Foto albumas yra 224 puslapių su daugiau kaip 300 nuotraukų,
30 iš 23 cm formato (12 iš 9 inčai),
kietais viršeliais. Albumą galima
užsisakyti Amerikoje atspausdinus
JAV LB tinklapyje (javlb.org) randamą reklaminį lapą ir užsakymo atkarpą. Albumo kaina Amerikoje yra
40 US dolerių. Albumas Lietuvoje
bus parduodamas už 90 litų.
Foto albumo pristatymas yra
rengiamas Vilniuje, Lietuvos nacionaliniame muziejue, Arsenalo g. 3,
liepos 7 d., 17 val vakare. Foto albumą bus galima nusipirkti muziejuje
ir knygynuose.

skyrėme papildomų lėšų iš rajono
biudžeto. Jų projektas tuo patrauklus, kad jis yra gyvas kaip tradicija,
kuri dar nebuvo mirusi. Plateliškiai
visada tą šventę šventė ir visas Plungės rajonas Užgavėnėms važiuodavo
į Platelius. Jų šventė labai liaudiška,
tikrai senoviška.

žmonių.
Kovo 11-12 d. vyko Tarptautinis vaikų ir jaunimo tautinių šokių
kolektyvų festivalis „Kovo 11-osios
vaikai“; balandžio 24 d., Europos
parkų dieną, buvo rengiamas turistinis maršrutas „XVIII a. Plungės
krašto medinės barokinės bažnyčios
(Gintališkės, Beržoro, Platelių, Gegrėnų, Alsėdžių)“ pristatymas; birželio 5-6 d. Žemaičių Kalvarijoje – „O
aš einu vėl žemės ilgesy...“, renginys, skirtas poetui V. Mačerniui atminti ir kt.

–Ar tie renginiai yra skirti
daugiau saviems žmonėms, ar skatinate atvykti visą Lietuvą?
– Reklamuojamės plačiai.
Viešoji įstaiga, kuri organizuoja
„Vilnius – Europos kultūros sostinė“, irgi savo ruožtu įsipareigojo
mus reklamuoti. Visi mūsų renginiai yra patrauklūs, pvz., Plungiškių
draugijos inicijuotas Oginskių festivalis, kuris rengiamas kartu su savivaldybės įstaiga – Žemaičių dailės
muziejumi. Žavesio turi ir žmonių
iš aplinkinių rajonų sutraukia klasikinės muzikos festivalis Oginskių
dvare. Labai populiarūs pučiamųjų orkestrų festivaliai, kurie susiję
taip pat su Oginskių vardu, nes tame
dvare veikė ir pučiamųjų orkestras.
Renginiai vyksta gražioje aplinkoje,
didžiulėje erdvėje – dvaro parke, kuris dabar yra tvarkomas, kuo mes labai džiaugiamės. Tai žmones traukia
ir į festivalius susirenka labai daug

– Ar Lietuvos kultūros sostinės projektas, manote, jūsų rajonui atneš garbės, ar tikitės ko nors
ir daugiau?
– Tikimės, kad kažkas liks ir
turės išliekamosios vertės, kažkas
bus įamžinta. Kiekviena vietovė turi nuostabių žmonių, taip ir Plungė,
pvz., muzikai Andrius Kulikauskas,
Domarkai, Giedrė Kaukaitė. Tokie
žmonės projekto metu ne tik ką nors
atliks patys, bet ir liks koks nors įrašas apie juos, pvz., žalvarinis suoliukas miesto centre, kur būsimieji muzikai mėgdavo rinktis ir muzikuoti,
kai jauni buvo. Tai mums liks kaip
liudijimas, kad ir provincijoje gali iškilti žymių žmonių ir išplaukti į

plačius vandenis.
Tai, kas vyks Plungės rajone,
yra taikoma visiems – ir esamiems
plungiškiams, ir buvusiems, ir jų
svečiams, kviečiame visus. Bus sodinamas ąžuolynas, kuriame kviesime visus pasodinti savo ąžuolą, kad
būtų smagu čia grįžti. Ąžuolynas bus
sodinamas labai dvasingoje vietoje –
Pakutuvėnų vienuolyno, kur įsikūrę pranciškonų jaunesnieji broliai,
teritorijoje. Nors ta vieta dar nėra
sutvarkyta, bet labai patraukli visais atžvilgiais – ir gamtos grožiu, ir
nusiteikimu. Pagrindiniai renginiai
vyks vasarą ir svečiai iš užsienio,
atvykę į Lietuvos vardo 1000-mečio
ir Vilniaus – Europos sostinės renginius, turės progos apsilankyti ir Žemaitijoje – Lietuvos kultūros sostinės renginiuose Plungės rajone. Kulminaciniai renginiai – birželio 19-21
d., o Oginskio festivalio koncertai
vyks rugpjūčio pabaigoje ir rugsėjo
pradžioje. Renginiai tęsis iki pat lapkričio mėnesio.
Turime ir savo ženklą, kuris
mums labai pavyko. Buvome paskelbę konkursą, nors buvo trumpas
laikas, bet stebėjomės, kad dalyvavo
labai daug žmonių. Laimėjo dizainerė iš Kauno.
Kalbėjosi Audronė V. Škiudaitė
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Knygų lentynoje

„Draugui“ – 100. Už tikėjimą ir lietuvybę“

Tai 524 psl. knyga, skirta
„Draugo“ dienraščio jubiliejui, ką
tik išleista Vilniuje.
„Draugas“ – Chicagoje, JAV,
leidžiamas dienraštis yra seniausias
be pertraukos pasaulyje gyvuojantis
lietuviškas laikraštis, pradėtas leisti
1909 m. liepos 12 d. Wilkes Barre,
Pennsylvanijos valstijoje. Knygoje
daugiau dėmesio kreipta į žmones,
kurie prisidėjo prie šio kultūrinio
žygdarbio – steigėjus, redaktorius,
leidėjus, administratorius, rėmėjus.
Atskiri straipsniai skirti vienam iš
steigėjų kun. Antanui Staniukynui,
pirmajam vyriausiajam redaktoriui
kun. Antanui Kaupui, vyriausiesiems redaktoriams – kun. (vėliau
vyskupui) Pranciškui Petrui Būčiui, Leonardui Šimučiui, ilgiausiai
dirbusiam redakcijoje, kun. Vytautui Bagdanavičiui, kun. Viktorui
Rimšeliui, kun. Pranui Garšvai, Danutei Bindokienei, Daliai Cidzikaitei. Su „Draugo“ vardu siejami ir
redaktoriais dirbusieji tokie kultūrininkai kaip poetas Kazys Bradūnas,
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rašytojai Aloyzas Baronas, Česlovas Grincevičius, enciklopedininkas
Bronius Kviklys, prel. Juozas Prunskis. Jiems taip pat knygoje skiriama
dėmesio, kaip ir spaustuvės, administracijos darbuotojams.
Atskirame skyriuje „Laikas
ir žmonės“ apie darbą redakcijoje,
apie bendradarbiavimą su laikraščiu
pasakoja buvę darbuotojai, autoriai,
skaitytojai, organizacijų atstovai:
rašytojai Nijolė Jankutė Užubalienė,
Vytautas Volertas, žurnalistė Stasė
Semėnienė, organizacijų ryšiais su
„Draugo“ dienraščiu dalijasi Lietuvių fondo ilgametis pirmininkas
Antanas Razma, Lietuvos vyčių vardu kalba Regina Juškaitė Švobienė,
Amerikos lietuvių tarybos vardu –
Pranas Jurkus, JAV Lietuvių Bendruomenės vardu – Algimantas Gečys ir kt. Didelė dalis straipsnių yra
parašyta specialiai tai progai, bet yra
pasinaudota ir įvairiu metu spausdinta medžiaga.
Tam tikra prasme „Draugo“
istorija atkuria ir kelių kartų lietuvių
gyvenamąjį laikotarpį. Laikraštis
– tai neabejotinas lietuvių išeivijos

Amerikoje, ir ne tik Amerikoje, metraštis. Dar daugiau – tai Lietuvos istorijos metraštis, nes nuo pat pirmųjų numerių jame daug vietos skiriama Lietuvos gyvenimui ir įvykiams
krašte nušviesti.
Per 100 metų keitėsi žmonės,
gyvenimas, bet nesikeitė išeivijos
meilė savo ir vėliau savo tėvų tėvynei Lietuvai, rūpestis ja. Lietuvos
vardo, jos gamtos ir žmonių aukštinimas – tai pagrindinis motyvas, einantis per visą šimtmetį.
Knygos sudarytoja – Draugo
fondo direktorių tarybos pirmininkė
Marija Remienė, „Draugui“ ištikimai tarnaujanti jau tris dešimtmečius. Knygos leidėja – ta pati dienraščio leidėja – Lietuvių katalikų
spaudos draugija.
Pirmasis knygos pristatymas
vyks Vilniuje PLB Seimo metu, liepos 9 d., 18.00 val., Nacionalinėje
galerijoje (Konstitucijos pr. 22, Vilnius). Knygos pristatymas JAV vyks
rugsėjo 20 d., 12:30 val. p.p. PLC,
Lietuvių dailės muziejuje, Lemonte.
PL inf.

„DRAUGO“ DIENRAŠTIS APDOVANOJAMAS „TŪKSTANTMEČIO ŽVAIGŽDĖS“ ŽYMENIU : ( IŠ DEŠ .) URM MI NIST RAS V. U ŠAC KAS , „D RAU GO “ DIEN RAŠ ČIO VYR . RE DAK TO RĖ D. C I DZI KAI TĖ IR LEI DĖ JŲ TA RY BOS PIR M . S. K UP RYS . J. K UPRIO NUOTR .
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PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS XIII SEIMAS
Preliminari programa
Liepos 8 d.
08.00-09.00 Registracija.
09.00-09.30 Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės vėliavos pakėlimas
Nepriklausomybės aikštėje.
09.30-10.30 Iškilmingas posėdis Lietuvos Respublikos Seimo
III rūmų Konferencijų salėje.
Invokacija, kraštų Lietuvių
Bendruomenių delegacijų pristatymas, Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus sveikinimas
ir Seimo atidarymas, sveikinimai.
10.30-11.00 Pertrauka
11.00-11.30 Renkama: PLB
Seimo prezidiumas, sekretoriatas,
balsų skaičiavimo, nominacijų ir rezoliucijų komisijos. Darbotvarkės
pristatymas ir priėmimas.
11.30-13.00 PLB valdybos
pirmininkės Reginos Narušienės
pranešimas. Kontrolės komisijos
protokolas, Garbės teismo pranešimas. PLJS valdybos pirmininko Stasio Kuliavo pranešimas.
Diskusijos.
13.00-14.30 Pietūs.
14.30-15.45 PLB prasmė.
15.45-16.15 Bendradarbiavimo momentai.
16.15-17.00 Kas yra lietuvis,
gyvenantis užsienyje.
17.00-19.00
Liepos 9 d.
09.00-9.30 Lituanistinio švietimo užsienio šalyse ypatumai ir iššūkiai. Bendrieji mokyklų nuostatai.
09.30-10.00 Kraštų Lietuvių
Bendruomenių archyvai.
10.00-10.30
Sielovados
apžvalga ir tendencijos Lietuvių
Bendruomenėse.
10.30-11.00 Pertrauka.
11.00-11.30 Tautinių mažumų
ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės reorganizavimas.
11.30-11.45 PLB finansai.
11.45-13.00 Kokia parama

Vilniaus arkikatedroje (šv.
Mišios bus transliuojamos per Lietuvos radiją);
Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai Žemaičių Kalvarijoje,
Žemaitijoje, liepos 5, sekmadienį,
12.00 v.p.p. (suma)
Po sumos vyks iškilminga
procesija į Kryžiaus kelio kalną.
(platesnė informacija www.
zemaiciukalvarija.lt)

reikalinga iš Lietuvos išlaikyti lietuvybę užsienyje.
13.00-14.30 Pietūs.
14.30-15.15 Ar PLB yra kompetentinga ir autoritetinga spręsti
kraštų Lietuvių Bendruomenių vidaus problemas.
15.15-15.45 Atstovybė – reikalingumas, potencialas, išlaidų finansavimas.
15.45-16.30 Bendradarbiavimas su Lietuvos visuomeninėmis organizacijomis.
16.30-17.00 „Pasaulio lietuvis“ ir užsienio lietuvių spauda.
Liepos 10 d.
09.00-10.00 LR Pilietybė.
10.00-10.30 Patvirtinimai LR
Seimo ir PLB komisijos nuostatų.
10.30-11.00 Pertrauka.
11.00-12.00 Kandidatų į PLB
valdybą, Kontrolės komisiją ir Garbės teismą pristatymas.
12.00-12.30 Rinkimai.
12.30-14.00 Pietūs.
14.00-16.00 Nutarimų ir rezoliucijų priėmimas, balsavimas.
16.00-16.15 Rinkimų rezultatų paskelbimas.
16.15-17.00 PLB XIII Seimo
apibendrinimas.
Uždarymas.

Kiti renginiai

Liepos 5 d.
Šv. Mišios, skirtos užsienio
lietuviams, liepos 5 d., sekmadienį,
12.30 v.p.p.

Liepos 7 d.
17.00 val. Lietuvos nacionaliniame muziejuje (Arsenalo g. 3,
Vilnius) JAV Lietuvių Bendruomenės kultūros taryba kviečia į fotografijų albumo „Lietuvių kultūrinis
paveldas Amerikoje“ pristatymą.
Renginį veda Lietuvos nacionalinio
muziejaus direktorė Birutė Kulnytė.
Albumą pristato atsakingasis redaktorius Algis Lukas, Vilniaus universiteto prof. Domas Kaunas, Vilniaus
pedagoginio universiteto prof. Romualdas Grigas. Dalyvauja garbės
svečiai: užsienio reikalų ministras
Vygaudas Ušackas, kultūros ministras Remigijus Vilkaitis, PLB valdybos pirmininkė Regina Narušienė,
JAV Lietuvių Bendruomenės pirmininkas Vytas Maciūnas. Meninė
programa: Vilniaus jaunimo folkloro
ansamblis „Spiečius“.
Liepos 9 d.
18.00 val. Nacionalinėje galerijoje (Konstitucijos pr. 22, Vilnius)
knygos „Draugui“ – 100. Už tikėjimą ir lietuvybę“ pristatymas.
Liepos 10 d.
PLB XIII Seimo uždarymo vakaras. Programa: Valstybinio
dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“
koncertas Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos šokio teatro
salėje (adresas: T. Kosciuškos g. 11,
Vilnius). Programos pavadinimas –
„Aukso fondo“ programa – geriausi
ir įspūdingiausi kūriniai ir šokiai iš
ansamblio repertuaro (koncerto trukmė – 1,5 val.). Po koncerto – vaišės.
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Valstybinis dainų ir šokių ansamblis
„Lietuva“ koncertuos PLB Seimo dalyviams
Žymaus lietuvių liaudies meno tyrinėtojo, talentingo kompozitoriaus profesoriaus Jono Švedo įkurtas ansamblis su meile puoselėja ir
kūrybiškai perteikia liaudies meną.
Metams bėgant keičiasi šokėjų, dainininkų, muzikantų kartos,
bet ansamblis visuomet jaunatviškai
veržlus, kūrybingas, dovanojantis
žmonėms kilnų liaudies meno grožį,
ugdantis naujas sceninio meno tradicijas. Ansamblis žinomas visoje Lietuvoje ir daugelyje užsienio šalių:
Lenkijoje, Rumunijoje, Vokietijoje,
Čekijoje, Slovakijoje, Mongolijoje,
Belgijoje, Jugoslavijoje, Suomijoje, Kanadoje, Japonijoje, Airijoje,
Lotynų Amerikos šalyse, Italijoje,
Prancūzijoje, Danijoje, Olandijoje…
Kur važiuotų ansamblis, visur
gėrimasi grakščiais šokiais, nuotaikingomis dainomis, liaudies instrumentų muzika. Ansambliečius puo-
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šia žymių respublikos dailininkų Reginos Songailaitės ir Juozo Balčikonio bei kitų tautiniais raštais atausti
kostiumai.
Ansamblio orkestre – tik liaudies instrumentai. Švelnios pjesės
grojamos birbyne, kanklėmis. Reta
programa apsieina be daudyčių įžangos, nuotaikingų pjesių skudučiams,
skrabalams ar vingrios lumzdelių
melodijos.
Koncerte išgirsite ir džiugių,
ir graudžių dainų, liaudies instrumentų melodijų, pamatysite liaudies
šokių, įvairiaspalviais raštais mirgančių tautinių rūbų. Visa tai kūrybiškai perteikia gyvybingas tautodailės ir tautosakos meno tradicijas. O
programoje skambantys šiuolaikiniai
lietuvių kompozitorių kūriniai suteiks nūdienių Lietuvos gyvenimo
ritmų, atskleis neišsenkamas mūsų
liaudies kūrybines galias. „Lietuvos“
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ansamblyje puikiai dera etnograﬁškumas su šiuolaikiškumu, tautos
dvasinio palikimo humanizmas su
dabartinės visuomenės optimizmu.
Patobulinti nagingų meistrų lietuvių liaudies instrumentai –
lumzdeliai, skudučiai, daudytės, birbynės, kelmas ir skrabalai, kanklės
– ansamblio orkestre skamba kaip
lanksčiausi klasikiniai. Dailininkų
sukurtuose ansambliečių kostiumuose vaivorykšte tviska skirtingų Lietuvos etnografinių regionų raštai ir
spalvos.
Ansamblio kūrybos skrynioje
– per 1000 kūrinių, daugiau kaip 8
tūkstančiai koncertų, 36 originalios
programos. Kiekviena jų – kaip didelės ir išmintingos knygos puslapis,
bylojantis Lietuvą iš šimtmečių godų, šokiais ir daina kerintis jaunystės ir talentų žavesiu, nacionalinio
meno grožiu.

